
1891 
1 - A CHEGADA DO PRIMEIRO AUTOMÓVEL AO BRASIL 

 
Em novembro de 1891 atracou no porto de Santos, em São Paulo, o navio de luxo “Portugal”, procedente 
da Europa. Enquanto os passageiros desembarcavam e se preparavam para seguir para São Paulo pela 
ferrovia “São Paulo Railway”, as suas mercadorias eram retiradas do navio. Entre elas, estava uma 
“máquina que andava sozinha” apoiada em quatro rodas, sem precisar de animais para tração. 
Era o primeiro automóvel a chegar ao Brasil, um Peugeot trazido para o nosso país por Alberto Santos 
Dumont - o futuro “pai da aviação” - que retornava da Europa com a família. 
Alberto Santos Dumont tinha à época 18 anos, mas já exercia sua paixão de inventor. Aproveitando a 
viagem para tratamento de saúde do seu pai Henrique Dumont, engenheiro, acionista majoritário da 
Companhia Agrícola Fazenda Dumont, em Ribeirão Preto e da firma Penteado & Dumont, da área de 
negócios com café, foi até Valentigney, nos arredores de Paris, onde comprou um Peugeot com motor 
Daimler, com dois cilindros, 1.018 cm3 e 3,5 HP, movido a gasolina. 
Em São Paulo, Santos Dumont morava com seus pais e sete irmãos num casarão localizado na esquina das 
Alamedas Cleveland e Nothman, nos Campos Elísios, onde mandou construir uma garagem para guardar o 
automóvel. 
Não há registro de que Santos Dumont tenha chegado a andar com o carro pela cidade, pois retornou 
poucos meses depois para a Europa, e é bem provável que o tenha comprado com o objetivo de estudar o 
funcionamento do seu motor, para futura utilização em dirigíveis. 
 

 
 

1893 
2 - O PRIMEIRO CARRO A TRAFEGAR PELAS RUAS DE SÃO PAULO 

 
Pelo centro da cidade de São Paulo, os transeuntes se assustaram ao avistarem um carro aberto, com 
quatro rodas revestidas de borracha que se movia sem ajuda de animais. 
Era o automóvel conduzido por Henrique Santos Dumont, irmão de Alberto. Tudo indica não se tratar do 
Peugeot trazido para o Brasil em 1891, pois segundo Henrique, esse automóvel teria retornado à França 



por ter apresentado defeito de fabricação. Há quem garanta ser o mesmo carro, enquanto outros afirmam 
ser um Daimler de fabricação alemã. Não se pode deixar de registrar que o Peugeot era equipado com 
motor Daimler o que pode provocar a incerteza. 
 

 
 

1897 
3 - O AUTOMÓVEL CHEGA AO RIO DE JANEIRO 

 
Retornando de uma viagem à Europa, o jornalista José do Patrocínio, que ficou famoso pela sua luta pela 
libertação dos escravos, trouxe de Paris um veículo movido a vapor. Era um Serpollet, com motor de 4 
cilindros em “V” de 8 HP. 
Foi o primeiro carro a circular pela cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Conta a história, 
que Patrocínio convidou seus amigos para passear no carro. Uns se recusaram afirmando que tinham 
família para criar. O único que aceitou o convite foi o poeta Olavo Bilac. 
Assim, os dois amigos saíram com o carro numa manhã de domingo, na direção da estrada da Tijuca. Em 
uma curva o motorista perdeu a direção do carro, que era feita por uma alavanca, bateu numa árvore e 
despencou num barranco. Os dois se salvaram, mas o carro ficou inutilizado. 
No mesmo ano, foi a vez do industrial Álvaro Fernandes da Costa Braga, fundador da fábrica de chocolate e 
café “Moinho de Ouro” a importar um Benz monocilíndrico de 6 HP. O proprietário do carro mandou 
instalar um pequeno moinho holandês, na parte traseira do carro para fazer propaganda dos produtos da 
sua indústria. Sem saber dirigir, Braga pediu ajuda a dois amigos: James Mitchell, que assumiu a alavanca 
de direção, e J. A. Bryington que se postou ao lado do “moinho”. Assim os três amigos partiram pelas ruas 
do Rio de Janeiro, mas quando chegaram na Praia de Botafogo, cruzaram com um bonde puxado por burros 
que vinha no sentido contrário. Os burros se espantaram com o moinho e pularam no carro. Os ocupantes 
nada sofreram, mas o carro ficou destruído enquanto que o “motorneiro” português lutava para tirar os 
burros de cima do carro. 



