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Com porte ecomportamento tipico dos gringos, ele era oesportivo para quem gosto nao tern prego
uando QUATRO RODAS publicou

Q

o primciro teste do Puma GTB. na
edi-;ao de setemhro de 19H. o
carro a:inda era um prot6tipo. \ las nao

propriamente uma no..idade. 0 esporti
vo ja havia sido mostrado ao publico no
Salao do Autom6vel de l972, ~poca em
que ainda era charnado de Puma GTO
(Gran Turismo Omologalo) ou apenas

Puma Opala. Esse Iongo inren'alo so fez
a1imentar:u.ma fiJa que crescia desde :»Ua
primeira apari~o no estande da marca.
Com razao, a f.ibrica acrediuwa que urn
cupe 2 + 2 com desempenho de delxar o
bem-sucedido Puma refrige.rado a ar co

mendo poeira, e que ainda por cima exi
bisse porte de espon:ivo americana, seria
recebido de bra~os e carteiras abertos.
A mecinica Opa:la, com suaconheci
da simplici<Iade. senia l perfei~ao, qua
se o equivaleme ~ base VW para os Pu
ma GT. t\ diferen~ eque nao seria ape
nas o caso de '\-estir" urn chassi ja pron
to. como no passado, uma vez que o

Opala tinha estrutura monobloco.
Urn chassj tubular foi desenvolvido

para receber a carroceria de Bhra de vi

1975). a bordo do GTB de produ~ nor

dro do Puma GlB. Com e.xc~o da pla

mal. com motor de J40 cavalos, Emer~

tafontna. boa parte dos componenres vi
nha mesmo do Opala. Alem do conjunto
motor e cambio, vinham da GM a sus
pensao dianteira e o sistema de freios, a

vo Puma: ··com a mesma medinica do
Opala, o GTB e urn carro esportivo feito
de maneira quase artesanal, em peque

disco na frente e tambor atros, entre o u
tros componentes. 0 motor er.t o 4100
a adoc;ao do 250S. mais poten[e eencao
um lan~cnto recente, s6 scria adota
do mais wde. na versao GTB 250S. :-.Ja
quela epoca, acred.itava-se que ha\·eria
tam~m uma versao ''&onomica'' do
GTB, com motor de quat:ro cilindros.
ideia que nao passou de mera fic~Ao.
0 prot6tipo do GTB causou boa im
pressao naquele primeiro teste. Ate os

130 lonlh, a estabilidade foi elogiada.
Acima clisso, as irregularidades no piso

Fariarn o PUO'l.3o abandonar a boa condu
t:ae adquirir caratererrante. Nas curvas,

as grandes "talas" das rodas Scorroca lca
das com pneus radia:is Pirelli, produzidos
exdush~IDnente, mais o centro de gravi
dade baixo, grudavam o carro no chao.
No ano seguinte (edi~ao de man;o de

sotl Fitripaldi deu sua opiniao sobre o no

nas quantidades. Para compamr-se aos
ewopeus. sera preciso fazer algumas mu
dan.yas: a dire<;io ficaria mais leve se Fos
se hidraulica e uma suspensao mais du

ra poderi.a eliminar a inclina~ao e.'<cessi
va nas cul'\ras. Mas o GTB ebonito, com
freios eficiemes, todos os instrumcntos
de um esportivo e, para sua categoria,
tern conforto". A moleza da suspensao
troseira com molas senti-el(pticas. adota

das no lugardas heUcoidais queequipam
o Opala. foi al\'O decriticas por pane do
piloro. "0 GTB inclina muiro nas cur
vas", afilmou emerson.
o Snal de 1978 o GTB re<:ebeu mu
dan~as. Contrariando a moda da t!poca

dos far6is retangulares, a Puma optou
por conjuntos 6pticos dup!os redondos.
Eram embutidos na grade prera que
combinava com o para-choque cia mes

