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Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, em Minas Gerais, no sítio de Cabangu, próximo à cidade 
que hoje leva seu nome. A casa onde nasceu Alberto Santos Dumont situa-se no município de Santos Dumont, 
zona da mata mineira, a 240 km de Belo Horizonte e 220 km do Rio de Janeiro. O local foi transformado no 
Museu de Cabangu. Também em Petrópolis existe o Museu de Santos Dumont. Logo, a família saiu de Minas, e 
os Dumont fixaram-se, em 1879, na região de Ribeirão Preto (SP), onde o pai, Henrique Dumont (1832-1892), 
iniciou uma bem sucedida fazenda de café, batizada ‘Arindeúva’. A infância de Alberto foi na fazenda, 
familiarizando-se com as máquinas de preparo dos grãos de café e com as locomotivas, que facilitavam o 
transporte da produção, uma inovação introduzida no Brasil escravagista por seu pai.   
 

 
HENRIQUE  DUMONT - FRANCISCA SANTOS 

 
O jovem Alberto estudou por um breve período em Campinas (SP), no Colégio Culto à Ciência. Em 1892, iniciou 
um período de formação em Paris, com aulas particulares. Seguia os conselhos de seu pai: “Em Paris, com o 
auxílio de nossos primos, você procurará um especialista em Física, Química, Mecânica, Eletricidade etc.; estude 
essas matérias e não se esqueça de que o futuro do mundo está na Mecânica. Você não precisa pensar em 
ganhar a vida; eu lhe deixarei o necessário para viver”. 
 
Em 1897, Santos Dumont retornou à Paris e começou a se dedicar ao problema da aerostação, a ciência que 
estuda os princípios básicos dos aeróstatos (balões e dirigíveis). Aprendeu a arte do vôo livre e construiu, em 
1898, seu próprio exemplar, o Brasil. Foi um inovador, procurando soluções novas, utilizando materiais até então 
desprezados, para obter o menor peso. O Brasil era o menor balão de hidrogênio, com 113 m3 de gás num 
invólucro de seda de apenas 6 m de diâmetro.  
 
Em 1900, Santos Dumont estava disposto a tentar ganhar o prêmio Deutsch, oferecido ao aeronauta que 
conseguisse realizar um vôo em circuito fechado de 11 km. O trajeto incluía sair de Saint Cloud, nos arredores de 
Paris, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida. Tudo em menos de 30 minutos. Fez experiências com 
seu dirigível 4, mas abandonou o aparelho. Após introduzir nele novas soluções, partiu para a competição. Dessa 
vez, com seu número 5, dirigível um pouco maior. Em 8 de agosto de 1901, caiu sobre os telhados do Hotel 
Trocadero, num grave acidente. Em 22 dias, no entanto, construiu um novo dirigível, o número 6, e, depois de 
realizar testes e sofrer novos acidentes, conseguiu, em 19 de outubro de 1901, realizar o vôo em torno da Torre 
Eiffel, o que lhe garantiu o prêmio Deutsch, apesar de alguns membros se manifestarem contrários. 
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A prova do vôo dirigido ocorreu em 19 de outubro de 1901, quando 
Santos Dumont circundou a Torre Eiffel. 

Pioneiro da aviação, ele foi o primeiro decolar a bordo de um avião, impulsionado por um motor aeronáutico. 
Santos Dumont foi o primeiro a cumprir um circuito pré-estabelecido sob testemunho oficial de especialistas, 
jornalistas e da população parisiense. Em 23 de outubro de 1906, voou cerca de 60 metros e a uma altura de 2 a 
3 metros com seu 14 Bis, no Campo de Bagatelle em Paris. Menos de um mês depois, repetiu o feito e, diante de 
uma multidão de testemunhas, percorreu 220 metros a uma altura de 6 metros. O vôo do 14-Bis foi o primeiro 
verificado pelo Aeroclube da França de um aparelho mais pesado que o ar na Europa, e possivelmente a 
primeira demonstração pública de um veículo levantando vôo por seus próprios meios, sem ser catapultado. O 
14 Bis teve uma decolagem auto-propelida, e por isso Santos Dumont é considerado por parte da comunidade 
científica e aeronáutica e principalmente em seu país de origem, o Brasil, como o pai da aviação. Em julho de 
1906, com o objetivo de conquistar o espaço com um aparelho mais pesado que o ar, Santos=Dumont faz 
experiências com num novo veículo pendurado no Nº 14.  

O  aparelho era mais pesado que o ar e passou a se chamar “14-BIS”. 

 

Herdeiro de uma família de cafeicultores prósperos pôde se dedicar aos estudos da ciência e da mecânica 
vivendo em Paris. Ao contrário de outros aeronautas da época, deixava suas pesquisas como domínio público e 
sem registrar patentes. 
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Com esse avião, Santos Dumont conseguiu realizar, em 23 de Outubro de 1906, o primeiro "vôo mecânico" de 
mundo, devidamente homologado,  alcançando a distância de 60m, em vôo nivelado a uma altura que variava 
entre 2m e 3m com duração de 7 segundos. Com esse feito, Santos Dumont arrebatou os 3.000 francos do 
prêmio Archdeacon, criado em julho de 1906 pelo americano Ernest Archdeacon, para premiar o primeiro 
aeronauta que conseguisse voar por mais de 25 metros em um vôo nivelado. 
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