
Paulo César Santos

ENTIDADE QUER RECUPERAR O 
GLAMOUR DO PASSADO COM 
“DISNEYLÂNDIA DO AUTOMÓVEL”

MÁQUINAS POP

Q uem enfrenta diariamente o trânsito caótico das 
grandes cidades talvez não imagine que aquele mar 
de automóveis que concorrem ferozmente por espaço 

em nossas vias já foi composto por números muito mais 
modestos. Isso no começo do século 20, quando poucas 
dezenas de veículos circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro 
e de São Paulo. Acompanhando a chegada dessas máquinas 
fabulosas ao país, logo foi criada por entusiastas uma 
entidade para cuidar e regulamentar o uso dos automóveis. 
E, se atualmente os motoristas têm à sua disposição um 
número considerável de seguradoras e operadoras de cartão 
que prestam serviços diversos de assistência, como guincho 
e oficinas de reparos, até meados dos anos 1980 esses 
serviços eram oferecidos quase que com exclusividade pelo 
Automóvel Clube do Brasil a seus associados.

FUNDADORES FAMOSOS
A entidade foi fundada em 27 de setembro de 1907 a partir 
de uma ideia de Alberto Santos Dumont – sim, o Pai da 
Aviação –, que participava na Europa do Automóvel Clube 
da França como diretor de provas. Ele foi o primeiro a 
trazer para o Brasil um automóvel a combustão e pneus de 
borracha: um Peugeot, equipado com motor Daimler, movido 
a gasolina, de 2 cilindros em V e 3,5 cv de potência máxima, 
que chegou em novembro de 1891. Apesar do pioneirismo 
de Santos Dumont, o carro não foi visto pelas ruas, levando a 
crer que ele tivesse comprado o veículo mais para estudar o 
motor do que para dirigi-lo (mesmo porque, à época, as ruas 

de São Paulo estavam muito longe do ideal para a circulação 
de automóveis, apresentando ainda características coloniais). 
Junto a Santos Dumont na fundação do Automóvel Clube 
do Brasil estavam os outros cinco primeiros proprietários 
de carros no país até então: o jornalista José do Patrocínio 
(importante abolicionista), Álvaro Fernandes da Costa Braga 
(fundador da fábrica de chocolate e café Moinho de Ouro), 
Aarão Reis (engenheiro e arquiteto, primeiro presidente do 
Automóvel Clube do Brasil), o poeta Olavo Bilac e Fernando 
Guerra Duval (engenheiro, proprietário do primeiro automóvel 
do Rio de Janeiro de motor a explosão, um Decauville, que 
circulou em agosto de 1900. Seu motor a gasolina era de 
2 cilindros. Na falta do combustível, Guerra Duval ia às 
farmácias e comprava benzina).
Já na época, o objetivo principal do clube era dar um norte 
para os veículos que chegavam ao Brasil. Em 1907, no Rio 
de Janeiro, então Capital Federal, existiam mais ou menos 
30 veículos em circulação, o que já causava um pouco de 
confusão, inclusive com Olavo Bilac se tornando responsável 
pelo primeiro acidente de trânsito no Brasil em 1897, 
colidindo com uma árvore num barranco perto da Estrada 
da Tijuca o automóvel de José do Patrocínio: um Serpollet 
movido a vapor, com motor de 8 cv e 4 cilindros, importado 
da França. Patrocínio havia convidado diversos amigos para a 
estreia do automóvel, e quase ninguém aceitou dirigi-lo – só 
um deles topou guiar o carro. Justamente Bilac, que desejava 
aprender “a difícil arte de dirigir”. Os dois amigos então 
marcaram um encontro, num domingo pela manhã, para 
colocar a aventura em prática.
Bilac estava guiando, com Patrocínio como passageiro, 
e, numa curva, o inevitável aconteceu: o poeta perdeu o 

controle da direção, o carro bateu numa árvore e depois 
despencou no barranco. Nenhum dos dois se machucou 
gravemente, mas o carro teve perda total. Ainda em 
meados de 1897, também no Rio de Janeiro, outro futuro 
fundador do ACDB causou o segundo acidente ocorrido no 
Brasil. O industrial Álvaro Fernandes da Costa Braga bateu 
seu Benz importado, com motor monocilíndrico de 6 cv, na 
Praia de Botafogo, contra um bonde puxado por burros. Na 
parte traseira da carroceria, ele havia mandado instalar um 
pequeno moinho estilo holandês, de quatro pás, para fazer 
propaganda de seus produtos, o que assustou os animais, 
causando a colisão.

