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an6ncio. do fim da DJ<W-Vernag, em 1967,
ap6s a marca ter sido absorvida pela VW,
TECNICA
transformou a alma do primeiro Pwna num
~ tr.Jseiro. 4 dl~
fantasma.
A mec<\nica do esportivo estava
Q90StOS hol1ton~.
refrlgetado a¥. 1584 cmJ com os dias contados. Entre GT Ma.lzoni e Puma
Oi§metro e CUJSO:
DKW, cerca de 170 excmplares foram fabricados. A
85.Sx69mm
neccssidade
de criar uma nova base pam o esportivo
Tcl)(a de compress.1o: 7,8:1
deu origem a urn carro completamente novo. A solu·
POtendiJ: 90 Cl
a 5200rpm
~o enconb"nda estava no cbassi do Kannann Ghia,
TM~Ue: l3.Z rrqt
cncurtado em 25 centimetros.
a3000rpm
0 motor boxer 1500 refrigerado a ar ganhava um
~ I'1'1CnJill
de4 man:has
carburador extra e escapamento esportivo. A f6nnula
rendia 60 cv e 150 kmlh de mixima. ''A Puma estreou
395 em: l¥gur';l, 159an;
altuta.114 an: entreeiXOS. a carbwa<t3o dupla de fabrics no Brasil, antes ate da
215 c:m; peso, 700 kg
Volks", diz Felipe Nicollello, presidente do Puma
~ 16SSR14na
Clube. 0 novo desenho mantinba-se fi.el aescola ita
frente e185 SR 14 amis
lians, mas, enquanto o Puma DI<W e assemelhavam
as Ferrnri, o novo ti.nha clara inftucncia do Lambor
ghini Miura. Diferentemente do que muita gcnte pen
sa, assim como o GT Malwni, o "Puma V\V" foi cria·

FICHA

do pelo fazendciro Genaro "Rino" Malzoni em sua
fazenda em Matao (SP), e nao por Anfsio Campos.
"Dei s6 alguns palpites", dizAnisio.
Em 1970, a primeira grande mudan~;a. A Puma
passa a utilizar o chassi da Brast1 ia e troca os tambores
dianteiros por discos de freios.Vtsualmente, as lanter
nas traseiras da ClO dao lugar as do ZC do Cai.xao.
Surgiram tambCm kits Puma com diferentes coman
dos de vruvulas e rela¢es de marcltas, conjuntos de
pistao e cilindro que iam de 1600 a 2100 cm3 , entre
outros itens. Segundo Nicoliello, estima-se que se
conseguia extrair de 80 a 90 c:v dos motorcs.
aedi~odeoutubrode1970deQtJA:rnORODAS,

um teste com seis modelos nacionais realizado pelo
piloto ingles Stirling Moss incluiu o Puma GT. Moss
elogiou a pOSi~o ao volante e elegeu a estabiljdade
como ponto alto. Outro teste coletivo viria em ~
de 1971. Colin Chapman e Emerson Fittipaldi critica·
ram os pedajs de curso Iongo,o nfvel de ru!do e a fa1ta
de potenciaJmas gostaram da estabilidade.

0 motDt VW podia lr de 1500 a ,ZlOO r;rr;

Na frente, ~ s6 para o estepe

r=.~

A par1W" de 1910. as klntemas eram as do ze do c:aiXiio

0 primeiro teste feito pela revista w io em outubro
de 1970. Era wn GTE, de exporta~o que traz.i.a
melhotias no acabamento e carbura~o dupla Sole.'<
40. Com 70 cv, elechegava a 1651an/h. 0 texto nota·
va a sa fda de traseira e e logi.ava a embreagem, aS res
poms da d~o e o consumo. Em 1971, a linha foi

enriquecida como Puma GTE Spyder, versao conver
sivel, com teto de lona e, opcionalmente, rfgido. Em
1973, os piscas dianteiros ja enun embutidos, acima
do para-choque, eo paine! de madeira deu Jugar a um
de fibra. 0 conversivelpassava a se chamar GTS.
Etambem um GTE o exemplar das Lotos, do arqui
teto Adhemar Dizioli Fernandes. Ele conta que seu
GTE 1974 tem a pintura Amarelo Camber, estofa
mento e pneus originais.. "Ele ficou parado em uma
garagem por 15 anos", diz o aJquiteto. "Localizei o
proprietario, .irmao de um amigo, e em2002 adquiri o
Pwna, que esta com 13000 quilometros origina.is."
Outros names marcaram a vida do Puma V'W. Em
1981, o GTI eo GTC substitufram, respectivamente,

o GTE e o GTS. Os paya-choques passaram a ser
eovolventes, mas o desempenho dei.xava os esporti
vos at:ras de carros de sene mais baratos. Outra revi
sao de estilo viria um ano mais tarde, como POlS.
Com l.i.nhas mais retas e pr6ximas do Puma GTB (seu
irmao maior com mecinica de Opal.a), o modelo ain
da usava rnotorVW a ar. mas com suspcnsao McPher
son de Variant n. "Picou mais estavel, parecia um
kart", cliz Nicoliello.Ar-co.ndicionado e vidros eletri
cos conferiam o alento da sofistica~o.
Ap6s o fim da produ~o, em 1985, os Puma volta
ramaser fabricados pelaAlfaMetaisem 1988- depois
de uma tcntativa da Arauc3ria S.A -, em Curitiba.
com o nomeAM-1 eAM-2 (conversivel). OmotorAP
1600 refrigerado a agua foi a major diferen~ do
AM-3 de 1989.Tambem havia um c.hassi tubular e
baocos Re<:aro. Cupe e conversivel, bati1.ado deAM-4,
usaram ainda o motor AP-1800. fbuco depois, em
1994, com a grande oferta importados, o Puma saia
definitivamente de linha para entrar na hist.6ria.. ((!!;]

