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DNA RACING

O novo Civic Type R é um automóvel que só a Honda poderia criar. Reflete o nosso 
pensamento único, um desejo de constante reinvenção, reavaliação e a busca 

implacável pela perfeição. O nosso desejo de criar a máquina desportiva perfeita 
para a estrada e para a pista está impresso no seu DNA e reflete-se em cada curva 

da sua silhueta.

Este é um automóvel que foi construído para lhe proporcionar pura adrenalina de 
condução, um automóvel com alma, um automóvel que comunica consigo de uma 

forma que poucos conseguem.

Modelo apresentado é o Civic Type R GT em Branco Championship.
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ALCANÇAR 
SEMPRE 

O MELHOR

A nossa reputação tem por base 
a engenharia de excelência e a inovação 
técnica. Adoramos desafiar, questionar, 

tentar alcançar o melhor, sempre, 
sem nunca parar. O novo Civic Type R 

é a personificação de tudo o que 
aprendemos e das nossas ambições 

para o futuro.
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Desenhado para alto desempenho, 
a sua forma musculada é tão dramática 
quanto funcional. Cada linha e detalhe 

aerodinâmico trabalham em conjunto para 
otimizar o fluxo de ar, aumentando 

a força descendente e proporcionando 
uma condução melhorada e estabilidade 

a alta velocidade.

UM 
AUTOMÓVEL 

PARA A ESTRADA



Tecnologia de alto desempenho requer 
características únicas, inspiradas no 

automobilismo, como discos de travão 
ventilados, asa traseira aerodinâmica,
capô em alumínio ventilado e escape 

central de saída tripla.
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A EXPERIÊNCIA 
TYPE R

Type R é sinónimo de adrenalina de 
condução, projetado para lhe proporcionar 
uma verdadeira sensação de ligação com 

o carro e com a estrada. Examinámos cada 
detalhe do automóvel desde a sua dinâmica 
até à posição de condução, para assegurar 

que a sua experiência de condução seja 
avassaladora e estimulante.
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CRIADO PARA 
O DESEMPENHO

Por baixo do capô está o motor 2,0 litros, 4 cilindros VTEC 
TURBO que tem uma potência máxima de 320cv e 400Nm 

de binário. Já não é surpresa que isto dá ao Type R 
a habilidade de ir dos 0-100 km/h em 5,8 segundos 

e alcançar 272 km/h de velocidade máxima 
(onde as condições o permitam).

Toda esta potência é alimentada por uma precisa 
e suave caixa manual de 6 velocidades que é otimizada 

num sistema Rev Match que assegura passagens 
de caixa intuitivas e ágeis.

O teste máximo do seu desempenho é obviamente, feito 
em pista. E não numa pista qualquer, mas no icónico 
circuito de Nürburgring, onde levámos o novo Type R 
ao limite. Ele responde com distinção, fazendo quase 
menos 7 segundos do que o tempo do seu antecessor.
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DINÂMICA 
DE CONDUÇÃO

A resposta da condução e a agilidade em curva do Type R foi melhorada 
graças a uma nova carroçaria de grande rigidez e ao novo sistema 

de suspensão. Estes trabalham em conjunto para fornecer uma 
manobrabilidade extremamente precisa e maximizar a transferência 

da potência para a estrada.

A suspensão frontal MacPhersom está configurada por forma a reduzir 
o binário da direção e otimizar a agilidade da condução, enquanto 

o novo sistema de suspensão traseiro multi-link melhora a estabilidade 
em travagem e minimiza o efeito de adornar do veículo. O sistema de 

suspensão é enaltecido pelo Sistema de Suspensão Adaptável 
e pelo diferencial de deslizamento limitado que maximiza o controlo 

e a estabilidade para uma condução mais envolvente.

Modelos apresentados: Civic Type R GT em Branco
Championship e Civic Type R em Sonic Grey.



UNICAMENTE 
TYPE R

O exterior musculado do Type R está 
equiparado ao seu habitáculo, onde 
irá sentir o seu coração a bater mais 
rapidamente, mesmo antes de ligar 

o motor.

