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Citroen possui um longo histo-
rial na competição automóvel
em Portugal, nomeadamente

nos ralis. Em 2009 a marca apostou no
Citroen C2 R2 Max para juntamente
com algumas equipas e pilotos, discutir o
Campeonato de Portugal de Ralis (2 li-
tros duas rodas motrizes).

O modelo C2 é já utilizado há vários
anos pela marca em troféus monomarca
nos ralis, tendo evoluído numa primeira
fase da versão “normal” para a versão
R2 e agora, em 2009, para a versão R2
Max.

“É quase um novo carro”, começou
por afirmar Frederico Gomes, empresá-
rio e piloto, que juntamente com a sua
equipa de mecânicos da AutoTranscais
meteu mãos à obra, fazendo evoluir o Ci-
troen C2 R2 para o mais competitivo C2
R2Max.

Adquirido o kit de transformação, que
incluia centenas de peças e preenchia por
completo o compartimento de carga de
um furgão, foi então altura dos técnicos
da AutoTranscais, com a supervisão de
um técnico da Citroen, iniciarem o mo-
roso e paciente trabalho de o montar de

acordo com um completo manual de pro-
cedimentos, previamente fornecido pela
Citroen Sport (está também disponível
online).

“Exceptuando a carroçaria, que é a
mesma do modelo anterior, embora com
muitos reforços, praticamente tudo é
novo neste carro”, confirma Frederico
Gomes, adiantando que “se trata de um
kit de um verdadeiro carro de competi-
ção, possuindo diversos elementos que
habitualmente só existem nos S1600 ou
nos WRC”.

Motor, suspensão, travões, direcção,
sistema eléctrico e caixa de velocidades
são novos ou praticamente novos, confir-
mando que se trata mesmo de um outro
carro.

Refira-se ainda que em vez do Kit de
transformação do carro, com um custo
estimado de 13.000 Euros, existia uma
outra solução, que passava pela aquisição
de um Citroen C2 R2MAX novo, que ul-
trapassava bem os 50.000 Euros.

Com a ajuda do Frederico Gomes, ten-
támos detalhar um pouco mais a transfor-
mação que foi feita e os efeitos que essas
alterações tiveram na dinâmica do carro.

A

Motor
Do motor inicial apenas se manteve

o bloco e os pistons, pois o colector de
admissão e de escape (levou uma
nova linha de escape) são novos, bem
como as árvores de cames, as touches
(que agora são mecânicas), a cabeça
do motor e a electrónica. Dos 160 cv
passou para os 190 cv, enquanto o re-
gime máximo de rotação passou das
7.500 para as 8.400 rpm.

Opinião do piloto: O motor é mais
redondo e tem mais binário, tornando-
se mais aproveitável em termos de uti-
lização em competição. O facto de ter
mais potência ajuda na condução.

Caixa de velocidades
Apesar de manter o comando sequen-

cial, o rapport da caixa de velocidades é
mais curto, através de um novo grupo có-
nico, podendo trocar-se de mudança sem
colocar o pé no pedal de embraiagem (o que já acontecia antes). A caixa levou ainda
um radiador de óleo (com uma bomba eléctrica).

Opinião do piloto: Com esta caixa conseguiu-se um melhor aproveitamento do
motor, conseguindo-se dessa forma manter a rotação mais elevada, o que se traduz
numa maior rapidez do carro.

Carroçaria
Foi toda reforçada. Foram soldadas

peças (que vinham no Kit) que refor-
çaram os topos da suspensão, mas
também as longarias e outras zonas da
carroçaria.

O roll-bar levou mais duas novas
barras, uma na traseira e outra atrás do
tablier. O tablier foi cortado, deixou
de existir chave de ignição, passando
a existir um display digital, com uma
série de informações do motor e do
funcionamento da caixa, etc.

Deixou de existir bocal de enchi-
mento exterior, passando a ter um sis-
tema de enchimento de combustível
interior com duas válvulas de segu-
rança.

Opinião do piloto: A carroçaria já
era muito boa na versão anterior, ago-
ra ficou ainda mais sólida e mais “des-
pedida”, mas não existem diferenças
notórias no comportamento do carro.

Um kit em tamanho real
Fomos assistir à montagem e construção de um carro de ralis. O pequeno Citroen C2 R2 Max foi o protagonista

enquanto a anfitriã foi a garagem da AutoTranscais, onde foi montado este kit… em tamanho real.

A evolução de um carro de ralis
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Suspensão
São totalmente diferentes e possuem di-

versas afinações, em que os batentes dos
amortecedores são hidráulicos (semelhan-
tes aos dos WRC). Possuem três tipos de
afinações/regulações: expansão, compres-
são de baixa velocidade e compressão de
alta velocidade.

Opinião do piloto: São suspensões
muito evoluídas que permitem que o carro
tenha um comportamento excelente, pois
as rodas passam mais tempo em contacto
com o solo, passando nos buracos e valas
sem se dar conta.

Travões
São novos, com discos e maxilas maiores.

Deixou de existir servo freio o que tornou o pe-
dal mais rijo.

Opinião do piloto: neste aspecto a diferença
é enorme, pois este C2 trava muitíssimo bem.
Agora pode-se travar muito mais tarde sendo a
travagem mais segura. As suspensões e os tra-
vões são de facto excelentes.

Direcção
Recebeu uma cremalheira hidráuli-

ca que é mais rigida e fiável, não exis-
tindo perda de eficiência. Tornou-se
mais directa, mais leve e precisa, ten-
do afinação ao nível da sensibilidade.

Opinião do piloto: ganha-se mais
precisão na condução, mais seguran-
ça, passando a dar mais confiança
quando se anda depressa.

Sistema eléctrico
É quase tudo novo, desenvolvido para as necessi-

dades da competição. Os vidros passaram a ser ma-
nuais e a climatização tem só um ventilador que ser-
ve para desembaciar o vidro, passando a dispor de
duas baterias.

Opinião do piloto: O novo sistema eléctrico “to-
cou” diversos componentes no automóvel, que no
fundo influenciam e melhoram a condução do carro.

Rodagem
Depois de concluída a montagem do Citroen C2 R2 Max, o mesmo ainda não está pronto

a competir, pois existe um plano de rodagem, que tem de ser cumprido à risca, para
depois se retirar o máximo do seu potencial técnico e, por sua vez, isso traduzir-se em
melhores tempos nas especiais de classificação.

Assim, mal termina a montagem o motor fica a trabalhar uma hora ao ralenti. A seguir
tem que arrefecer totalmente, volta-se a colocar o motor a trabalhar mais uma hora e
meia. De novo espera-se que o motor arrefeça totalmente, seguindo-se a rodagem às
transmissões. Com o carro levantado roda-se em quinta velocidade durante cinco minutos,
sendo depois conferidos todos os apertos. Volta a rodar em “seco” durante 10 minutos
virando-se o volante, ao que se segue nova verificação nas transmissões, seguindo os
apertos definidos pela marca para estes componentes.

É então altura de rodar em estrada (em asfalto), durante cinco minutos, para depois se
fazer nova verificação aos apertos das transmissões. O teste a seguir é de 50 Kms em
estrada rodando nas 5.000 rpm, para depois voltar a parar até arrefecer completamente.

Só a partir daqui é que o pequeno C2 R2 Max está pronto a competir.
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A Citroen fornece os manuais de
montagem, que estão disponíveis on-line
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