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“Libellule”, pela semelhança com
a libélula, é considerado o avô das
aeronaves ultraleves. Com um pouco
mais de 40 quilos, o ultraleve era fácil de
pilotar e de baixo custo. Sem patente registrada
pelo idealizador, a máquina começou a ser fabricada
pela montadora Clement-Bayard e tornou-se o
primeiro aparelho voador produzido em série.
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“Uma pessoa comprometida com o trabalho” “Santos Dumont
— Coleção
Brasiliana Itaú”

Dirigível. A Dumont também

A

lberto Santos-Dumont, nascido em
1873, na cidade de Palmira, em
Minas Gerais, teve uma educação
europeia, que influenciou diretamente
suas criações. Para desenvolver suas
habilidades, Santos-Dumont foi estudar
em Paris. Durante esse período, começou a mostrar suas criações ao público.
Midiático, ele sempre convidava jornalistas e amigos famosos para divulgarem
suas inovações. O primeiro voo no 14bis, presenciado por milhares de pessoas, foi um marco na vida do aviador e da
humanidade. No entanto, há evidências

de que Dumont desenvolveu depressão
pelo mau uso de seu invento durante a
Primeira Guerra Mundial. Aos 37 anos,
Santos Dumont voou pela última vez. A
causa da aposentadoria foi um suspeito
diagnóstico de esclerose múltipla.
Já de volta ao Brasil, Dumont se
dedicou a outras atividades. Voltou a
morar em Minas Gerais, depois morou
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Cometeu suicídio em 1932, aos 59 anos.
Para não manchar a imagem do aviador, noticiou-se como causa da morte
um colapso cardíaco.

Em exibição desde o início de
agosto, a exposição “Santos Dumont — Coleção Brasiliana Itaú”
mostra o ser humano Alberto por
trás do “pai da aviação”. Documentos, cartas, imagens e objetos
revelam a vida e personalidade do
inventor. Entretanto, o destaque
da mostra está na acessibilidade
aos objetos da exposição. Gavetas abertas, objetos com toque
permitido e fone com músicas ligadas a Dumont permitem aos visitantes uma experiência completa. A exposição está no Espaço
Cultural da Unifor até o início de
dezembro e a entrada é gratuita.

Aberto de terça a sexta das 10h às 20h Sábado e domingo das 14h às 19h
Informações: 3477.3319 / www.unifor.br

é creditada a invenção do
primeiro dirigível. O N-1 foi
idealizado como um aperfeiçoamento do balão a gás, mas
que agora podia ser controlado. O aparelho tinha 25 metros
de comprimento e o motor era
movido a gasolina. Depois do
N-1, Dumont ainda idealizou
diversos outros dirigíveis com
melhorias de voo e controle.

14-bis .

Considerado como a primeira máquina mais pesada que o
ar capaz de decolagem, o 14-bis
voou pela primeira vez em 02 de
novembro de 1906. O invento de
Santos Dumont tinha um motor de
50 cavalos-vapor, em média duas
vezes maior do que os usados
nos dirigíveis. O aparelho voou a
30 km/h por cerca de 220 metros
a oito metros de altura, pousou
sem complicações e consagrou-se como a invenção do avião.

Balão a gás . Dumont idealizou o menor balão a gás
da época, em 1898, aos 25 anos, e o batizou como
“Brazil”, em homenagem ao seu país natal. O Brazil
era um balão de hidrogênio com dimensões de seis
metros de diâmetro, que obteve mais de 200 ascensões e revolucionou a construção de aeróstatos.
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