O seu interior inspirado nos veículos 
de competição, tem tudo o que precisa 
 mesmo onde precisa, com um painel 

de instrumentos de fácil leitura, manete 
em alumínio e uma chapa de identificação 
Type R com o seu número de série individual.
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SEM COMPROMETER, 
POR DENTRO 
E POR FORA

Mesmo tendo um aspeto marcadamente 
desportivo, não lhe falta equipamento 
ou conforto. Começando pelos bancos 
desportivos, estará sempre rodeado de 

materiais premium e muito suaves ao toque, 
ar condicionado, controlo da velocidade 

cruzeiro, travão de estacionamento elétrico 
e o novo sistema de informação e áudio 

Honda CONNECT com ecrã tátil de 7”.
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Colocámos o condutor no centro do nosso 
pensamento com a opção de seleção de 

diferentes modos de condução: Comfort, Sport 
e, um modo para circuito, +R. Cada modo 
parametriza a resposta do acelerador, dos 

amortecedores adaptativos, da força de viragem 
e a sensação da caixa de engrenagens dá ao 
novo Type R três personalidades diferentes.

O modo +R liberta o potencial do Type R 
para andar em circuito. Altera o painel 

de instrumentos, os parâmetros do controlo 
de tração, a resposta do acelerador e endurece 

a direção e o amortecimento, dando-lhe uma 
experiência de condução muito direta e precisa.
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Nos desportos motorizados, o sucesso muitas 
vezes deriva de frações de segundo. É por isso 
que o mínimo detalhe consegue fazer grandes 

diferenças na performance e na manobrabilidade.

O Civic Type R não é exceção; está equipado com 
detalhes como uma cortina de ar frontal e um 

difusor traseiro que melhoram a performance do 
carro, enquanto, inteligentes vórtices instalados 
no topo do carro, guiam o ar para a traseira para 

um fluxo de ar mais eficiente.

Ao mesmo tempo que somos apaixonados pela 
performance também estamos empenhados 

em mantê-lo seguro, e é por isso que o Type R 
dispõe de uma série de inteligentes sistemas 
de engenharia. Como seria de esperar de um 

membro da família Civic, o Type R vem equipado 
com o pack de tecnologias de segurança, o Honda 
SENSING, que inclui CMBS – Sistema de Travagem 

Atenuante de Colisões, LKAS – Assistência 
à Manutenção na Faixa de Rodagem e Sistema 
de Reconhecimento da Sinalização de Trânsito.
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CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL24 RALLYE RED BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL POLISHED METAL METALLIC

TORNE-O 
SEU

Criámos uma gama de cores que 
complementam cada curva e ângulo 

da silhueta do Type R e que combinam 
com a sua herança racing. Marque a sua 

posição com a escolha da cor certa para si.
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PACK 
EXTERIOR CARBONO

Enalteça ainda mais a silhueta atlética do seu Type R 
com este desportivo Pack Carbono.

PACK 
INTERIOR CARBONO

Este pack interior dá destaque ao DNA desportivo 
do seu Type R fazendo uso de detalhes 

em carbono no habitáculo.

 Este pack foi desenhado para se adaptar perfeitamente à silhueta 
aerodinâmica do Type R.

O Pack inclui: coberturas para os espelhos das portas, decorações 
para os pilares B, asa e difusor traseiro em carbono.

PACK EXTERIOR CARBONO

Inspirado pelo uso de carbono no exterior, este pack 
traz detalhes em carbono para o interior.   

O Pack inclui: decoração para os painéis interiores 
e guarnição para as soleiras das portas em carbono. 

PACK INTERIOR CARBONO
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PACK ILLUMINATION VERMELHO

Este pack usa uma combinação de luzes que criam o ambiente interior ainda mais especial. 
O Pack Inclui: luz ambiente para a zona dos pedais, soleiras das portas iluminadas, luz da consola 

e linhas iluminadas a vermelho.

DECORAÇÃO PARA O DIFUSOR 
TRASEIRO EM CARBONO

Esta decoração para o difusor traseiro 
enfatiza o estilo poderoso 

do seu Type R.

PACK 
ILLUMINATION 

VERMELHO

Crie um ambiente Type R com iluminação vermelha.

COBERTURAS PARA OS ESPELHOS 
EM CARBONO

Eleve o look desportivo do Type R, com estas 
coberturas para os espelhos em carbono.

COBERTURAS PARA 
OS ESPELHOS CINZAS

Estas elegantes coberturas em cinza 
darão um look único ao seu Type R.

ASA TRASEIRA EM CARBONO

A asa traseira em fibra de carbono não só 
dará um aspeto estrondoso, mas também 

reduz o peso do seu Type R.

