
Santos, dezembrode1919.Aorlapraia-
na do agradável bairro doGonzaga fervi-
lhava, tomada por numerosa massa de
visitantes e santistas ávidos por lazer e
um pouco de sol revigorante. Pelas ruas,
avenidas e praças locais, onde alguns
anos antes imperavam a tranquilidade e
osprestimososbondeselétricosda “City”,
automóveisbarulhentosquebravamase-
renidadedobalneáriosantense, transpor-
tando influentes empresários, autorida-
des, profissionais liberais de relevo, as-
sim como suas famílias. O perfil, elitista,
do usuário deste tipo de transporte, no
entanto, estaria para sofrer uma leve
transformação. O carro, que até meados
da década de 1910 era algo tangível ape-
nas para alguns privilegiados, de bolsos
abastados, prometia popularizar-se, em
especial após o desembarque, no Brasil,
naquele ano de 1919, da grande coquelu-
che norte-americana, o Ford T, primeiro
veículo produzido em larga escala no
mundo e que, aqui, ganharia o carinhoso
apelidode“FordBigode”.

Destarte, nas duas primeiras décadas
do século 20, ser proprietário de um
“automóbile” (comoalgunsainda rotula-
vam, afrancesadamente, o veículo) era
algo, de fato, que pesava no bolso e
causava grandes inconvenientes, sobre-
tudo para mantê-lo abastecido de com-
bustível, no caso, de gasolina. Naqueles
tempos idos, a únicamaneiradeobter-se
o precioso líquido era recorrendo a uma
distribuidora* que, normalmente, co-
mercializava o produto embarris dema-
deiraou latões.

*Aprimeiradistribuidoradecombus-
tíveisa instalar-seemSantos foi aAnglo-
MexicanPetroleumProductsCo, respon-

sável pelas operações da anglo-holande-
sa Royal-Dutch Shell. A empresa insta-
lou alguns tanques na cidade a partir de
9 de abril de 1913. Nos anos 1930, o
armazenamento de combustível foi
transferidoparaa IlhaBarnabé.

UMSANTISTAVISIONÁRIO

Mas naquele Verão 1919/1920, a difi-
culdade de buscar combustível na fon-
te de distribuição para armazenar na
garagem de casa estaria para acabar.
Era tarde de uma sexta-feira, quando,
em meio ao agito gonzaguiano, um
homenzinho agitava os braços e coman-
dava o término da instalação de um
estranho equipamento na calçada jun-
to ao Rinque do Parque Balneário
(onde hoje está o Hotel Atlântico),
bem à margem da Avenida Ana Costa.
Ao fim da inusitada labuta, ele pediu
aos operários da obra que providencias-
sem rapidamente seu acabamento,
pois desejava muito testar a engenho-
ca que adquirira de uma distribuidora
de combustível estrangeira (a Stan-
dard Oil Company of Brazil – que se
tornaria Esso). Antes de se recolher
para casa, porém, ele ainda esperou
um caminhão-tanque de pequeno por-
te se aproximar e, numa operação con-
trolada, despejar algumas centenas de
litros de combustível dentro de um
reservatório cilíndrico enterrado a pou-
cos metros de distância do equipamento
enigmático. No veículo podia-se ler em
letras garrafais o nome do produto ali
depositado - “Gazolina Motano” - o mes-
mo exibido numa espécie de letreiro re-
dondo situado no alto do instrumento
instalado na calçada. Após cerca de duas

horas, tarefa concluída, o sorridente “bai-
xinho” agradeceu a todos e foi para casa,
ansiosopeloqueviriapela frente.

Nas primeiras horas damanhã do dia
seguinte, uma fila com seis veículos
encostava no local. Em seguida, surgia
o homem que, se de estatura não pare-
cia grande coisa, de visão empreendedo-
ra, criatividade e inteligência, era defini-
tivamente um gigante. Antônio Duarte
Moreira, além de se tornar um pioneiro
na América do Sul, por implantar a
primeira “bomba de gazolina” do conti-
nente, era também o proprietário da
precursora frota de “táxis” de Santos,
negócio a partir do qual fundou uma
empresa que grafou seu nome - A.D.
Moreira - namemória da cidade santis-
ta, por sua marcante atuação no seg-
mento de automóveis e, mais tarde, de
utensílios domésticos (entre outros
camposdenegócios).

ANOVIDADESEESPALHAPELOPAÍS

O equipamento instalado por Antônio
nas proximidades da esquina mais mo-
vimentada da zona da orla do Gonzaga
transformou a realidade automobilísti-
ca santista e iria influenciar o País. O
sistema facilitava a vida do motorista,
que não precisava mais fazer força,
sujar mãos, roupas ou utilizar-se de
funis para abastecer seus carros. Era
questão de tempo para que surgissem
outras bombas de rua, oumelhor, espa-
ços privados dotados com várias bom-
bas, o que viriam a ser os “Postos de
Combustíveis”.

Nesta época, a Standard Oil Com-
pany of Brazil, com sua “GazolinaMota-
no”, a partir da experiência bem-sucedi-

da em Santos, começou a espalhar
suas máquinas por outras cidades do
estado de São Paulo, assim como no
Rio de Janeiro. A capital bandeirante
copiou o exemplo santista no ano se-
guinte (1920), instalando uma bomba
semelhante na Rua Barão de Itapeti-
ninga, nas proximidades do Teatro
Municipal de São Paulo. Em 1921, foi
a vez dos cariocas instalarem seu pri-
meiro sistema mecânico de abasteci-
mento de automóveis. O local escolhi-
do foi aPraçaXV, consideradaestraté-
gicapelaStandardOil.

OSPOSTOSDECOMBUSTÍVEIS

Com o passar do tempo, e devido ao
aumento do número de veículos na
cidade, foram surgindo os primeiros
postosdecombustíveiscomo,porexem-
plo, o da Atlantic Refining Company of
Brazil, que ergueuumaunidade de ser-
viçosautomotivosnaesquinadaAveni-
da Ana Costa com a Rua Alexandre
Herculano.A inauguraçãofoiumacon-
tecimento na cidade, contando com a
presençade autoridadesmunicipais e a
finaflordasociedadesantista.

Hoje, para manter abastecida uma
frota de cerca de 150 mil carros*, te-
mos a retaguarda de 61 postos de com-
bustíveis, responsáveis pela operação
de cerca de 200 bombas, todas elas
descendentes da pioneira, obra de um
empresário baixinho de estatura, mas
gigantedeousadia.

*DADOSAPENASDACIDADEDESANTOS (FONTE:DETRAN), SEM
LEVAREMCONSIDERAÇÃOÔNIBUS, CAMINHÕESEMOTOCICLETAS.

(*)SERGIOWILLIANSÉ JORNALISTAEPESQUISADOR
DAHISTÓRIADESANTOS.
CONHEÇASEUTRABALHOEMWWW.MEMORIASANTISTA.COM.BR.
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