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ARTIGO 4: MOTORES 
 

 

4.11 - (NOVA REDAÇÃO) CABEÇOTE: 

Obrigatória a utilização somente dos cabeçotes originais VW dos modelos Total 

Flex 1.6 e 1.8 (Proibido cabeçote do motor 2.0) oficialmente lacrados pela 

CBA e em conformidade com os Artigos 3.1 e 3.2 do Anexo 1 ao 

Regulamento Técnico. Para orientações de aquisição dos cabeçotes, contatar a 

CNVT através do e-mail: cnvt@cba.org.br. 

 

a) Taxa de compressão livre, permitido aplainamento da base inferior do 

cabeçote. 

 

b) Proibido qualquer tipo de trabalho, inclusive nos dutos e na câmara de 

combustão. 

 

c) Permitido obstruir, com adição de material, o duto de água localizado no 

cabeçote do motor AP 8 (oito) válvulas, que se comunica com o coletor de 

admissão, como também eliminar as mangueiras do circuito de água que se 

comunicam do cabeçote ao coletor de admissão, e desde a bomba d'água, nos 

motores AP 8 (oito) válvulas. 
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d) Proibido o uso de qualquer tipo de jateamento (areia ou microesfera) para fins 

de limpeza ou descarbonização, sendo, entretanto, permitida a utilização do 

banho químico para os mesmos fins. 

 

e) É permitido obstruir, com adição de qualquer material, os dutos de água 

usados para o sistema de aquecimento interno dos veículos. 

 

f) Permitido aplainamento da base superior do cabeçote e o mandrilhamento dos 

mancais do cabeçote. 

 

g) É permitido uso de prisioneiros, para fixação do cabeçote. 

 

h) Tampa de válvulas livre de retrabalho apenas para respiro. 

 

ARTIGO 7: TRANSMISSÃO PARA AS RODAS 

 

7.4 - RETÍFICA, SOLDA E USINAGEM: 

 

o) (NOVO ITEM) É permitida a realização de ranhuras no eixo satélite, no semi-

eixo e na face posterior das pastilhas com a finalidade específica de melhorar a 

lubrificação. 

 

 

O presente adendo tem efeito de alteração somente nos Artigos indicados. Os 

demais artigos do Regulamento Técnico, permanecem inalterados. 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2020. 
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