PRIMEIRAS AÇÕES
Com acidentes assim para tão poucos carros, havia uma 
necessidade de um órgão que cuidasse dos veículos por aqui, 
já que até então não havia nenhum tipo de regulamentação – 
os veículos ainda não tinham nem placas, e o ACDB veio para 
cumprir esse papel. 
Duas ações curiosas promovidas pelo ACDB foram a 
“importação”, por parte de Santos Dumont, de seis 
motoristas europeus, para ensinar os brasileiros a dirigir, 
o que pode ser considerado um protótipo das futuras 
autoescolas (Santos Dumont sendo pioneiro novamente...). 
Outra ação da entidade foi a construção da primeira estrada 
de rodagem, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis, na década 
de 1930, bancada por seus próprios sócios, que eram em 
sua maioria milionários – entre eles, Carlos Guinle, que 
presidiu a entidade por mais de 20 anos. 
O clube também lançou, em 1911, a Revista de Automóveis, 
primeira publicação especializada em automobilismo do 

Brasil, e fundou a primeira oficina mecânica do país.
Após a oficialização do Automóvel Clube pelo governo do Rio 
de Janeiro, em 1908, a entidade passou a organizar eventos 
automobilísticos pela cidade, como os encontros de carros 
na Vista Chinesa, na Floresta da Tijuca. Nessa época, o 
automóvel já começava a fazer parte da paisagem urbana, 
derrubando a desconfiança da população em geral, que 
inicialmente considerava a invenção como brinquedo de rico, 
uma moda passageira importada do exterior e que não iria 
pegar por aqui. 
Um reflexo dessa aceitação foram as primeiras participações 
dos automóveis nos desfiles carnavalescos cariocas, como 
destaque dos corsos com suas guerras de serpentina, 
confete e jatos de lança-perfume entre os foliões. 
O Automóvel Clube do Brasil organizou a primeira corrida 
automobilística da América do Sul, que aconteceu em 
26 de julho de 1908, em parceria com o recém-fundado 
Automóvel Clube de São Paulo, internacionalmente conhecida 
como “Circuito de Itapecerica”. A corrida aconteceu num 
trajeto de 80 quilômetros e tinha o seguinte percurso: 
do Parque Antártica, em São Paulo, até Itapecerica, os 
carros atravessaram a Consolação, Av. Paulista, Pinheiros, 
Pirajussara, M’Boi Mirim, passando por fora de Itapecerica, e 
voltando por M’Boi Mirim, Santo Amaro e terminando na Av. 
Paulista. O vencedor foi Silvio Alvares Penteado, pilotando um 
Fiat de 40 hp. 

EM BUSCA DO GLAMOUR PERDIDO
O Automóvel Clube do Brasil já não ostenta hoje o glamour de 
seu passado; em seu auge, desde sua fundação até meados 
dos anos 1970, era a entidade automobilística máxima 
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em atividade no país e em toda a América 
Latina. O clube cuidava de todas as provas 
automobilísticas, do Circuito da Gávea e até das 
primeiras provas de Fórmula 1. 
O clube deixou de ter a importância inicial 
a partir dos anos 1980/1990, quando as 
seguradoras começaram a oferecer serviços 
de guincho, e os antigos presidentes não 
atentaram para a necessidade de modernização. 
O número de associados, que já chegou a ser de 
aproximadamente 500 mil, hoje é uma pequena 
fração disso. E o ACDB não cobra mais anuidade 
e nem mensalidade, por julgar que não oferece 
mais serviços adequados aos associados que 
justifiquem essa cobrança. 
Hoje, o clube é mais voltado ao antigomobilismo, 
ou seja, aos colecionadores de carros antigos, 
sendo esse o perfil da quase totalidade de seus 
associados atuais, que recorrem ao clube para 
a obtenção da placa preta para seus veículos 
de coleção. Outros serviços incluem a emissão 
de Carteira Internacional de Habilitação, a 
regularização de documentos de veículos 
blindados (registro exigido pelo Exército aos 
proprietários desse tipo de veículo),  carta 
de avaliação de veículos (emissão de laudo 
técnico para veículos clássicos antigos, usados 
e seminovos para fins de inventário, divórcios, 
separação, compra e venda), além do projeto 
“Educação e Segurança no Trânsito”, que oferece 

CLUBE CHEGOU A IMPORTAR 
MOTORISTAS ESTRANGEIROS, 
PARA ENSINAR A BRASILEIROS 
RICOS “A DIFÍCIL ARTE DE DIRIGIR”

atendimento psicológico a pessoas com traumas 
em acidentes de trânsito.  
Existem vários clubes em atividade no Brasil 
hoje, mas nenhum funcionando como no 
passado, nem o Touring Club do Brasil nem o 
ACESP, que hoje prestam unicamente serviços 
de despachante e de socorros mecânicos aos 
seus associados, diferentemente de alguns 
clubes do exterior, que conseguiram manter sua 
importância, como em Portugal, na Argentina e 
no Uruguai. 
Mas a coisa pode melhorar. Segundo Ariel 
Gusmão da Silva, atual presidente do ACDB, 
existem planos concretos para o fortalecimento 
do clube: “Hoje, nós estamos fazendo um 
trabalho de restruturação não só em relação à 
história, mas pensando num novo ACDB, que 
não demore a ter novamente o glamour que teve 
no passado. Novamente, vamos contar com 
investimentos de empresários entusiasmados 
pelo universo do automóvel”.
E os planos são bem ambiciosos, segundo seu 
presidente: “Vai ser construída, com a marca do 
ACDB, a Cidade do Automóvel. Será um projeto 
milionário, que abrangerá a construção de um 
museu para mais ou menos mil carros antigos, 
uma cidade cenográfica no estilo dos anos 1950, 
com autódromo, kartódromo, cinema Drive-In no 
estilo dos norte-americanos. Vai ser uma espécie 
de Disneylândia do automóvel aqui no Brasil”. 