 

 
 

1898 
4 - NOVO AUTOMÓVEL EM SÃO PAULO 

 



Em 1898 começou a transitar na cidade de São Paulo, outro automóvel. Este tinha dois lugares e rodas 
traseiras maiores que as dianteiras e pertencia ao Dr. Tobias de Aguiar. Como não tinha volante, era 
dirigido por meio de uma alavanca horizontal, que presa a uma haste vertical, comandava as rodas. 
 

1899 
5 - A COBRANÇA DE TAXA SOBRE OS AUTOMÓVEIS 

 
Em 1899, no município de São Paulo foi criada a “Taxa de Ambulantes” sobre veículos de tração animal. Em 
seguida a Prefeitura decidiu estender, retroativamente a cobrança da taxa ao automóvel de Henrique 
Santos Dumont, que se recusou a pagar por não existir na legislação, taxa específica para veículos 
automotores. 
 

1900 
6 - AUTOMÓVEL EM SALVADOR - BA 

 
Em fevereiro de 1900, foi a vez de chegar um automóvel a Salvador, Bahia. Era um Clement-Bayard 
fabricado na França em 1895 e seu proprietário era José Henrique Lanat. 
 

 
 

7 - MAIS CARROS NO RIO DE JANEIRO 
 
No Rio de Janeiro, o engenheiro Fernando Guerra Durval importou um Decauville de 1 cilindro, 8 CV de 
força e movido a gasolina. 
 

 
 



 
1901 

8 - PROTESTO PELO PÉSSIMO ESTADO DAS PISTAS DE SÃO PAULO 
 
Nesse ano, ocorreu o primeiro protesto que se tem registro contra os “buracos” das ruas da cidade de São 
Paulo. Quem apresentou a reclamação foi Henrique Santos Dumont, que enviou requerimento ao prefeito 
Antônio do Prado, solicitando isenção da recém-criada taxa sobre veículos, alegando a má adaptação do 
carro ao calçamento da cidade, que vinha prejudicando os pneus e rodas dos automóveis. O pedido foi 
indeferido. 
 

9 - O USO DE PLACAS 
 
Em São Paulo os automóveis nessa época não usavam placa e o registro correspondente era feito no 
Gabinete de Fiscalização de Veículos e Carruagens da 3ª Delegacia Auxiliar. 
 

10 - MANIFESTAÇÃO DE EUCLIDES DA CUNHA  
 
Em artigo publicado à época sobre a viação brasileira, Euclides da Cunha anunciou que “o automobilismo 
liberou a velocidade do trilho” e por isso defendeu a construção de estradas de rodagem, abandonadas 
desde o advento da via férrea de 1854. 
 

1902 
11 - A CHEGADA DE NOVOS AUTOMÓVEIS AO BRASIL 

 
O ano de 1902 marcou a proliferação de automóveis pelo interior do Brasil. Nesse ano, Antônio de 
Lavandeyra, o diretor presidente da “Manaus Harbour Limited”, companhia inglesa que construiu o porto 
flutuante da capital amazonense, trouxe para o Brasil um Renault tipo “double phanton” e em Minas 
Gerais, foi a vez de João Pinheiro trafegar de automóvel entre as cidades de Caeté e Sabará. 
 

 
 

1903 
12 - AUTOMÓVEL SANTOS DUMONT 

 



Foi lançado nos Estados Unidos, pela Columbus Motor Vehicle Co., de Columbus, Ohio, o automóvel 
“Santos Dumont". Em sua propaganda, o carro era chamado de “The Flying Automobile” (O Automóvel 
Voador), em referência ao brasileiro que dois anos antes havia contornado a Torre Eiffel num “balão 
dirigível”. Sua produção durou apenas até 1904. 
 