TABULEIRO COM DIVISORES

Com a forma perfeita para a bagageira 
do seu Type R, este tabuleiro à prova 

de água e anti-derrapante irá proteger 
contra sujidade e riscos. Também 

disponível sem divisores.

TAPETES

Estes tapetes dão ainda mais estilo 
e conforto ao seu Type R.



Motor

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

Manual
2.0 VTEC TURBO 

Manual
Tipo do Motor Gasolina Gasolina

Cilindrada (cm3) 1996 1996

Válvulas por cilindro 4-Válvulas 4-Válvulas

Standard de Emissões Euro 6 Euro 6 

Combustível Gasolina (98) Gasolina (98)

Performances

Potência Máxima do Motor (kW/rpm) 235/6.500 235/6.500 

Potência Máxima do Motor (cv/rpm) 320/6.500 320/6.500 

Binário Máximo do Motor (N-m/rpm) 400/2.500-4.500 400/2.500-4.500

0 → 100 km/h (segundos) 5,8 5,8

Velocidade Máxima (Km/h) 272 272

Nível de Ruído do habitáculo (dB) 68 68

Consumos e Emissões†

Circuito Urbano (l/100 km) 9,8 9,8

Extra Urbano (l/100 km) 6,5 6,5

Combinado (l/100 km) 7,7 7,7

CO2 Combinado (g/km) 176 176

Dimensões

Comprimento Total (mm) 4.557 4.557

Largura Total (mm) 1.877 1.877

Largura Total incluindo Espelhos das Portas (mm) 2.076 2.076

Altura Total - Sem Carga (mm) 1.434 1.434

Distância Entre Eixos (mm) 2.699 2.699

Via Dianteira (mm) 1.584 1.584

Via Traseira (mm) 1.602 1.602

Altura ao Solo - com Condutor (mm) 126 126

Lugares Sentados (pessoas) 4 4

Diâmetro de Viragem - à Carroçaria (m) 12,56 12,56

Volante, Batente a Batente (voltas do volante) 2,11 2,11

Capacidade

Capacidade da Bagageira (litros, método VDA) - 
Bancos traseiros para cima, carga até à janela 420 420

Capacidade da Bagageira (litros, método VDA) - 
Bancos traseiros para baixo, carga até à janela 786 786

Depósito do Combustível (litros) 46 46

Pesos‡

Tara (kg) 1.380-1.420 1.380-1.420

Peso Bruto (kg) 1.760 1.760

Peso Útil (kg) 340 - 380 340 - 380

Peso Máximo Admissível por Eixo - 
Dianteira/Traseira (kg) 1.000/800 1.000/800

Peso Máximo de Reboque (kg) com travões N/A N/A

Peso Máximo de Reboque (kg) sem travões N/A N/A

Carga Máxima no Tejadilho (kg) N/A N/A

Segurança

Airbag i-SRS para o condutor (insuflação
de dois estágios) 

♦ ♦

Airbag SRS do passageiro com interruptor de corte ♦ ♦

Airbags laterais (dianteira) ♦ ♦

Airbags laterais de cortina (dianteira e traseira) ♦ ♦

Travões dianteiros 18", discos ventilados e perfurados ♦ ♦

Travões traseiros 16", discos sólidos ♦ ♦

ABS (Sistema de Travagem Anti bloqueio) ♦ ♦

Distribuição eletrónica da travagem (EBD) ♦ ♦

Assistência à travagem (BA) ♦ ♦

Conforto e Conveniência

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

Manual
2.0 VTEC TURBO 

Manual
Vidros  Elétricos Traseiros com Função 
de Fecho/Abertura Auto de Um Toque

♦ -

Vidro  Elétricos com Comando à Distância 
(através da chave)

♦ -

Volante com Regulação em Inclinação e Profundidade ♦ ♦

Espelhos das Portas Aquecidos 
com Regulação Elétrica

♦ ♦

Espelhos das Portas com Retração Elétrica ♦ -

Espelhos Retráteis das Portas com Comando 
à Distância (através da chave) 

