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Michelin, líder tecnológico em UHP (Ultra Altas 
Performances) 
Michelin homologado como equipamento original para os 
novos superdesportivos da Chevrolet e Mercedes 
Os novos pneus MICHELIN Pilot Super Sport ZP e MICHELIN Pilot Sport Cup 2 de 
ultra altas performances foram homologados em exclusivo como equipamento original 
para os novos superdesportivos Chevrolet Corvette Stingray 2014 e Mercedes-Benz SLS 
AMG Coupé Black Series, respetivamente. A Michelin desenvolveu, em estreita 
colaboração com a Mercedes e a Chevrolet, uns pneus que marcam novos limites no 
segmento UHP, à altura das performances de ambos os veículos. Sendo assim, graças 
ao seu compromisso com a inovação, a Michelin reforça a sua vinculação com dois dos 
mais conceituados e exigentes fabricantes de veículos.  

O Corvette Stingray Cabriolet terá o mesmo chassis que o Coupé e equipará em primeira 
montagem os pneus de ultra altas performances MICHELIN® Pilot® Super Sport® ZP, 
desenvolvidos especificamente para o Corvette no quadro de uma parceria que começou 
durante as provas das American Le Mans Series. 

A Michelin, que já equipa o Corvette ZR1 2009 e o Corvette Z06 2011, inicia uma importante 
etapa com a obtenção deste contrato em exclusivo para o Corvette Stingray. 

“O pneu MICHELIN Pilot Super Sport ZP reflete o compromisso da Michelin com a inovação, 
assim como a sua determinação de oferecer mais performances em cada um dos seus pneus”, 
comenta John Moloney, diretor de Marketing de Produtos de Primeira Montagem Michelin 
América do Norte. “Os resultados demonstram-no; os proprietários do Corvette Stingray 2014 
vão usufruir um equipamento especificamente concebido para o seu veículo e que responderá 
às suas expetativas quanto a comportamento na estrada, aderência, estabilidade nas curvas e 
progressividade, tanto em circuitos como em pequenas estradas regionais”. 

A Michelin trabalhou em estreita colaboração com a equipa de desenvolvimento deste veículo 
para desenhar e aperfeiçoar um pneu à altura do novo modelo da Chevrolet. Durante a fase de 
desenvolvimento do carro, a Michelin dedicou mais de 12.000 horas de trabalho a estes pneus, 
apoiando-se nas mais sofisticadas ferramentas de desenho por computador, e realizou milhares 
de quilómetros de provas subjetivas de condução. Valendo-se de toda a sua experiência e de 
todas as suas capacidades tecnológicas, a Michelin desenvolveu dois pneus Pilot® Super Sport® 
ZP para o Corvette Stingray, coupé ou cabriolet: um para o modelo standard e outro para os 
modelos equipados com o Pack Performance Z51.  



 

O pneu MICHELIN Pilot Super Sport ZP incorpora numerosos progressos técnicos: 

• A tecnologia mais inovadora da Michelin no segmento das ultra altas performances, 
especialmente nos progressos no composto da banda de rolamento para otimizar a 
aderência tanto em solo seco como molhado.   

• A utilização de sofisticadas ferramentas de análise e desenvolvimento por computador 
para desenhar a forma da impressão no solo – é a primeira vez que estas ferramentas, 
tradicionalmente reservadas ao desenvolvimento de pneus de competição, se empregam 
para melhorar as performances de um pneu de série. 

• Uma inovadora lona de topo de aramida especificamente concebida para garantir uma 
estabilidade ótima da zona de contacto com o solo a muito altas velocidades, assim 
como uns níveis excecionais de duração e de manobrabilidade. 

• Uma nova subcamada interna, com um composto de borracha específico especialmente 
estudado para reduzir a resistência ao rolamento e limitar ao máximo o consumo de 
combustível do veículo sem comprometer as suas outras performances. 

• Uma configuração da carcaça e dos dispositivos de rolamento em planos assimétricos, 
que permitem reforçar as performances do pneu com uma melhor distribuição das 
funções entre as diversas partes do pneu. 

“Quando nos ofereceram a oportunidade de desenvolver um pneu para a revolucionária próxima 
geração de Corvette, sabíamos que necessitaríamos de empregar as mais avançadas 
tecnologias que dispõe a Michelin”, comenta Lee Willard, técnico da Michelin para o projeto 
Corvette. “O MICHELIN Pilot® Super Sport® ZP representa um progresso fundamental em 
relação às performances que pode proporcionar um pneu UHP”. 

Sinónimo de performances extraordinárias, o Pack Performance Z51 monta pneus MICHELIN 
Pilot Super Sport ZP otimizados e mais sofisticados em comparação com os que equipam os 
modelos standard. Com versões diferentes de um mesmo pneu, a Michelin pretende ajustar-se o 
máximo possível à personalidade e, portanto, à dinâmica e às performances de condução 
próprias de cada um dos modelos de Corvette Stingray 

O pneu MICHELIN Pilot Super Sport ZP para o Pack Performance Z51 em primeira montagem 
caracteriza-se pelos seus níveis excecionais de aderência, estabilidade e manobrabilidade. Para 
concebê-lo, a Michelin baseou-se nas tecnologias desenvolvidas para o MICHELIN Pilot Sport 
Cup ZP, que permitiu ao Corvette ZR1 2012 conseguir um tempo por volta de 7 min 19,6 seg no 
circuito de Nürburgring, assim como nos significativos progressos realizados para o MICHELIN 
Pilot Super Sport. 

