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Tradição e futuro

Estudo conceptual da Porsche: Mission E
Estreia: o novo 911 Carrera

Poderá ser assim o Porsche de amanhã: juntamente com o novo 911 Carrera, a Porsche
apresenta na IAA em Frankfurt, de 17 a 27 de Setembro, o estudo conceptual “Mission E".
Este concept é o esboço de um veículo desportivo com accionamento eléctrico e todas as
propriedades que caracterizam um Porsche. O desempenho e a eficiência no Mission E
alcançam patamares inéditos, rematados por um conceito de indicação e visualização orien -
tado para o futuro. A estreia conjunta com a nova geração do 911 Carrera tem um carácter
simbólico: o primeiro Porsche de quatro lugares do século XXI com accionamento eléctrico
é o futuro do conceito que faz do 911, há mais de 50 anos, o desportivo mais bem suce -
dido de todos os tempos.

O 911 Carrera e o Mission E estão ligados por uma clara afirmação comum: desempenho
desportivo extraordinário com a máxima eficiência – os valores tradicionais da Porsche.
A nova geração do clássico desportivo 911 Carrera recorre, para tal, aos inovadores moto -
res turbo. A mensagem do estudo conceptual é “e-performance". Tal significa que também
um Porsche com accionamento eléctrico cumpre todos os requisitos relativamente às pre -
stações, autonomia e dinâmica de condução.

O estudo conceptual Mission E é a visão da Porsche do futuro do desportivo eléctrico. O
design fascinante do veículo de quatro portas com quatro lugares apresenta inúmeros tra ços
do 911 e permite identificar o Mission E, à primeira vista, como um Porsche. O desportivo
com design emocionante e tracção integral desenvolve uma potência total de mais de 600 CV,
que podem ser convertidos numa dinâmica de condução típica da Porsche. A autonomia do
Mission E é superior a 500 km e, graças ao inovador “Porsche Turbo Charging" com 800 V,
o recarregamento já só demora pouco mais do que uma paragem para encher o depósito.
Após pouco mais do que um quarto de hora ligado ao posto de carregamento rápido, estão
disponíveis novamente 80% da autonomia total. A condizer com o interior purista, foi criado
um conceito de operação e indicação intuitivo com comando visual e gestual e outras fun -
ções inovadoras.
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A nova geração do 911 Carrera estreia-se na IAA com novos motores turbo, chassis optimi -
zado e o Porsche Communication Management totalmente novo com navegação online. 
O motor Boxer sobrealimentado de 3,0 litros debita 370 CV (272 kW) no 911 Carrera e
420 CV (309 kW) no 911 Carrera S, entre outras coisas devido aos turbocompressores
modificados. Além disso, é de salientar o aumento significativo do binário, com redução
simultânea do consumo em cerca de 12%. 450 Nm no 911 Carrera e até mesmo 500 Nm
no 911 Carrera S estão disponíveis logo a partir das 1700 rpm, ao longo de toda a faixa
de rotações. Ao mesmo tempo, com uma rotação máxima de 7500 rpm os novos moto res
continuam a ser altamente rotativos e emocionantes.
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Estreia mundial do primeiro estudo conceptual de quatro lugares com accionamento a bateria da Porsche

Porsche Mission E: 
600 CV, 500 km de autonomia, 15 minutos para carregar

Com o Mission E, a Porsche apresenta na IAA, em Frankfurt, o primeiro desportivo de quatro
lugares totalmente eléctrico na história da marca. O estudo conceptual reúne o design emo -
cional inconfundível de um Porsche, prestações extraordinárias e a versatilidade no dia a
dia orientada para o futuro graças ao primeiro accionamento de 800 V. Os dados-chave do
fascinante desportivo: quatro portas e quatro bancos individuais, mais de 600 CV (440 kW)
de potência de sistema e mais de 500 km de autonomia. Tracção integral e direcção inte -
gral, aceleração dos 0 aos 100 km/h em menos de 3,5 segundos e um tempo de carrega -
mento de cerca de 15 minutos para 80% da energia eléctrica. Os instrumentos são opera -
dos por comando visual ou gestual, em parte até através de hologramas, de forma intuitiva
e com a máxima orientação para o condutor, ajustando-se automaticamente à sua posição
de condução.

O accionamento: mais de 600 CV com tecnologia do automobilismo de endurance

O accionamento do Mission E é totalmente novo, mas apesar de tudo tipicamente Porsche.
Com provas dadas no desporto automóvel. Dois motores síncronos com excitação perma -
nente (PSM), semelhantes aos utilizados no 919 hybrid, o vencedor da edição deste ano
da prova de Le Mans, aceleram o desportivo e recuperam energia nas travagens. 24 horas
de alto desempenho desportivo e uma vitória dupla são a melhor recomendação para um
Porsche. Juntos produzem mais de 600 CV, catapultam o Mission E em menos de 3,5 para
os 100 km/h e em menos de 12 segundos para os 200 km/h. Há outro ponto positivo a
acrescentar à elevada eficiência, à elevada densidade de potência e à entrega constante
da potência: ao contrário dos accionamentos eléctricos actuais, desenvolvem a sua potên -
cia máxima também em acelerações repetidas em curtas distâncias. A tracção integral
accionada consoante as necessidades com Porsche Torque Vectoring, ou seja, com distri -
buição automática do binário pelas rodas individuais, coloca a potência na estrada, enquanto
a direcção integral aponta o caminho, de uma forma desportiva e precisa. Deste modo, o
Mission E está pronto para a pista de corrida; na Nordschleife do circuito de Nürburgring
completa a volta em menos de 8 minutos.
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Versatilidade no dia a dia: 
carregamento confortável e rápido, mais de 500 km de autonomia

