ove segundos. Eis o tempo ne
cessaria para que esse carro.
com um motor de I 000 cv.
percorra 400 m e alcance a velocida
de de 320 km/h. Uma arrancada tao
violenta que ele desaparece diante
dos olhos como uma bala. Nove se
gundos e um tempo menor do que
voce gastou para ler este paragrafo.
A principal caracteristica do
fiumy-car (carro engra~ado) e urn u
pennotor de alta potcncia. Ele foi
feito para percorrer 1/4 de milha
(pouco mai de 400 m). apenas em
linha reta. o mais rnpido po sfvel. A
diferen~a entre o jiumy-car que tes
tamos em Limcira (SP) e os none
americanos e o sotaque. Aquele foi
construfdo no BrasiI pelo empre arlo

NOVE SEGUNDOS N
DEEMOCAO
Acompanhe a arrancada do primeiro
' 'funny-car' ' brasileiro, um
Puma GTB com mais de 1 000 cv
DOt'CL.\S l\IENDONf:;A
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Mas, por
deniTO, o

mowr V8
de I {)()() cv,
com cDmbW

automtitico,
e11ita perdn
de tempo: o
pilotow
tem dese

torcer JNUil
queo
plzrtNJuedo.s
abmaofinal
dos41)() m

e piloto Dimas de Melo Pimenta .
Para conseguir acelerar esse fan.
tastico cano, Dimas foi buscar os
desenhos nos Estado Unidos e
adaptou a carenagem na mecanica de
urn Corvette 1976. A carroceria foi
in pirada nas linhas do Puma GTB e
fabricada em fibra de vidro.
0 motor V8 de 5800 cm 3 foi
preparado com componentes im
portados: pist6es forjados, bielas
de titanio e comando de vaJvu
las roletado. Acompanhando essa
tunna, esta urn compressor do tipo
mecanico (blower), que, a exem
plo do turbocompre or, empurra
a mistura para dentro dos cilin
dros. mas com uma diferen~a basi
ca: funciona atraves de correia
OUATRO RODAS OUTUBRO 91

dentada. 0 blower e aque.la ~a
grande que fica exposta fora da
carroceria, parecida com a cabe~a
do ET. Com tudo isso. a potencia
chega perto dos 1 000 cv. para urn
peso de apenas 800 kg. o que sig
nifica que cada cavalo do motor
precisa trabalhar para deslocar
apenas 820 g - uma rcla~ao pe
olpotencia realmente incrivel.
Para evitar perda de tempo com
as trocas de marchas, o funny-car
brasileiro utiliza cambio automati
co. uma regra para o dragsters. A
falta de conforto tambem e normal
nesse tipo de carro. Suspensao.
por exemplo. e urn item descar
rado. 0
eixos sao rigidos ao
chassi - e-o. piloto_ agradece por

ter de acelerar apenas os 400 m.
Freios tambem sao artigos de
segunda necessidade, mesmo no
caso de urn b6lido que chega ao fi
nal da reta a mais de 300 krnlh.
Existe urn para·quedas colocado
na parte de tras do carro que e
acionado de dentro do cockpit,
quando o piloto completa os 300
m de competi~ao - normalmente,
nas arrancadas realizadas no Aut6
dromo de lnter1agos, em Sao Pau
lo. 0 ronco desse projetil e ensur
decedor, tanto para quem assiste
quanta para quem esta Ia dentro do
cockpit, sentado atras do motor.
Felizmente, para todos, a prova
dura apenas 9 segundos. ou 'me·
nos, com o motor mais afinado. •
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