
Ben e Yumi estão no  
meio das pesquisas para 
a apresentação de seu 

 trabalho sobre a resistên
cia do ar e foram visitar seu 

tio Tim no túnel de vento.

O estilo japonês 
mangá é marcante 

no cenário das 
 histórias em quadri

nhos e caracteri
za a terceira edição 
de Porsche Teens. Os 
heróis dos quadri
nhos podem tudo. 

até se meter no 
Centro de Desenvol
vimento da Porsche, 

em Weissach!

Ha ha! 
Olha só a 
minha cara 

aerodinâmica, 
Yumi!

O vento é 
tão forte! 

UAUAUAUAUAUA!

Para de 
brincadeira, 

Ben!

Por quê?

Eu não consigo me 
concentrar no nosso 

trabalho se você  
fica fazendo careta  

o tempo todo.

E aí, 
gente?

Tim Starck
trabalha no 

departamento de 
desenvolvimento.

Vocês estão gostando 
do nosso túnel de 

vento? Já deu para apren
der alguma coisa sobre 

aerodinâmica?

Oi, 
tio!

Aqui  
é muito 
legal!

Mas ainda 
não entendi 
direito isso 
tudo aqui.

Você  
poderia nos  

explicar  
melhor?

Claro que 
sim!

O assunto é  
complicado mesmo, 

por isso preparei  
uma apresentação 

para vocês.

A aerodinâmica descreve o comporta
mento dos corpos no fluxo de ar. Cada 

corpo que se movimenta no ar com 
 velocidade precisa aplicar uma força 

por causa da densidade do ar.

1 m
3 

de ar

Aerodinâmica: do grego antigo  
“era” (ar) + “dynamis” (força)

Eu 
sou 
bem 

denso!

Estou  
disparando!

Estou 
suando…

Corpos diferentes possuem  
diferentes níveis de resistência  

ao ar. Uma gota desliza sem  
problemas pelo ar.

É por isso que o  
Porsche 911 TURBO S 
tem uma forma aero

dinâmica tão baixa e quase 
sem arestas.

Além disso, o carro dispõe  
de uma aerodinâmica  adaptável. 

Isso significa que o spoiler 
 dianteiro e o aerofólio na traseira 

são extensíveis e podem desviar  
o ar de modo direcionado.

Isso o ajuda a ser muito veloz  
em todas as curvas e a cruzar a linha  

de chegada em primeiro lugar.

O fluxo de ar é controlado através do spoiler dianteiro e do aerofólio na traseira. O 911 Turbo S consegue rodar com uma resistência ao ar  
mínima ou utiliza a força aerodinâmica através do spoiler e do aerofólio estendidos, para que o fluxo de ar pressione o carro   

contra a pista. É o que chamamos de força descensional. A força aerodinâmica também pode dar apoio nas frenagens. É o que chamamos  
de air brake. O spoiler e o aerofólio são direcionados de forma a produzir mais resistência ao ar e força descensional.

Aaaah, estou  
tendo uma  
iluminação!  

Obrigado pela  
explicação, tio!

Sem  
problema.

e Eu achava que os 
spoilers só serviam para 

dar uma incrementada 
no visual do carro…

Caramba, Ben,  
você é mesmo  

um cabeça  
de vento, hem?!

Com spoiler dianteiro, aerofólio e um 
 design aerodinâmico da carroceria,  

um carro de corrida como o 911 RSR  
pode produzir até 1,1 tonelada  

de força aerodinâmica.
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Porsche 911 Turbo S Coupé

Consumo de combustível urbano: 15,5 l/100 km 
rodoviário: 8,6 l/100 km · combinado: 11,1 l/100 km 
Emissões de CO₂ (combinado): 254 g/km78