Um Porsche não se distingue apenas pelo carácter desportivo emocional, mas também pela
elevada versatilidade no dia a dia. Por isso, o Mission E consegue fazer mais de 500 km
com uma carga de bateria e abastecer energia para mais 400 km em menos de um quarto
de hora. O motivo: como pioneira, a Porsche utiliza pela primeira vez a tecnologia de 800 V.
A duplicação da tensão em comparação com veículos eléctricos actuais com 400 V oferece
várias vantagens: tempos de carregamento mais curtos e menos peso, uma vez que podem
ser utilizados cabos de cobre mais leves com uma secção transversal reduzida para o trans -
porte da energia. Um segmento deslizante no guarda-lamas dianteiro esquerdo, à frente da
porta, dá acesso à ligação de carregamento para o inovador “Porsche Turbo Charging":
com a ligação de 800 V, a bateria carrega cerca de 80% da sua capacidade em cerca de
15 minutos – um tempo recorde para veículos eléctricos. Alternativamente, este concept
com tecnologia de ponta também pode ser ligado a um posto de carregamento rápido
convencional de 400 V ou ser abastecido confortavelmente com energia por indução na
garagem doméstica. Neste caso, basta estacionar o veículo por cima de uma bobina intro -
duzida no piso, que transfere a energia, sem cabos, ao seu par no piso do veículo.

Baixo centro de gravidade para uma dinâmica de condução extraordinária

Ainda há outra coisa que faz parte de um desportivo da Porsche: um conceito de constru -
ção de peso reduzido com distribuição ideal do peso e baixo centro de gravidade. A bateria
situada no piso do veículo, baseada na mais recente tecnologia de iões de lítio, ocupa todo
o comprimento entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. O peso é assim distribuído uniforme -
mente pelos dois eixos motrizes, criando um equilíbrio perfeito. Além do mais, o centro de
gravidade do desportivo é extremamente baixo. Ambos aumentam significativamente a
performance e a sensação de conduzir um veículo desportivo. Globalmente, a carroçaria é
construída de uma mistura funcional de alumínio, aço e plástico reforçado com fibras de
carbono. Jantes de carbono: o Mission E calça pneus largos com jantes de 21” à frente e
jantes de 22" atrás.

IAA 2015 • Porsche Mission E 4



O design: um desportivo fascinante com ADN da Porsche

Cada centímetro quadrado, cada ângulo, cada raio do Mission E reflectem sobretudo uma
coisa: o carácter desportivo emocional na melhor tradição Porsche Design. Ponto de partida:
a escultura de uma berlina desportiva com apenas 130 cm de altura e os atributos dos
desportivos de Zuffenhausen. Com inovações visíveis, como a aerodinâmica integrada. Entra -
das e saídas de ar marcantes na frente, nas laterais e na secção traseira caracterizam a
carroçaria aerodinâmica, aumentando a eficiência e a performance. Os elementos de condu -
ção de ar integrados melhoram a circulação do ar em torno das rodas, as saídas nos flan -
cos reduzem a sobrepressão nas cavas das rodas e, logo, a força ascendente.

A secção dianteira pouco moldada revela os ângulos de flecha clássicos da Porsche e apro -
xima o concept visualmente do 918 Spyder e dos veículos de competição da Porsche. Os
novos faróis de matriz de LED com design de quatro pontos de luz típico da marca cha mam
a atenção. Integrados de forma suspensa na entrada de ar, conferem à secção dianteira o
seu carácter futurista. As quatro unidades LED agrupam-se à volta de um sensor plano dos
sistemas de assistência, cuja borda funciona como indicador de mudança de direcção. Os
guarda-lamas dianteiros bem demarcados e as linhas extremamente planas do capot fazem
lembrar o design do 911. Tal como no 911 GT3 RS, um recesso vincado largo estende-se
desde o capot dianteiro sobre o tejadilho. Também as linhas das janelas laterais fazem lem -
brar o 911, com uma diferença importante: as duas portas de abertura antagónica permi -
tem o acesso confortável – sem o pilar B. Outra diferença: os retrovisores exteriores deram
lugar a câmaras discretas situadas nos flancos, elementos fundamentais para a excelente
aerodinâmica.

O design da secção traseira sublinha a arquitectura típica de um veículo desportivo. A cabine
esguia com o óculo traseiro inclinado para trás cria espaço para os guarda-lamas traseiros
bem pronunciados, só como um Porsche os pode ter. A inscrição PORSCHE tridimensional,
iluminada pelo lado interior, aparece suspensa por baixo de um arco luminoso que ocupa
toda a largura de um elemento de vidro.
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O interior: leve e aberto com quatro bancos individuais

O interior do Mission E transfere todos os princípios de design tradicionais da Porsche para
o futuro: abertura, purismo, arquitectura clara, orientação para o condutor e versatilidade
no dia a dia. O conceito de accionamento eléctrico permitiu reinterpretar tudo isso. A omissão
do túnel da transmissão, por exemplo, abre o espaço, fazendo com que tudo pareça mais
leve e espaçoso. Os bancos tipo baquets serviram de modelo para os quatro bancos indi -
viduais. A sua estrutura leve poupa peso e oferece aos ocupantes um bom apoio lateral
numa condução mais dinâmica. A consola central passa entre os bancos dianteiros até ao
tablier, descrevendo uma curva elegante, como uma ponte, com a parte inferior aberta.

O conceito de indicação e operação: intuitivo, rápido e sem distracções

Perante o condutor abre-se o mundo novo de um inovador conceito de indicação e opera -
ção: intuitivo, rápido, sem distracções – perfeito para o desportivo de amanhã. O visor do
condutor é arqueado, plano e suspenso. O painel de instrumentos mostra cinco instrumen -
tos circulares, inconfundivelmente Porsche, mas apresentados virtualmente em tecnologia
OLED, ou seja, através de díodos luminosos orgânicos. Assumem a visualização dos temas
de funções atribuídos relevantes para o condutor, nomeadamente Connected Car, Performance,
Drive, Energie e Sport Chrono. A forma de accionamento não é menos inovadora: um si -
stema de seguimento ocular detecta, através de uma câmara, para que instrumento é que
o condutor está a olhar. Premindo uma tecla no volante, o condutor activa o respectivo
menu e navega nele também através da combinação de detecção ocular e operação manual.
Mas ainda há mais: no chamado efeito Parallaxe, o visor acompanha a posição do banco
e a postura do condutor. Se este adoptar uma posição mais baixa, mais elevada ou incli -
nada para o lado, a apresentação 3D dos instrumentos circulares reage de acordo e move-
 se com o condutor. Deste modo, impede-se, por exemplo, que o volante oculte parcialmente
informações importantes. Todas as informações importantes, como por exemplo a veloci -
dade, mantêm-se sempre no ângulo de visão do condutor.