--~EO!~AO: stROIO BEREZOVSKY I sberezOYSky@atril.com,._cr--~~
br

,
Volante de born

dlfimetro, climb o
preciso (a manopla
nao e original).

tra~o traseira

•

eo saudoso sels
clllndros 250 S:

recelta certa para
bans momentos
nadlre~o

As lanternas
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. rna cor. Uma so)u~M s.6bria. que deixou
o Puma com desenho rna is atualizado e
agressi\:O, como YOCe pode conferir pelo
Puma que avaliamos. um GTB /2
1979. Pelo prec;o de wn modelo cia nova
gera~o. podia-se comprar quase rres

cenre diante de um milk shake. 0 2 505
sobe de giro nipido. alimenrado pelo car
burndor de corpo duplo. 0 rodar e con~
foml.vel. mas Finne. Os desacenos da
suspensao, detectados nas primeiras for

Passat LS zero-.quilometro.
Quem, como eu, tiver o prazer dedi
rigir um desses. vera que. passados ron
tos anos. o carrao ainda ehom de andar,
com direito a bancos de couro. dire~o
hidtaulica, ar-condicionado e cimos re

nadas de GTB, ficaram no passado por
coma de ahera~ao na carga das molas e
novas cailbragens dos amortecedores.
0 carro pennaneceu praticamente o
mesmo ate deixar de ser fabricado, no fi
nal de 1984-. i\las foi ressurgir mais de
t.res anos depois. fabricado pelaArauca

t.nlteis. A posi~o de dirigir quase deita.

ria Vefculos.empresa que, sob ~cen9lda

da e o paine] completo e em·olvenLe in

Puma. fazi.a o carro em Curitiba e tinha
pianos de exportar o mode:lo. •o entan

duzern o mais pacaro dos motoristas a se
acreditar piloto. De saida, ja cont.a pon

co o hoje mro prater de dirigir urn carro
de trn~orrasei:ra. Nas O'OCasde marcha.
tambem faz diferenr;a a predsao do pto
' neiro cambia de quatro marchas dos
Opala. comengates cwtos. acompanha
dos do '"clic-dac" caracteristico. 0 mo
tor 250S e SU8\"e e ganha rota.;ao com
wn a petite que cia gosro. D~ para sentir
o mo£or inspirando o arenquanto son e
a gasolma com a volupia de urn adoles

sempre
flcavam
devendo

produzidos -.: documenlados
- apenas 23 carros. No final de 1988 a
n1brica ja havia rrocado de comando eo
carro che.gou a ser produzido e comercia
lizado com o nome de A.\ T\' (iniciais de
Alfa .:\letais Veiculos) ate 1992, ano em
que o cano hibemou, ao que tudo indica.
para sempre. E, assim como Yem ocor
rendo com seu irmao menor, o P wna
VV\'. o pr~o de urn GTB em born estado
esra ac-elerando na subida.
LO. fomm

nos Puma: a

do GTB S2 velo
-ti"' ~rasllla
Ficha Tecnica
Mo or!
Camblo:
Ofame:ro.longil.\lcfnlJI Manual <ie 4 ~
6 cillncros

C llnd.-ada.
4093 em

1ra~o traseira
Prec;o na 11poca:
52S G47 cruzetros

Potl!ncla·
Prc.c;o ttuallzado.
mcv a 4BOO rpm
140 000 reais
Torque:
un aaue.a produzldas;
32,5 mkgf a 2600 rpm 1m

Teste QUA1RO RODAS
~ outubro de 19 791

ACELERA~O

oa100 km/h......_.._11,2 s
Oa 1000m __ 33,.2s

RETOIIADA
40 a 80 kmlh em 31-oo 0..·-·-·9,2 s
FRENAGEM
100 kmlh a Q_____53.4 m
CONSUIIO
rodOViarlo. . _!1,7 km/ 1

YELOCIDADE MAxillA
114,7 kmlh
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