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CAMPEONATO BRASILEIRO DE TURISMO NACIONAL  

REGULAMENTO TÉCNICO 

Adendo - 01/2022 

5.10.7 – (Nova Redação) Para todos os veículos da Categoria “Classe 1” equipados com cabeçote de 8V 
(oito válvulas) é permitido o retrabalho nos dutos e câmaras do cabeçote, para os veículos Fiat equipados 
com motor E-torq e Ford com motor Sigma é permitido o retrabalho dos dutos do escapamento e para os 
veículos PEUGEOT, CITROEN, RENAULT e NISSAN com cabeçote de 16V (dezesseis válvulas) também é 
permitido o retrabalho nos dutos e câmaras do cabeçote desde que a entrada da admissão e saída do 
escape (formato) deve permanecer original com as seguintes medidas: 

 
5.15 – (Acrescentar) O comando de válvulas a ser utilizado deve ser um dos relacionados abaixo (no caso 
da utilização de comando original o número e modelo da peça, discriminados neste Regulamento, devem 
estar gravados e legíveis no local do comando idêntico ao usado pelo fabricante), os motores de 8 válvulas 
utilizados nas categorias ”SUPER” e “ELITE” devem respeitar o lift máximo conforme as tabelas relacionadas 
abaixo, porém as demais características são livres: 

 

6.4.4 – (Novo Item) É permitido para os veículos da marca Citroën e Peugeot com motorização 8 válvulas a 
utilização do coletor de admissão da marca com livre procedência, para este caso a junta/flange do mesmo 
poderá ser de livre concepção e retrabalho para que possibilite a fixação e alinhamento dos dutos com os 
do cabeçote. Sendo que a espessura máxima da referida junta será de 35mm.  

 

10.5 – (Nova Redação) É obrigatório o uso de abafador e/ou silencioso da marca TUPER modelo 18077, 
19287 ou modelo RF 777 da marca RF. 

 

10.6 – (Nova Redação) Fica proibida a emissão de ruído com mais de 110 decibéis durante os TREINOS 
LIVRES, CLASSIFICAÇÃO E CORRIDA E TAMBÉM NO BOX A QUALQUER MOMENTO DA ETAPA. Verificado 
pelos comissários técnicos a emissão de ruído com mais de 110 decibéis, a qualquer momento, o piloto será 
punido conforme artigo 15.4 do Regulamento Desportivo. 

 

24.1– (Nova Redação) Os veículos deverão apresentar 3 (três) números de identificação bem como o 

nome do(s) piloto (s) com seu tipo sanguíneo, os números deverão estar localizados em cada vidro lateral 

traseiro, medindo 26,0 cm de altura e 30,0 cm de largura mais 8,0 cm de altura por 30,0 cm de largura 

destinado a publicidade da Organização (totalizando 34,0 cm de altura por 30,0 cm de largura) e traço do 

número de 4,5 cm, os nomes em local de livre escolha (preferencialmente juntamente com o número) 

com cores conforme modelos abaixo, e no para-brisa dianteiro medindo no mínimo 300 mm de altura 

constando o nome do(s) piloto(s) e tipo sanguíneo, com cor livre: 
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24.2– (Nova Redação) Os veículos deverão portar na testeira do para-brisa o adesivo, fornecido pela 

organização, com a cor e as características relativas a sua Classe e Categoria, na parte traseira o adesivo, 

fornecido pela organização, com as letras “S”, “E”, “A” ou “B” referente, respectivamente, às categorias 

“SUPER”, “ELITE”, “A” ou “B”. 

 

Seção XXV 
I - Tabela de Equalização por Modelo de Veículo Classe 1 – Cat. “SUPER” e “ELITE” 

  MARCA MODELO MOTOR VALV 
PESO 

kg. 
BORB. PLACA 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

3 CITROEN C3 C/PLENUM 8 940 56 55 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

11 FORD NEW KA/FIESTA ROCAM C/ PLENUM 8 940 54 53 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

14 GM ONIX ROLETADO C/ PLENUM 8 940 56 55 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

18  GM NEW ONIX ROLETADO C/ PLENUM 8 940 56 55 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

26 NISSAN MARCH C/PLENUM 8 940 56 55 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

29 PEUGEOT 208 C/PLENUM 8 940 56 55 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

32 RENAULT KWID C/PLENUM 8 940 56 55 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

35 RENAULT SANDERO C/PLENUM 8 940 56 52 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

39 VW  GOL AP C/PLENUM 8 940 54 53 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

41 VW  GOL EA 111 C/ PLENUM 8 940 56 55 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

44 VW  UP AP C/PLENUM 8 940 54 53 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

46 VW  UP EA 111 C/ PLENUM 8 940 56 55 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 

49 VW  POLO AP C/PLENUM 8 940 54 53 

... ....... ...... ........ .... ..... ..... .... 
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51 VW  POLO EA 111 C/ PLENUM 8 940 56 55 

 
O presente Adendo foi analisado e aprovado pelo Conselho Técnico Desportivo Nacional e 
homologado pelo Presidente da Confederação Brasileiro de Automobilismo. 

                                                                                          

                                                                                                       Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022 

 
 Conselho Técnico Desportivo Nacional                  Confederação Brasileira de Automobilismo 

               Fábio Borges Greco                                                       Giovanni Ramos Guerra  
                      Presidente                                                                           Presidente        
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