♦ -

Espelhos Pessoais nas Palas do Sol com Iluminação ♦ ♦

Tomada para Acessórios (frontal) ♦ ♦

Tomada para Acessórios (traseira) ♦ ♦

Gancho de Rede para Bagagem ♦ ♦

Regulação Manual da Altura do Banco do Condutor ♦ ♦

Consola Central com Apoio de Braço deslizante 
e compartimento de arrumação

♦ ♦

Bancos Traseiros com rebatimento 60/40 com 
encostos de cabeça fixos

♦ ♦

Painel de instrumentos com ecrã colorido (TFT-LCD) ♦ ♦

Luzes Interiores

Iluminação Vermelha dos Instrumentos ♦ ♦

Luzes de mapa (frente) ♦ ♦

Luz ambiente ♦ ♦

Luz da bagageira ♦ ♦

Luz do porta luvas ♦ -

Luz de cortesia (frente e atrás) ♦ ♦

Audio e Comunicação

Honda CONNECT (ecrã touchscreen 7", AM/FM/
DAB, Apple CArPlay™ / Android Auto™, rádio via 
Internet, aplicação Aha™ integrada e navegador 
de Internet)*

- ♦

Honda CONNECT NAVI Garmin (ecrã touchscreen 
7", AM/FM/DAB, Apple CArPlay™ / Android Auto™, 
rádio via Internet, aplicação Aha™ integrada e 
navegador de Internet)

♦ -

Carregamento sem fios ♦ -

2x USB / Ficha HDMIΔ ♦ ♦

8 altiflantes - potência 180W - ♦

11 altifalantes - Áudio de elevada potência 465W ♦ -

Comandos Áudio Integrados no Volante ♦ ♦

Sistema de Telefone Mãos-livres (HFT) Bluetooth™ ♦ ♦

Câmara Traseira de Auxílio ao Estacionamento ♦ ♦

Exterior

Antena de Barbatana ♦ ♦

Puxadores das Portas à cor da Carroçaria ♦ ♦

Exterior desportivo com efeito em fibra
de carbono (frente / traseira / lateral)

- ♦

Exterior desportivo com efeito em fibra de carbono, 
com linhas vermelhas (frente / traseira / lateral)

♦ -

Asa Type R ♦ ♦

Escape central triplo ♦ ♦

Grelha preta ♦ ♦

Emblema Type R (Frente e Atrás) ♦ ♦

Vidros escurecidos ♦ ♦

Luzes Exteriores

Faróis LED ♦ ♦

Sistema de Suporte dos Máximos ♦ ♦

Segurança (cont.)

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

Manual
2.0 VTEC TURBO 

Manual
Assistência à estabilidade do veículo (VSA) ♦ ♦

Assistência ao arranque em subida (HSA) ♦ ♦

Cintos de Segurança Dianteiros com Enroladores 
de Bloqueio de Emergência de 2 Fases (ELR)

♦ ♦

Cintos de Segurança Traseiros com Enroladores 
de Bloqueio de Emergência (ELR)