O Mission E até consegue apresentar o prazer de condução: uma câmara no retrovisor
interior reconhece a boa disposição e apresenta-a sob a forma de um ícone expressivo no
instrumento circular. O factor de diversão pode ser guardado juntamente com informações
individuais, tais como o percurso ou a velocidade, ou pode ser partilhado com os amigos
através de ligação às redes sociais.
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Visor holográfico com comando gestual sem contacto

O tablier inteiro está cheio de ideias novas. A divisão em duas camadas estruturadas tri -
dimensionalmente reforça a sensação de leveza e clareza. A camada superior inclui o visor
do condutor, entre os níveis encontra-se um visor holográfico, que se estende até ao lado
do acompanhante. Este apresenta as aplicações seleccionáveis individualmente, que são
apresentadas no espaço, organizadas por prioridade, criando um efeito de tridimensionali -
dade. Através das aplicações, o condutor – ou acompanhante – controla funções primárias:
multimédia, navegação, climatização, contactos e veículo – sem qualquer contacto físico.
O símbolo desejado é activado apenas com gestos detectados por sensores. Agarrar signi -
fica seleccionar e puxar equivale a comandar. Adicionalmente, o condutor pode comandar
funções secundárias, por exemplo, menus de informações detalhadas, através de um ecrã
táctil na consola central.

Através do Porsche Car Connect, é possível até configurar o veículo concept do exterior,
através de um tablet. Com a ajuda dos “serviços remotos e Over The Air", é possível expan -
dir o conjunto de funcionalidades praticamente de um dia para o outro. Para o guia de via -
gem ou outras funções do chassis, motor ou sistema de infotainment, basta uma simples
actualização através do módulo de dados de alta velocidade integrado. O condutor inicia
as actualizações de forma simples através do Porsche Connect Store, com um smartphone
ou tablet. Além do mais, o serviço Porsche Connect permite o contacto directo com o Centro
Oficial da Porsche para um diagnóstico remoto ou para a marcação de serviços de manu -
tenção. Uma outra função dos serviços remotos integrados é a chave digital, que pode ser
enviada através do Portal Porsche Connect. Esta permite que as portas sejam abertas não
só pelo proprietário, mas também por exemplo por amigos ou pela família. Após a auten -
ticação bem sucedida, a chave pode ser utilizada dentro de limites temporais ou locais
definidos.

Os retrovisores exteriores virtuais servem para captar toda a envolvente do veículo: os can -
tos inferiores do pára-brisas espelham as imagens das câmaras exteriores montadas nos
guarda-lamas dianteiros. Vantagem: o condutor tem uma melhor visão das imagens e da
envolvente. Adicionalmente, podem aí ser apresentadas, de forma activa, informações de
segurança.
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Mais prazer de condução, desempenho e eficiência

O novo Porsche 911 Carrera

O 911 Carrera é há décadas o veículo desportivo mais vendido do mundo. A nova geração
surge agora para reforçar a liderança. Com inovadores motores Boxer turbo, um chassis
evoluído que concilia ainda melhor desempenho e conforto bem como um novo sistema de
infotainment, preenche todos os requisitos para ser bem-sucedido. Graças a mais de quatro
décadas de experiência com motores turbo, tanto no desporto automóvel como nos veí -
cu los de produção em série, os agregados desenvolvidos para o novo 911 Carrera obtêm
nota máxima no que toca ao desempenho, prazer de condução e eficiência. O eixo direccio -
nal traseiro, disponível pela primeira vez nos modelos Carrera, amplia, a título op cional, signi -
ficativamente o espectro dinâmico.

Exteriormente, o 911 Carrera apresenta muitos aperfeiçoamentos óticos. Estes vão desde
novos faróis com luz de circulação diurna de quatro pontos aos puxadores das portas sem
reentrância, passando por um capot traseiro redesenhado com lamelas verticais e novas
óticas traseiras, entre outros com as luzes de travagem características de quatro pontos.
No interior, o novo Porsche Communication Management, de série, com ecrã multitouch
oferece uma gama aumentada de funcionalidades e uma operação bastante mais simples.

Novos motores turbo: mais 20 CV de potência, menos consumo

A geração de motores totalmente nova com sobrealimentação biturbo aumenta o prazer
de condução emocional do novo 911 Carrera, para uma experiência ainda mais intensa:
370 CV (272 kW) esperam na traseira do 911 Carrera por serem convertidos em propulsão
desportiva. O motor do 911 Carrera S debita agora 420 CV (309 kW). Em ambos os casos,
equivale a um acréscimo de potência de 20 CV (15 kW). Ambos os motores têm 3,0 litros
de cilindrada. A maior potência do 911 Carrera S resulta dos turbos com compressores
modificados, de um sistema de escape específico e da afinação do sistema de gestão do
motor.
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Uma particularidade dos novos motores Porsche é o aumento significativo do binário em
60 Nm. Ambos os motores dispõem agora de um binário máximo constante de 450 Nm
e 500 Nm logo a partir das 1700 rpm até às 5000 rpm, garantindo uma excelente expe -
riência de condução. Ao mesmo tempo, a nova geração de motores com rotação máxima
de 7500 rpm excede substancialmente as rotações máximas dos motores turbo conven -
cionais e é acompanhada pelo som do motor característico da Porsche.

Todas as novas gerações do 911 convencem em termos de aumento de desempenho e
eficiência em comparação com o antecessor: deste modo, a nova geração de motores é
cerca de 12% mais económica, dependendo da variante do modelo, reduzindo o consumo
até um litro por 100 km. O 911 Carrera com transmissão PDK satisfaz-se agora com ape -
nas 7,4 litros aos 100 km (menos 0,8 l/100 km) e o 911 Carrera S com PDK consome
apenas 7,7 l/100 km (menos 1,0 l/100 km).