O MICHELIN Pilot Sport Cup 2 equipará em exclusivo o novo Mercedes-
Benz SLS AMG Coupé Black Series 

No ADN da marca AMG está oferecer as maiores performances. Esta também é a missão dada 
aos novos pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 que garantem o contacto com o solo de todos os 
novos Mercedes Benz SLS AMG Coupé Black Series. Esta parceria entre o fabricante de 



 

veículos e a Michelin é fruto de uma estreita colaboração. É também exemplo de uma exigência 
comum de performances. 

AMG formulou os critérios precisos para os pneus deste superdesportivo. O novo MICHELIN 
Pilot Sport Cup 2 cumpre os mesmos. Este pneu proporciona todas as performances requeridas 
e são os únicos que levam a marca de homologação específica da Mercedes Benz para o novo 
SLS AMG Black Series. Assim pois, em perfeita conjunção com o carro, são capazes de: 

 proporcionar uma constante precisão de condução, tanto ao entrar no circuito com os 
pneus frios como ao sair com os mesmos quentes, 

 favorecer o desportivismo do motor e do chassis, proporcionando agilidade e um tempo 
de reação muito reduzido, 

 garantir uma aderência máxima, para melhorar o tempo por volta, 

 melhor controlo da temperatura (aumento e estabilização) para oferecer as máximas 
performances e de maneira constante volta após volta ao circuito, 

 garantir a aderência e estabilidade em solo molhado para rodar com total tranquilidade, 
inclusive mesmo que as condições atmosféricas piorem. 

Estas performances são o fruto dos trabalhos de desenvolvimento levados a cabo 
conjuntamente pelas equipas do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Michelin e os 
técnicos da Marca de Estugarda. Resumindo, este projeto implicou: 

 Mais de 100 avaliações dinâmicas e provas efetuadas em circuitos do norte e do sul da 
Europa: na Itália, no Centro de Investigação e Desenvolvimento da Michelin em Ladoux e 
nas pistas de Nürburgring. 

 1.800 pneus protótipos e de séries especiais. 

 800 pneus de pré-série. 

 Mais de 320 km/h, é a velocidade atingida com os pneus, com total segurança. 

O novo pneu MICHELIN Pilot Sport Cup 2 distingue-se por cinco características de alta 
tecnologia: 

O seu composto da banda de rolamento 

O composto da banda de rolamento do MICHELIN Pilot Sport Cup 2 está desenvolvido da 
mesma maneira que os pneus de competição e utiliza a tecnologia Bi-Compound, que consiste 
numa banda de rolamento com dois compostos de borracha diferentes entre as partes exterior e 
interior da mesma. Na parte externa, o composto incorpora um elastómero de “Alta Massa 
Molecular” com uma dureza adaptada para ser muito aderente e garantir uma aderência em solo 
seco excecional nos apoios em curva, especialmente em rotações cerradas. Na zona interna do 
pneu, a borracha contém um elastómero mais rígido para garantir a manobrabilidade e uma 
condução mais precisa.  



 

A sua cintura de aramida 

A cintura de aramida, fibra de alta densidade, tem como principal característica a sua grande 
resistência às deformações. É um componente muito resistente e ligeiro ao mesmo tempo. A 
peso equivalente, a aramida é cinco vezes mais resistente que o aço. Esta cintura aplica-se – no 
topo do pneu, sob a banda de rolamento – graças à sua tensão variável esta cintura aperta com 
mais força no centro da banda de rolamento que nos ombros. Esta lona, extremamente 
resistente, envolve literalmente a arquitetura numa cintura que praticamente não se estende. 
Assim pois, a força centrífuga a grande velocidade está perfeitamente controlada e a impressão 
no chão permanece constante, inclusive a velocidades muito altas. 

O seu “Track Variable Contact Patch 3.0®” 

Esta inovação é uma adaptação da tecnologia Variable Contact Patch 2.0, já utilizada no 
MICHELIN Pilot Super Sport, que permite otimizar as pressões na zona de contacto do pneu 
para pôr mais borracha em contacto com a pista nas curvas e em apoios cerrados, 
proporcionando, assim, mais aderência. 

O seu novo talão  

Este novo talão é 10% mais largo que o tradicional de um pneu desportivo. Está reforçado com 
um composto de alto módulo para aumentar ainda mais a rigidez lateral do pneu e oferecer um 
comportamento mais desportivo e uma precisão de condução excecional. 

Os seus flancos de “veludo” para o desportivo “asas de gaivota” 

Graças à utilização de um processo específico de mecanização dos seus moldes e de um savoir-
faire único, a Michelin desenvolveu uma nova tecnologia denominada MICHELIN Velvet 
Technology®. Esta tecnologia permite criar um contraste entre certas partes do flanco exterior 
mediante uma microgeometria que absorve a luz. A geometria da textura que se gera deste 
modo possibilita modular o contraste e criar matizes de preto, dando-lhe um aspeto aveludado. 

 

A missão da Michelin é contribuir de maneira duradoura para a mobilidade das pessoas e 
bens. Por esta razão, o Grupo fabrica e comercializa pneus para todo o tipo de viaturas, 
desde aviões até automóveis, passando pelas duas rodas, a engenharia civil e agrícola e 
pelos camiões. A Michelin também propõe serviços informáticos de ajuda à mobilidade 
(ViaMichelin.com), e edita guias turísticos, guias de hotéis e restaurantes, mapas e Atlas de 
estrada. O Grupo, que tem a sua sede em Clermont-Ferrand (França), está presente em mais 
de 170 países, emprega a 115.000 pessoas em todo o mundo e dispõe de 69 centros de 
produção implantados em 18 países diferentes (www.michelin.com). 
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