♦ ♦

Fixadores ISO Fix (bancos traseiros) ♦ ♦

Sistema de Alerta de Esvaziamento dos Pneus ♦ ♦

Sistema de Travagem Atenuante de Colisões ♦ ♦

Avisador de Colisão à Frente ♦ ♦

Sistema de Assistência à manutenção 
na faixa de rodagem

♦ ♦

Avisador de Saída de Faixa ♦ ♦

Sistema Atenuante de Saída de Estrada ♦ ♦

Limitador Inteligente da Velocidade ♦ ♦

Controlo Inteligente da Velocidade 
de Cruzeiro Adaptável 

♦ ♦

Reconhecimento de Sinalização de Trânsito ♦ ♦

Informação de Ângulo Morto com Monitor 
de Trânsito Lateral

♦ -

Segurança Antirroubo

Sistema imobilizador ♦ ♦

Sistema de alarme antirroubo ♦ ♦

Função seletiva de destrancar as portas ♦ ♦

Sistema Inteligente de acesso e arranque sem chave ♦ ♦

Cobertura da Bagageira ♦ -

Interiores

Bancos desportivos vermelhos em tecido tipo veludo ♦ ♦

Volante especial Type R em pele ♦ ♦

Elementos interiores e saídas de ar a vermelho ♦ ♦

Chapa de nº de série ♦ ♦

Punho da Alavanca das Mudanças em alumínio ♦ ♦

Pedais em Alumínio ♦ ♦

Forro do tejadilho em preto ♦ ♦

Funções e Tecnologia

3 modos de condução (Comfort/Sport/+R) ♦ ♦

Sistema Rev Match ♦ ♦

Luz indicadora de mudança ♦ ♦

Direção Assistida Elétrica (EPS) com rácio variável ♦ ♦

Travão de Estacionamento Elétrico com função 
Brake Hold 

♦ ♦

Paragem automática ao ralenti ♦ ♦

Sistema de Suspensão (Dianteira e Traseira)  
Adaptável com 2 modos e sensor

♦ ♦

Conforto e Conveniência

A/C automático - ♦

A/C automático duplo ♦ -

Limpa-vidros automático com sensor de chuva ♦ ♦

Limpa-vidros traseiro (intermitente) ♦ ♦

Faróis Automáticos com Sensor de Luz ♦ ♦

Espelho Retrovisor Interior com Escurecimento 
Automático

♦ -

Sensores de Estacionamento (Dianteiros 
e Traseiros)

♦ -

Vidros  Elétricos (Dianteiros e Traseiros) ♦ ♦

Vidros Dianteiros com Função 
de Fecho/Abertura Auto de Um Toque

♦ ♦

Luzes Exteriores (cont.)

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

Manual
2.0 VTEC TURBO 

Manual
Lava-faróis ♦ ♦

Luzes Dianteiras de Nevoeiro (halogéneo) - ♦

Luzes Dianteiras de Nevoeiro (LED) ♦ -

Luzes Diurnas de Presença (LED) ♦ ♦

Luz Elevada dos Travões ♦ ♦

Faróis Automáticos com Temporizador de Acender/
Apagar (Função Coming Home/Leaving Home)

♦ ♦

JANTES e PNEUS

Jantes de Liga Leve de 20" Pretas ♦ ♦

Pneus 245/30 ZR20 ♦ ♦

Kit de Reparação de Pneus ♦ ♦
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♦ Standard    - Não disponível

† Consumos: estes dados são medidos em ambiente de teste em laboratório regulado pela 
União Europeia, e são fornecidos para efeitos comparativos, podendo não refletir as 
condições reais de condução em estrada.

 ‡Os pesos máximos de reboque têm por base uma inclinação de 12% e são testados em 
conformidade com as Normas da UE.

*A conectividade para a aplicação Aha™ (incluindo radio via internet) e navegação na 
internet é feita via WiFi ou Router WiFi Móvel. A utilização das aplicações do sistema Honda 
CONNECT poderá incorrer em gastos com dados móveis e roaming. Recomendamos que 
confirme as condições do seu plano de dados móveis junto do seu fornecedor de serviços. 
Apenas o iPhone 5 ou posterior com IOS 8.4 ou posterior é compatível com Apple CarPlay®. 
As características, aplicações e serviços da Apple CarPlay® podem não estar disponíveis 
em todas as áreas e estão sujeitos a alterações. Para usar a aplicação Android Auto™ terá 
que fazer o download para o seu smartphone no Google Play™. Somente o Android 5.0 
(Lollipop) ou versões posteriores são compatíveis com o Android Auto ™. A disponibilidade 
do Android Auto ™ está sujeita a alterações e pode variar de país para país.  Navegação na 
internet apenas disponível com o veículo parado.
ΔÉ recomendável utilizar um dispositivo de memória USB com 256MB ou superior. Alguns 
dispositivos de memória USB poderão não funcionar.

Apple CarPlay é uma marca registada da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.



SIGA 
OS SEUS 
SONHOS

Os sonhos podem ser poderosos, levam-nos 
a ir mais além, a explorar ideias novas, 
tecnologias novas e a descobrir novas 

maneiras de resolver problemas. Podem ser 
a inspiração para projetar e construir um 
verdadeiro supercarro como o novo NSX.

Sonhar com um mundo melhor para 
as pessoas desfrutarem da vida deu origem 
ao ASIMO, um robô humanoide; a levantar 

voo com o HondaJet; e à criação de algumas 
das motos mais populares do planeta. 

O conhecimento que adquirimos com todas 
as coisas que fazemos e aprendemos 
incorpora tudo o que desenvolvemos, 

como o novo Honda Civic Type R.

32 33

Modelos apresentados são: Civic Type R GT 
em Branco Championship e NSX Azul Nouvelle Metalizado.
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ARE YOU 
TYPE R?*

Criámos o novo Type R com uma ambição 
em mente, dar-lhe a melhor experiência 
de condução possível. Projetado para se 
sentir no seu ambiente, tanto na estrada 
como em pista. Um automóvel que adora 
desafios, que privilegia a inovação e não 

se contenta com o lugar de seguidor.

Consegue rever-se?

*E você, é Type R?