As prestações do novo 911 também convencem: o 911 Carrera Coupé com transmissão
Porsche Doppelkupplung (PDK) e pacote Sport Chrono acelera dos 0 aos 100 km/h em
4,2 segundos, sendo duas décimas de segundo mais rápido do que o seu antecessor. O
911 Carrera S com PDK e pacote Sport Chrono cumpre o sprint em apenas 3,9 segundos
(também menos 0,2 s). É assim o primeiro 911 da família Carrera a quebrar a barreira má -
gica dos 4 segundos. As velocidades máximas de ambos os modelos também sofreram
um aumento: a velocidade de topo do 911 Carrera é agora de 295 km/h (mais seis km/h),
o 911 Carrera S até atinge os 308 km/h (mais quatro km/h).

Em conjugação com o pacote Sport Chrono opcional, o 911 Carrera dispõe pela primeira
vez de um botão de selecção do modo no volante, uma evolução do interruptor do modo
híbrido utilizado no 918 Spyder. O interruptor de selecção do modo é composto por um
anel rotativo com quatro posições para os programas de condução “Normal", “Sport", “Sport
Plus" e “Individual". Este último permite ao condutor configurar individualmente o veículo,
consoante o equipamento, por exemplo, o PASM, os apoios activos do motor, a estratégia
de engrenagem da PDK e o sistema de escape desportivo. Em combinação com a trans -
missão PDK, o interruptor de selecção do modo dispõe de um botão de pressão adicional,
o chamado “Sport Response Button". Accionando este botão, o conjunto propulsor é pré-
condicionado durante 20 segundos para a melhor aceleração possível, por exemplo, para
manobras de ultrapassagem a realizar. Para o efeito, é engrenada a velocidade ideal e o
sistema de gestão do motor é adaptado para uma resposta ainda mais espontânea.
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De série: chassis PASM revisto com rebaixamento de 10 mm

O 911 Carrera é a referência no que toca a dinâmica de veículos desportivos de condução
diária. Geração após geração, a Porsche consegue conciliar melhor o conforto nas deslo -
ca ções diárias e o desempenho nos circuitos fechados. O chassis PASM (Porsche Active
Suspension Management) com nova afinação e um rebaixamento de 10 mm está, pela pri -
meira vez, disponível de série em todos os modelos Carrera, aumentando a estabilidade
em curvas rápidas. Ao mesmo tempo, a nova geração de amortecedores com as suas cur -
vas características mais amplas aumentam, por um lado, o conforto através de uma capa -
cidade de resposta mais precisa e, por outro, a ligação à carroçaria numa condução dinâ -
mica. As novas jantes de série de cinco raios duplos calçam rodas com reduzida resistên -
cia ao rolamento e um desempenho aumentado. Além disso, as jantes traseiras de todas
as variantes são agora 0,5” mais largas (11,5") e as rodas traseiras do 911 Carrera S me -
dem 305 em vez de 295 mm.

Com o eixo direccional traseiro activo, disponível a título opcional no 911 Carrera S, é utili -
zada tecnologia do chassis proveniente do 911 Turbo e 911 GT3. Nas entradas em curva,
o 911 torna-se assim ainda mais ágil. Além disso, nas mudanças de via a velocidades ele -
vadas, demonstra uma elevada estabilidade de condução. Ao mesmo tempo, é mais fácil
de manobrar no trânsito citadino graças ao diâmetro de viragem reduzido em 0,4 m. O
condutor sente a manobrabilidade melhorada através da nova geração de volantes com
design inspirado no volante do 918 Spyder. O volante básico tem um diâmetro de 375 mm,
o volante GT desportivo opcional mede 360 mm. Para uma versatilidade sem limites no
dia-a-dia, a Porsche oferece um sistema de elevação hidráulico com cilindros de elevação
integrados nos conjuntos de amortecimento do eixo dianteiro. Premindo um botão, bastam
5 segundos para aumentar a altura ao solo do bordo inferior da secção dianteira em 40 mm,
para evitar que o carro assente, por exemplo, em acessos de garagem inclinados.

Novo Porsche Communication Management com navegação online

Os novos modelos 911 Carrera vêm equipados, de série, com o novo sistema Porsche
Communication Management (PCM), que inclui módulo de navegação online e comando
por voz. O PCM é comandado, tal como um smartphone, através de gestos multitoque no
ecrã de 7 polegadas, permitindo, por exemplo, também introduzir informação por escrita
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manual. Os telemóveis e smartphones agora também podem estabelecer ligação ao sistema
por W-LAN. A base para smartphones, integrada pela primeira vez no apoio de braços cen -
tral, permite, além disso, o carregamento suave da bateria e uma recepção optimizada de
comunicações móveis. Outra novidade é a possibilidade de ligar o iPhone ao PCM para uti -
lizar o Apple CarPlay.

Para uma navegação significativamente melhorada, estão disponíveis informações de trân -
sito em tempo real, que garantem ao condutor uma rápida visão da situação de trânsito
e uma adaptação dinâmica da rota. Para uma melhor orientação, foram integrados pela
primeira vez os serviços Google Earth e Google Street View. O PCM conta com outros ele -
mentos como o Porsche Car Connect e a Porsche Connect App, entre outras coisas, para
o comando remoto de funções do veículo, a transmissão de destinos ao PCM para a nave -
gação, bem como para a utilização de serviços de transmissão de música de terceiros atra -
vés do PCM.

Sistemas de assistência opcionais novos e alargados

O 911 Carrera pode ser adaptado ainda mais às preferências pessoais do proprietário com
sistemas de assistências novos ou melhorados: o Tempostat opcional agora também efec -
tua travagens moderadas, por exemplo, se a velocidade predefinida for excedida numa
descida. Em conjugação com a transmissão PDK, o sistema de controlo da velocidade de
cruzeiro ACC (opcional) dispõe agora de uma função “Velejar". Na condução em fila, as em -
braiagens são abertas, o que permite ao veículo rolar sem propulsão e poupar combustível.
O assistente de mudança de faixa opcional monitoriza por radar o trânsito atrás do veículo
e alerta, através de LEDs nos triângulos dos espelhos à esquerda e direita, para veículos
que se aproximam no ângulo morto. Adicionalmente, a Porsche aumenta a segurança ac -
tiva do desportivo com o travão multicolisão de série.

