
O AVIÃO

O avião de caça britânico Spitfire é um dos mais sofisticados desenvolvimentos da história da aviação.  

Sua icônica silhueta, com suas características asas elípticas, a aeronave é o resultado do projeto funcional 

perfeito. 

Os pilotos do Spitfire se empolgam quando relatam suas 
experiências com a aeronave monomotor da Força Aérea 
Real (RAF). Você não pilota apenas Spitfire. A sensação é 
de estar se fundindo à aeronave, como se você estivesse 
vestindo um exoesqueleto. A aeronave responde aos 
comandos do piloto com muita sensibilidade e rapidez.

A inédita jornada de engenharia que levou ao 
desenvolvimento do Spitfire começou em 1931, quando 
o Ministério da Força Aérea Britânico abriu uma licitação.  
O Ministério queria desenvolver uma aeronave de 
combate de última geração com velocidade de voo 
de 400 quilômetros por hora. Reginald J. Mitchell, 
engenheiro chefe da fabricante de aviões britânica 
Supermarine, enfrentou esse enorme desafio e construiu 
uma aeronave chamada "Type 224" com base em suas 
experiências na construção de hidroaviões pelos quais 
recebeu o prestigiado troféu Schneider várias vezes. 
Porém, o monoplano de Mitchell tinha o cockpit aberto, 
asas em formato elíptico e um chassi sólido mas não 
atendeu às expectativas do Ministério Britânico. 

O que não intimidou o engenheiro que passou a 
desenvolver uma aeronave com trem de pouso retrátil e 
um cockpit fechado. Ele estava determinado a construir 
um avião equilibrado e poderoso, queria usar todo o 
potencial do motor Rolls-Royce Merlin, e ainda criar algo 
fácil de voar. O maior desafio foi tornar essa fonte de 
energia de 27 litros cúbicos de capacidade, 12 cilindros 
e cerca de 1650 HP, manobrável no ar. Com o motor 
Merlin como seu poderoso coração, Mitchell e Beverley 
Shenstone, especialista canadense em aerodinâmica, 
desenvolveram o "Type 300", que tinha as principais 
características da aeronave que entraria para os livros de 
história como o Spitfire.

Em 1936, os primeiros protótipos foram construídos 
e já nos primeiros voos de teste, os pilotos ficaram 
impressionados com as capacidades aeronáuticas do 
"cuspidor de fogo". A aeronave estava bem à frente 
de seus contemporâneos em termos de potência e 
características de voo, mas Mitchell nunca conheceria a 
importância histórica de sua invenção. Após sua morte 
em 1937, seu sucessor, Joseph Smith, continuou com o 
desenvolvimento da aeronave na Supermarine Vickers. 
Mesmo quando a produção terminou, em 1948, mais 
de 20.300 unidades foram construídas em uma série 
de projetos melhorados continuamente. Até hoje, foram 
construídos mais modelos do Spitfire do que qualquer 
outra aeronave no mundo.

O fato do "Spit" ser tão popular entre os pilotos se deve 
à sua extraordinária manobrabilidade cujo segredo 
são suas asas elípticas, que aumentam uniformemente 
a sustentação de fora para dentro otimizando o uso 
do fluxo de ar em todas as posições, inclusive em alta 
velocidade ou nas mudanças bruscas de direção. 
Com uma combinação de intensa rigidez e redução do 
arrasto, este design inteligente também garante um raio 
de curva muito pequeno. O perfil fino da asa também 
torna a aeronave fácil de manobrar a qualquer momento, 
inclusive em alta velocidade.
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Muitas das realizações técnicas que Mitchell e Shenstone 
integraram ao seu projeto do Spitfire já haviam sido 
desenvolvidas. Os designers do Spitfire recorreram a 
conceitos já existentes para as asas elípticas e para a 
construção do monocoque ou casco da fuselagem. 
A demonstração real das habilidades de engenharia 
de Mitchell foi sua capacidade de integrar todas 
essas abordagens em um novo tipo de aeronave com 
características excepcionais.

Posteriormente, o especialista em aerodinâmica Shenstone 
resumiu as capacidades de engenharia de Mitchell em uma 
única frase: "Mitchell era um homem extremamente prático". 
Eis o que Shenstone tinha a dizer sobre as características 
asas elípticas do Spitfire: "A elipse era a única a forma 
que nos permitia ter a asa mais fina possível com espaço 
suficiente no interior para transportar a estrutura necessária  
e tudo que queríamos encaixar". O fato de que este design 
perfeito e funcional também se tornaria uma silhueta icônica 
também era óbvio para Shenstone que também achou que  
a elipse "parecia legal". 

E S P ECI F I C AÇÕ E S D E U M  

S U P E R MAR I N E S P ITF I R E MAR K IX

Comprimento 9,46 m
Envergadura 11,22 m
Motor  Rolls-Royce Merlin 63  

com 1650 HP
Velocidade máxima  656 km/h a  

7600 metros  
de altitude

Autonomia  1500 km (com  
tanque auxiliar  
no modo de economia  
de combustível)

Tripulação 1 pessoa
Peso máximo  
de decolagem 4309 kg
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I WC S C H A F F H AU S E N

Apostando claramente na tecnologia e no desenvolvimento, 
a marca suíça de relógios IWC Schaffhausen fabrica 
desde 1868 cronógrafos de valor duradouro. A empresa 
tornou-se uma referência internacional devido à sua 
paixão por soluções inovadoras e engenhosidade 
técnica. Como uma das marcas líderes mundiais no 
segmento de relógios de luxo, a IWC cria obras-primas 
da alta relojoaria que combinam engenharia e precisão 
com design exclusivo. Enquanto empresa com 
responsabilidade ambiental e social, a IWC promove a 
produção sustentável, apoia instituições de todo o mundo 
em seu trabalho com crianças e jovens e cultiva parcerias 
com organizações comprometidas com a proteção do 
meio ambiente.

D OWN LOADS

As imagens estão disponíveis gratuitamente em 
press.iwc.com
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