 
 

13 - O INÍCIO DO EMPLACAMENTO DOS AUTOMÓVEIS EM SÃO PAULO 
 
No mesmo ano foi iniciado o emplacamento dos automóveis de São Paulo. Embora o carro de Henrique 
Santos Dumont fosse o mais antigo da cidade, não coube a ele a chapa “P-1”, uma vez que tinha perdido o 
direito de trafegar por se recusar a pagar a “Taxa Sobre Veículos”. Assim, coube ao carro do industrial 
Francisco Matarazzo (Sênior) a distinção de recebê-la no seu Panhard. A placa “P-2” ficou com Walter Seng, 
a “P-3” com Antônio Prado Júnior, a “P-4” com Persano Pacheco e Silva e a “P-5” com Eduardo Prates. 
 

 
 

14 - O EMPLACAMENTO NO RIO DE JANEIRO 
 
Assim como em São Paulo foi iniciado, em 1903, o emplacamento dos automóveis na cidade do Rio de 
Janeiro, cabendo a nº 1 a Francisco Leite de Bettencourt Sampaio e a nº 2 a Raul Elizário Barbosa. 
 

1904 
15 - FUNDADA A FÁBRICA DE CARROCERIAS GRASSI 

 
Em 1904 os irmãos Luís e Fortunato Grassi fundam a firma “Luís Grassi & Irmãos”, localizada numa área de 
200 m2 na Rua Barão de Itapetininga, na cidade de São Paulo. Inicialmente a firma dedicou-se à construção 



de carruagens e congêneres, mas tempos depois se tornou uma das maiores fabricantes de carrocerias 
para ônibus e caminhões do país. 
 

 
 

1905 
16 - PROPAGANDA COMERCIAL COM AUTOMÓVEIS 

 
O francês Francisco Beck passou a circular na cidade do Rio de Janeiro fazendo propaganda comercial com 
um automóvel, que à noite apresentava projeções luminosas fixas e movimentadas. 
 

17 - A LANCHA DE CORRIDA DE GASTÃO DE ALMEIDA 
 
No dia 15 de agosto de 1905, Gastão Ferreira de Almeida, que se tornaria um dos principais pilotos de 
carros de corrida no início do século no Brasil, fez, na Baía da Guanabara, a apresentação de uma lancha de 
corridas que recebeu o nome de “Raio”. 
A apresentação mostrou uma lancha, muito pequena, que desenvolvia uma velocidade extraordinária, 
levantando verdadeiras nuvens de espuma com sua proa levantada, fazendo com que os assistentes a 
confundissem com um grande peixe. 
Gastão de Almeida tinha como ajudante o representante da firma Pitre & C., fabricante da lancha, Sr. 
George Haentjens, que também se tornaria um piloto de carros de corrida. 
 

1906 
18 - PLACA Nº 1 PARA VEÍCULOS DE CARGA 

 
No Rio a firma Park Royal recebeu a chapa nº 1 para veículos de carga. 
 

19 - OS PRIMEIROS MOTORISTAS HABILITADOS 
 
Em janeiro, são aprovados os primeiros motoristas a receberem “habilitação”: Manuel Borges (Panhard-
Levassor); Ernani Borges (Decauville); Francisco Leite Bettencourt Sampaio Júnior (Darracq); e José de 
Almeida.  
 



20 - O PRIMEIRO MOTORISTA DE “PRAÇA” 
 
No Rio trafegavam 35 carros licenciados e surgiram os taxis. O primeiro motorista de praça, ou chofer como 
eram chamados, foi Felisberto Gonçalves Caldeira, ex-cocheiro dos presidentes Campos Salles e Rodrigues 
Alves. 
 

21 - A PREVISÃO DE JOÃO DO RIO 
 
“E, subitamente, é a era do automóvel. O monstro transformador irrompeu, bufando, por entre os 
escombros da cidade (...). Ele precisou e acentuou uma época inteiramente sua (...), a nossa delirante e 
inebriante época de fúria de viver (...). Automóvel. Senhor da Era, Criador de uma nova vida, Ginete. 
Encantado da transformação urbana.” Com essas palavras, o escritor João do Rio saudou em 1906 a 
novidade de quatro rodas que iria apressar o século XX.  
 

 