40 anos de experiência em tecnologia turbo no desporto automóvel e na produção em série

Na Porsche, as inovações e os desenvolvimentos que dão provas nas condições de com -
petição mais severas acabam sempre por também chegar aos modelos de produção em
série. São sobretudo os ensaios no desporto automóvel que garantem o desempenho e
durabilidade dos novos motores para os desportivos de produção em série. A Porsche
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conta já com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de motores Boxer de
seis cilindros sobrealimentados. Por exemplo, a turbocompressão com válvula de bypass
só foi introduzida em 1972 no carro de competição 917/10, até ser implementada, dois
anos mais tarde, em 1974, no primeiro 911 Turbo de produção em série. Da mesma forma,
o 917/10 também serviu, em 1974, de cobaia para o sistema de refrigeração do ar da
sobrealimentação. Esta tecnologia teve a sua estreia no 911 Turbo 3.3. Outros marcos no
desenvolvimento dos motores turbo são a sobrealimentação por etapas com dois com -
pressores ligados em série (pela primeira vez no superdesportivo 959), a sobrealimenta ção
biturbo com dois compressores ligados em paralelo (pela primeira vez no 911 Turbo, mo -
delo 993) e as válvulas de admissão ajustáveis (pela primeira vez no 911 Turbo, modelo 996).

IAA 2015 • O novo Porsche 911 Carrera 12



Dados técnicos Porsche 911 Carrera*

Carroçaria: Coupé de dois + dois lugares; carroçaria de peso reduzido em
construção de alumínio e aço; portas, tampa da bagageira e
capot em alumínio; airbag do condutor e do passageiro de dois
níveis; airbags laterais e para a cabeça do lado do condutor e
do passageiro.

Aerodinâmica: Coeficiente de resistência aerodinâmica cx: 0,29
Superfície frontal A: 2,02 m2

cx x A: 0,59

Motor: Motor Boxer de seis cilindros refrigerado a água; bloco do motor
e cabeças dos cilindros em alumínio; quatro árvores de cames
superiores, quatro válvulas por cilindro, tempos de comando
variáveis do lado da admissão e da exaustão, com comutação
do curso da válvula do lado da admissão (VarioCam Plus); com -
pensação hidráulica da folga das válvulas; sistema da injecção
directa da gasolina; sobrealimentação biturbo; um catalisador
de três vias com duas sondas Lambda por fila de cilindros; quan -
tidade de óleo do motor 13,1 litros (quantidade de reenchimento
8,0 litros); ignição electrónica com distribuição latente da igni -
ção (seis módulos de ignição activos); sistema de gestão térmica
do circuito de refrigeração; função Auto Start-Stop.
Diâmetro 91,0 mm
Curso 76,4 mm
Cilindrada 2.981 cm3

Taxa de compressão 10:1
Potência do motor 370 CV (272 kW) às 6500 rpm
Binário máximo 450 Nm entre as 1700 e 5000 rpm
Potência por litro 124,1 CV/l (91,2 kW/l)
Rotação máxima 7500 rpm
Tipo de combustível Super Plus

Sistema eléctrico: 12 V; alternador trifásico de 2.450 W; bateria de 80 Ah;
recuperação de energia eléctrica.

* Os dados técnicos podem variar consoante o país

Versão: Setembro 2015
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Transmissão de força: O motor e a caixa de velocidades formam uma unidade de
accionamento; tracção traseira; caixa manual de sete velocida -
des com embraiagem de dois discos; opcionalmente transmissão
Porsche Doppelkupplung (PDK) de sete velocidades.

Relações Caixa manual PDK
1.a velocidade 3,91 3,91
2.a velocidade 2,29 2,29
3.a velocidade 1,58 1,58
4.a velocidade 1,18 1,18
5.a velocidade 0,94 0,94
6.a velocidade 0,79 0,79
7.a velocidade 0,62 0,62
Marcha-atrás 3,55 3,55
Constante ET 1,11 1,11
Relação total ET 3,44 3,44
Diâmetro da embraiagem 228 mm 202/153 mm

Chassis: Eixo dianteiro: eixo de mola (tipo McPherson, optimizado pela
Porsche) com suspensão individual das rodas através de bra -
ços transversais, braços longitudinais e amortecedores; molas
helicoidais cilíndricas com amortecedores de oscilações do lado
interior; direcção assistida electromecânica; sistema opcional
de elevação do eixo dianteiro.

Eixo traseiro: eixo multilink com cinco braços por roda; molas
helicoidais cilíndricas com amortecedores de oscilações coaxiais
do lado interior.

Porsche Active Suspension Management (PASM) com amorte -
ce dores de oscilações de comando electrónico; dois programas
de amortecimento seleccionáveis manualmente.
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Travões: Sistema de travões de dois circuitos com repartição por eixo;
Porsche Stability Management (PSM); servo-freio a vácuo;
assistente de travagem; travão de estacionamento Duo Servo
accionado electricamente; função Auto-Hold, travão multicolisão.

Eixo dianteiro: pinças de alumínio de tipo monobloco com quatro
êmbolos, discos de travão perfurados e ventilados internamente
com 330 mm de diâmetro e 34 mm de espessura.

Eixo traseiro: pinças de alumínio de tipo monobloco com quatro
êmbolos, discos de travão perfurados e ventilados internamente
com 330 mm de diâmetro e 28 mm de espessura.

