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HELIO CASTRONEVES – ANO A ANO

1987 a 1991 – Kartismo Brasileiro
Estreou no kartismo aos 11 anos de idade e, em sua carreira de cinco temporadas na
modalidade, foi campeão brasileiro, campeão paulista, entre outros títulos, além de iniciar
sua jornada internacional com participação em campeonatos mundiais na Europa.
 
1982 – Fórmula Chevrolet Brasileira
Sua estréia nos monopostos ocorreu no ano de estréia da categoria no Brasil, sagrando-
se vice-campeão e obtendo uma vitória com equipe própria.

1993 – Fórmula 3 Sul-americana
Estreou no Sul-americano de Fórmula 3, inicialmente com equipe própria e ao longo da
temporada se transferiu para a Amir Nasr Racing. Sagrou-se vice-campeão, obteve
quatro vitórias e três pole positions. 

1994 – Fórmula 3 Brasileira
Competindo no Campeonato Brasileiro de Fórmula 3, sagrou-se vice-campeão com
quatro vitórias e quatro pole positions. 

1995 – Fórmula 3 Inglesa
Transferindo-se para a Europa, disputou o Inglês de Fórmula 3 pela Paul Stewart Racing.
Fechou o campeonato na 3ª colocação e obteve uma vitória.

1996 – Indy Lights
Redireciona sua carreira para os Estados Unidos e disputa sua primeira temporada na
Indy Lights pela Tasman Motorsports. Foi 7º na classificação geral, com uma vitória e
uma pole position.  

1997 – Indy Lights
Mantendo-se na Tasman Motorsports, foi vice-campeão em seu segundo ano na
categoria, com três vitórias e quatro pole positions.

1998 – Fórmula Cart
Estreou na categoria Top do automobilismo de monopostos norte-americano pela equipe
Bettenhausen Motorsport. 

1999 – Fórmula Cart
Encerrou a sua segunda temporada em 15º, agora pela Hogan Racing, e conquistando
uma pole position.

2000 – Fórmula Cart
Contratado pela equipe Penske, conquista suas três primeiras vitórias na categoria. Foi
7º no campeonato e assinalou quatro pole positions.

2001 – Fórmula Cart e Fórmula Indy
Nesta temporada, em paralelo à disputa regular do campeonato da Fórmula Cart,
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participou de duas da Fórmula Indy. No primeiro, venceu três provas e assinalou três
pole positions, classificando em 4º. Na Indy, venceu pela primeira vez a Indy 500. 

2002 – Fórmula Indy
Seguiu com a equipe Penske em sua mudança definitiva para a Fórmula Indy. Sagrou-se
vice-campeão registrando duas vitórias (inclusive a segunda consecutiva na Indy
500) e uma pole position.

2003 – Fórmula Indy
Concluiu a temporada em 3º lugar, com duas vitórias e três pole positions.

2004 – Fórmula Indy
Após uma vitória e cinco pole positions, encerrou o ano na 4ª colocação.

2005 – Fórmula Indy
Uma vitória, duas pole positions e 6º na classificação final.

2006 – Fórmula Indy
Encerrou o ano em 3º lugar, após quatro vitórias e cinco pole positions.
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2007   – Fórmula Indy  
Registrou o recorde de sete pole positions, venceu uma prova e finalizou o campeonato
em 6º lugar.

2008 – Fórmula Indy
Vice-campeão após três pole positions e duas vitórias.

2009 – Fórmula Indy
Duas vitórias (incluindo a terceira na Indy 500), duas pole positions e o 4º no final.

2010 – Fórmula Indy
Três vitórias, duas pole positions (incluindo a quarta na Indy 500) e o 4º posto no
campeonato. 

Ao longo de 13 temporadas na Indy, Helio Castroneves acumulou os seguintes números:

226 corridas na Indy como um todo
79 corridas na Cart
147 corridas na IRL
25 Vitórias (é o brasileiro com o maior número de vitórias)
39 Poles (é o brasileiro com o maior número de poles)
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