Jantes e pneus: à frente 8,5 J x 19 com 235/40 ZR 19
atrás 11,5 J x 19 com 295/35 ZR 19

Pesos: Peso em vazio DIN 1.430 (1.450) kg
Peso máximo admissível 1.875 (1.890) kg

Dimensões: Comprimento 4.499 mm
Largura 1.808 mm
Largura incluindo espelhos retrovisores 1.978 mm
Altura 1.303 mm
Distância entre eixos 2.450 mm

Largura das vias à frente 1.541 mm
atrás 1.518 mm

Volume da bagageira à frente 145 l
atrás 260 l

Capacidade do depósito 64 l

Os valores entre parênteses referem-se a veículos com transmissão PDK
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Prestações: Velocidade máxima 295 (293) km/h

Aceleração
0 – 100 km/h 4,6 (4,4) s
com Sport Plus e PDK 4,2 s

0 – 200 km/h 15,3 (14,8) s
com Sport Plus e PDK 14,5 s

0 – 60 mph 4,4 (4,2) s
com Sport Plus e PDK 4,0 s

1/4 milha (400 m) 12,8/12,6 s
com Sport Plus e PDK 12,3 s

Consumo (NEDC): combinado 8,3 (7,4) l/100 km
urbano 11,7 (9,9) l/100 km
extra-urbano 6,3 (6,0) l/100 km

Emissões de CO2: combinado 190 (169) g/km

Norma de poluição: Euro 6

Os valores entre parênteses referem-se a veículos com transmissão PDK
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Dados técnicos Porsche 911 Carrera S*

Carroçaria: Coupé de dois + dois lugares; carroçaria de peso reduzido em
construção de alumínio e aço; portas, tampa da bagageira e
capot em alumínio; airbag do condutor e do passageiro de dois
níveis; airbags laterais e para a cabeça do lado do condutor e
do passageiro.

Aerodinâmica: Coeficiente de resistência aerodinâmica cx: 0,30
Superfície frontal A: 2,02 m2

cx x A: 0,61

Motor: Motor Boxer de seis cilindros refrigerado a água; bloco do mo tor
e cabeças dos cilindros em alumínio; quatro árvores de cames
superiores, quatro válvulas por cilindro, tempos de comando
variáveis do lado da admissão e da exaustão, com comutação
do curso da válvula do lado da admissão (VarioCam Plus); com -
pensação hidráulica da folga das válvulas; sistema da injecção
directa da gasolina; sobrealimentação biturbo; um catalisador de
três vias com duas sondas Lambda por fila de cilindros; quanti -
dade de óleo do motor 13,1 litros (quantidade de reenchimento
8,0 litros); ignição electrónica com distribuição latente da igni -
ção (seis módulos de ignição activos); sistema de gestão térmica
do circuito de refrigeração; função Auto Start-Stop.
Diâmetro 91,0 mm
Curso 76,4 mm
Cilindrada 2.981 cm3

axa de compressão 10:1
Potência do motor 420 CV (309 kW) às 6500 rpm
Binário máximo 500 Nm entre as 1700 e 5000 rpm
Potência por litro 140,9 CV/l (103,7 kW/l)
Rotação máxima 7500 rpm
Tipo de combustível Super Plus

Sistema eléctrico: 12 V; alternador trifásico de 2.940 W; bateria de 80 Ah;
recuperação de energia eléctrica.

* Os dados técnicos podem variar consoante o país

Versão: Setembro 2015
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Transmissão de força: Motor e caixa de velocidades formam uma unidade de acciona -
mento; tracção traseira; caixa manual de sete velocidades com
embraiagem de dois discos, bloqueio transversal mecânico do
diferencial traseiro e Porsche Torque Vectoring (PTV); opcional -
mente transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK) de sete velo -
cidades com bloqueio transversal electrónico do diferencial tra -
seiro e PTV Plus.

Relações Caixa manual PDK
1.a velocidade 3,91 3,91
2.a velocidade 2,29 2,29
3.a velocidade 1,58 1,58
4.a velocidade 1,18 1,18
5.a velocidade 0,94 0,94
6.a velocidade 0,79 0,79
7.a velocidade 0,62 0,62
Marcha-atrás 3,55 3,55
Constante ET 1,16 1,16
Relação total ET 3,59 3,59
Diâmetro da embraiagem 228 mm 202/153 mm

Chassis: Eixo dianteiro: eixo de mola (tipo McPherson, optimizado pela
Porsche) com suspensão individual das rodas através de bra -
ços transversais, braços longitudinais e amortecedores; molas
helicoidais cilíndricas com amortecedores de oscilações do lado
interior; direcção assistida electromecânica; sistema opcional
de elevação do eixo dianteiro.

Eixo traseiro: eixo multilink com cinco braços por roda; molas
helicoidais cilíndricas com amortecedores de oscilações coaxiais
do lado interior; eixo traseiro direccional opcional.

Porsche Active Suspension Management (PASM) com amortece -
dores de oscilações de comando electrónico; dois programas
de amortecimento seleccionáveis manualmente.
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Travões: Sistema de travões de dois circuitos com repartição por eixo;
Porsche Stability Management (PSM); servo-freio a vácuo; assi -
stente de travagem; travão de estacionamento Duo Servo accio -
nado electricamente; função Auto-Hold, travão multicolisão.

Eixo dianteiro: pinças de alumínio de tipo monobloco com seis
êmbolos, discos de travão perfurados e ventilados internamente
com 350 mm de diâmetro e 34 mm de espessura.

Eixo traseiro: pinças de alumínio de tipo monobloco com quatro
êmbolos, discos de travão perfurados e ventilados internamente
com 330 mm de diâmetro e 28 mm de espessura.

Jantes e pneus: à frente 8,5 J x 20 com 245/35 ZR 20
atrás 11,5 J x 20 com 305/30 ZR 20

Pesos: Peso em vazio DIN 1.440 (1.460) kg
Peso máximo admissível 1.900 (1.915) kg

Dimensões: Comprimento 4.499 mm
Largura 1.808 mm
Largura incluindo espelhos retrovisores 1.978 mm
Altura 1.302 mm
Distância entre eixos 2.450 mm

Largura das vias à frente 1.543 mm
atrás 1.518 mm

Volume da bagageira à frente 145 l
atrás 260 l

Capacidade do depósito 64 l

Os valores entre parênteses referem-se a veículos com transmissão PDK
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Prestações: Velocidade máxima 308 (306) km/h

Aceleração
0 – 100 km/h 4,3 (4,1) s
com Sport Plus e PDK 3,9 s

0 – 200 km/h 13,7 (13,2) s
com Sport Plus e PDK 12,9 s

0 – 60 mph 4,1 (3,9) s
com Sport Plus e PDK 3,7 s

1/4 milha (400 m) 12,5/12,3 s
com Sport Plus e PDK 12,0 s

Consumo (NEDC): combinado 8,7 (7,7) l/100 km
urbano 12,2 (10,1) l/100 km
extra-urbano 6,6 (6,4) l/100 km

Emissões de CO2: combinado 199 (174) g/km

Norma de poluição: Euro 6

Os valores entre parênteses referem-se a veículos com transmissão PDK
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Dados técnicos Porsche 911 Carrera Cabriolet*

Carroçaria: Cabriolet de dois + dois lugares; carroçaria de peso reduzido
em construção de alumínio e aço; portas, tampa da bagageira
e capot em alumínio; capota automática com arcos de sustenta -
ção; airbag do condutor e do passageiro de dois níveis; airbags
laterais e para a cabeça do lado do condutor e do passageiro.

Aerodinâmica: Coeficiente de resistência aerodinâmica cx: 0,30
Superfície frontal A: 2,02 m2

cx x A: 0,61

Motor: Motor Boxer de seis cilindros refrigerado a água; bloco do motor
e cabeças dos cilindros em alumínio; quatro árvores de cames
superiores, quatro válvulas por cilindro, tempos de comando
variáveis do lado da admissão e da exaustão, com comutação
do curso da válvula do lado da admissão (VarioCam Plus); com -
pensação hidráulica da folga das válvulas; sistema da injecção
directa da gasolina; sobrealimentação biturbo; um catalisador
de três vias com duas sondas Lambda por fila de cilindros;
quantidade de óleo do motor 13,1 litros (quantidade de reenchi -
mento 8,0 litros); ignição electrónica com distribuição latente
da ignição (seis módulos de ignição activos); sistema de gestão
térmica do circuito de refrigeração; função Auto Start-Stop.
Diâmetro 91,0 mm
Curso 76,4 mm
Cilindrada 2.981 cm3

Taxa de compressão 10:1
Potência do motor 370 CV (272 kW) às 6500 rpm
Binário máximo 450 Nm entre as 1700 e 5000 rpm
Potência por litro 124,1 CV/l (91,2 kW/l)
Rotação máxima 7500 rpm
Tipo de combustível Super Plus

Sistema eléctrico: 12 V; alternador trifásico de 2.450 W; bateria de 80 Ah;
recuperação de energia eléctrica.

* Os dados técnicos podem variar consoante o país

Versão: Setembro 2015
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Transmissão de força: O motor e a caixa de velocidades formam uma unidade de
accionamento; tracção traseira; caixa manual de sete velocida -
des com embraiagem de dois discos; opcionalmente transmissão
Porsche Doppelkupplung (PDK) de sete velocidades.

Relações Caixa manual PDK
1.a velocidade 3,91 3,91
2.a velocidade 2,29 2,29
3.a velocidade 1,58 1,58
4.a velocidade 1,18 1,18
5.a velocidade 0,94 0,94
6.a velocidade 0,79 0,79
7.a velocidade 0,62 0,62
Marcha-atrás 3,55 3,55
Constante ET 1,11 1,11
Relação total ET 3,44 3,44
Diâmetro da embraiagem 228 mm 202/153 mm

Chassis: Eixo dianteiro: eixo de mola (tipo McPherson, optimizado pela
Porsche) com suspensão individual das rodas através de bra -
ços transversais, braços longitudinais e amortecedores; molas
helicoidais cilíndricas com amortecedores de oscilações do lado
interior; direcção assistida electromecânica; sistema opcional
de elevação do eixo dianteiro.

Eixo traseiro: eixo multilink com cinco braços por roda; molas
helicoidais cilíndricas com amortecedores de oscilações coaxiais
do lado interior.

Porsche Active Suspension Management (PASM) com amorte -
cedores de oscilações de comando electrónico; dois programas
de amortecimento seleccionáveis manualmente.
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Travões: Sistema de travões de dois circuitos com repartição por eixo;
Porsche Stability Management (PSM); servo-freio a vácuo; assi -
stente de travagem; travão de estacionamento Duo Servo accio -
nado electricamente; função Auto-Hold; travão multicolisão.

Eixo dianteiro: pinças de alumínio de tipo monobloco com quatro
êmbolos, discos de travão perfurados e ventilados internamente
com 330 mm de diâmetro e 34 mm de espessura.

Eixo traseiro: pinças de alumínio de tipo monobloco com quatro
êmbolos, discos de travão perfurados e ventilados internamente
com 330 mm de diâmetro e 28 mm de espessura.

Jantes e pneus: à frente 8,5 J x 19 com 235/40 ZR 19
atrás 11,5 J x 19 com 295/35 ZR 19

Pesos: Peso em vazio DIN 1.500 (1.520) kg
Peso máximo admissível 1.925 (1.940) kg

Dimensões: Comprimento 4.499 mm
Largura 1.808 mm
Largura incluindo espelhos retrovisores 1.978 mm
Altura 1.297 mm
Distância entre eixos 2.450 mm

Largura das vias à frente 1.541 mm
atrás 1.518 mm

Volume da bagageira à frente 145 l
atrás 160 l

Capacidade do depósito 64 l

Os valores entre parênteses referem-se a veículos com transmissão PDK
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Prestações: Velocidade máxima 292 (290) km/h

Aceleração
0 – 100 km/h 4,8 (4,6) s
com Sport Plus e PDK 4,4 s

0 – 200 km/h 16,0 (15,5) s
com Sport Plus e PDK 15,2 s

0 – 60 mph 4,6 (4,4) s
com Sport Plus e PDK 4,2 s

1/4 milha (400 m) 13,0/12,8 s
com Sport Plus e PDK 12,5 s

Consumo (NEDC): combinado 8,5 (7,5) l/100 km
urbano 11,9 (9,9) l/100 km
extra-urbano 6,5 (6,2) l/100 km

Emissões de CO2: combinado 195 (172) g/km

Norma de poluição: Euro 6

Os valores entre parênteses referem-se a veículos com transmissão PDK
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Dados técnicos Porsche 911 Carrera S Cabriolet*

Carroçaria: Cabriolet de dois + dois lugares; carroçaria de peso reduzido
em construção de alumínio e aço; portas, tampa da bagageira
e capot em alumínio; capota automática com arcos de sustenta -
ção; airbag do condutor e do passageiro de dois níveis; airbags
laterais e para a cabeça do lado do condutor e do passageiro.

Aerodinâmica: Coeficiente de resistência aerodinâmica cx: 0,30
Superfície frontal A: 2,02 m2

cx x A: 0,61

Motor: Motor Boxer de seis cilindros refrigerado a água; bloco do motor
e cabeças dos cilindros em alumínio; quatro árvores de cames
superiores, quatro válvulas por cilindro, tempos de comando
variáveis do lado da admissão e da exaustão, com comutação
do curso da válvula do lado da admissão (VarioCam Plus); com -
pensação hidráulica da folga das válvulas; sistema da injecção
directa da gasolina; sobrealimentação biturbo; um catalisador de
três vias com duas sondas Lambda por fila de cilindros; quanti -
dade de óleo do motor 13,1 litros (quantidade de reenchimento
8,0 litros); ignição electrónica com distribuição latente da igni -
ção (seis módulos de ignição activos); sistema de gestão térmica
do circuito de refrigeração; função Auto Start-Stop.
Diâmetro 91,0 mm
Curso 76,4 mm
Cilindrada 2.981 cm3

Taxa de compressão 10:1
Potência do motor 420 CV (309 kW) às 6500 rpm
Binário máximo 500 Nm entre as 1700 e 5000 rpm
Potência por litro 140,9 CV/l (103,7 kW/l)
Rotação máxima 7500 rpm
Tipo de combustível Super Plus

Sistema eléctrico: 12 V; alternador trifásico de 2.940 W; bateria de 80 Ah;
recuperação de energia eléctrica.

* Os dados técnicos podem variar consoante o país

Versão: Setembro 2015
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Transmissão de força: Motor e caixa de velocidades formam uma unidade de acciona -
mento; tracção traseira; caixa manual de sete velocidades com
embraiagem de dois discos, bloqueio transversal mecânico do
diferencial traseiro e Porsche Torque Vectoring (PTV); opcional -
mente transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK) de sete velo -
cidades com bloqueio transversal electrónico do diferencial tra -
seiro e PTV Plus.

Relações Caixa manual PDK
1.a velocidade 3,91 3,91
2.a velocidade 2,29 2,29
3.a velocidade 1,58 1,58
4.a velocidade 1,18 1,18
5.a velocidade 0,94 0,94
6.a velocidade 0,79 0,79
7.a velocidade 0,62 0,62
Marcha-atrás 3,55 3,55
Constante ET 1,16 1,16
Relação 
de transmissão do eixo 3,59 3,59
Diâmetro da embraiagem 228 mm 202/153 mm

Chassis: Eixo dianteiro: eixo de mola (tipo McPherson, optimizado pela
Porsche) com suspensão individual das rodas através de bra -
ços transversais, braços longitudinais e amortecedores; molas
helicoidais cilíndricas com amortecedores de oscilações do lado
interior; direcção assistida electromecânica; sistema opcional
de elevação do eixo dianteiro.

Eixo traseiro: eixo multilink com cinco braços por roda; molas
helicoidais cilíndricas com amortecedores de oscilações coaxiais
do lado interior; eixo traseiro direccional opcional.

Porsche Active Suspension Management (PASM) com amortece -
dores de oscilações de comando electrónico; dois programas
de amortecimento seleccionáveis manualmente.
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Travões: Sistema de travões de dois circuitos com repartição por eixo;
Porsche Stability Management (PSM); servo-freio a vácuo; assi -
stente de travagem; travão de estacionamento Duo Servo accio -
nado electricamente; função Auto-Hold; travão multicolisão.

Eixo dianteiro: pinças de alumínio de tipo monobloco com seis
êmbolos, discos de travão perfurados e ventilados internamente
com 350 mm de diâmetro e 34 mm de espessura.

Eixo traseiro: pinças de alumínio de tipo monobloco com quatro
êmbolos, discos de travão perfurados e ventilados internamente
com 330 mm de diâmetro e 28 mm de espessura.

Jantes e pneus: à frente 8,5 J x 20 com 245/35 ZR 20
atrás 11,5 J x 20 com 305/30 ZR 20

Pesos: Peso em vazio DIN 1.510 (1.530) kg
Peso máximo admissível 1.950 (1.965) kg

Dimensões: Comprimento 4.499 mm
Largura 1.808 mm
Largura incluindo espelhos retrovisores 1.978 mm
Altura 1.298 mm
Distância entre eixos 2.450 mm

Largura das vias à frente 1.543 mm
atrás 1.518 mm

Volume da bagageira à frente 145 l
atrás 160 l

Capacidade do depósito 64 l

Os valores entre parênteses referem-se a veículos com transmissão PDK

Dados técnicos • Porsche 911 Carrera S Cabriolet 27



Prestações: Velocidade máxima 306 (304) km/h

Aceleração
0 – 100 km/h 4,5 (4,3) s
com Sport Plus e PDK 4,1 s

0 – 200 km/h 14,4 (13,9) s
com Sport Plus e PDK 13,6 s

0 – 60 mph 4,3 (4,1) s
com Sport Plus e PDK 3,9 s

1/4 milha (400 m) 12,7/12,5 s
com Sport Plus e PDK 12,2 s

Consumo (NEDC): combinado 8,8 (7,8) l/100 km
urbano 12,3 (10,2) l/100 km
extra-urbano 6,7 (6,5) l/100 km

Emissões de CO2: combinado 202 (178) g/km

Norma de poluição: Euro 6

Os valores entre parênteses referem-se a veículos com transmissão PDK
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