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Editorial
O povo francês tem o hábito de tomar vinho e o 
país é reconhecido pela qualidade da bebida lá 
produzida. Mas os franceses se alimentam de 
comida gordurosa (importante fator de risco), 
têm pressão arterial alta e níveis elevados de 
colesterol no sangue, como em outros países 
europeus. No entanto, o número de mortes por 
doenças coronarianas na França é baixo, o que 
muitos pesquisadores consideram aparentemente 
contraditório. Por isso chamam esse fenômeno de 
“paradoxo francês”. Os cientistas, ao buscarem 
respostas para esse fato, tem atribuído ao vinho 
os baixos índices de mortalidade. Os franceses 
tomam, em média, 180 ml de vinho por dia, o que 
dá mais ou menos um copo. 

O vinho tinto produzido no Sul da França, 
particularmente os do tipo Cabernet-Sauvignon, 
Egiodola e Syrah têm alto conteúdo de flavonóides 
e outros compostos fenólicos como o resveratrol, 
um poderoso antioxidante. Essas substâncias 
estão presentes também nos vegetais de folhas e 
nas frutas – e desempenham um efeito protetor 
ao agir prevenindo várias doenças, inclusive o 
câncer. Existem vários tipos de flavonóides, cada 
um com características estruturais específicas, 
como as flavononas (ocorrem também na laranja, 
tangerina, limão); as flavonas (existem em ervas 
usadas em chás); os isoflavonóides (em legumes); 
as antocianinas (frutas) e os flavonóis (frutas e 
verduras). Grãos e sementes oleosas também têm 
flavonóides, que são perdidos na preparação ou 
processamento. 

Mel, chocolate, doce e compota também contêm 
diferentes tipos de flavonóides. Estas substâncias  
só não estão presentes em alimentos de origem 
animal, como as carnes.

Os 
flavonóides 
existem em maior 
quantidade no vinho tinto (1 a 3 mg 
por litro) do que no vinho branco (0,2 a 0,3 mg 
por litro). O vinho tinto recém-fabricado é o que 
possui maior quantidade desses compostos.

Estudos demonstram que o vinho tinto tem 
outras propriedades, além do efeito protetor do 
coração. Ele inibe a formação e o crescimento 
de tumores, bloqueia mecanismos que podem 
levar à arteriosclerose. E ainda age como 
antiinflamatório. Há trabalhos científicos que 
atribuem essa notável propriedade ao vinho por 
ele conter álcool, uma vez que os sucos de uva 
não apresentam a mesma eficiência. Por outro 
lado, as concentrações de flavonóides são baixas 
na cerveja e no whisky e eles não apresentam as 
mesmas propriedades protetoras do vinho. 
O vinho tinto, o suco de uva e até a casca da uva 
têm a capacidade de estimular a produção do 
óxido nítrico (NO). Por sua vez, ele influi nos 
mecanismos e na interação com o colágeno. 
E o NO é um poderoso vasodilatador.

É claro que não são só os vinhos franceses que 
têm altas concentrações de antioxidantes, mas isso 
também ocorre nos vinhos produzidos em outros 
países, como no Brasil. As propriedades antioxi-
dantes do vinho e sua importância na ação cardio-
protetora foram descritas por autores brasileiros.

O “paradoxo brasileiro”, bem diferente do francês, 
é que muitos médicos entendem mais de vinho do 
que de café e ainda não sabem que o café é mais 
saudável que vinhos e bebidas alcoólicas, sempre 
com moderação. 

www.cafeesaude.com.br      www.sciencedaily.com/releases/2006/01/060119232848.htm
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Conheça o Café
A maioria dos médicos experientes tem um segundo 
ideal na vida, após a medicina – ser um “sommelier”, 
uma profissão relativamente nova no Brasil. 

Mas não se pode chamar de “sommelier” ou enólogo a 
pessoa que aprecia vinhos. Enólogo é um profissional 
de nível superior das vinícolas, encarregado das 
diversas e complexas etapas da criação dos vinhos, 
desde a concepção, passando pela seleção das uvas, 
elaboração do produto em cantina, até o engarrafamento. 
O “sommelier” é um profissional de restaurante 
encarregado dos vinhos, desde a elaboração da 
carta, compra e manutenção do vinho na adega, 
aconselhamento do vinho aos clientes e o respectivo 
serviço à mesa. O enófilo, palavra de origem grega 
que significa “amigo do vinho” (enos = vinho + filos 
= amigo), inclui todas as pessoas amantes do vinho, 
estando aí todos os médicos e consumidores.

Poucos médicos sabem que o café é mais complexo que o 
vinho, mais barato e mais rico em compostos saudáveis. 
E é importante que todo médico seja um bom cafeólogo, 
além de enólogo. O Brasil é o maior produtor de café do 
mundo, vindo depois Vietnam, Colômbia e Indonésia. 
A perda de controle por parte do Brasil do mercado 
mundial (o país já teve 80% do mercado mundial e hoje 

apenas cumpre sua cota de 30%) teve 
alguns aspectos positivos. Entre eles, o de 
alertar para a necessidade de introduzir conceitos 
de qualidade e dar maior atenção à diferenciação do 
produto, explorando internacionalmente a faixa gourmet.

O café cresce exclusivamente em regiões tropicais 
e subtropicais. O fruto do cafeeiro é formado pelo 
grão (endosperma + embrião), que é envolvido pelo 
pergaminho ou endocarpo, pela polpa ou mesocarpo e, 
finalmente, pela casca ou epicarpo. O cafeeiro pertence 
ao subgênero Coffea, família Rubiaceae, formado por 
100 espécies. Das espécies cultivadas, Coffea arabica 
(café arábica) e Coffea canephora (café robusta ou 
conillon) são as mais importantes economicamente, 
sendo o arábica responsável por 70% da produção 
mundial e 90% da produção da América Latina. O 
café arábica contém menos cafeína que o robusta. Por 
conseqüência, a quantidade de cafeína ingerida com 
uma taça de café puro arábica é em torno de 100 mg, 
enquanto uma taça de café robusta pode conter mais de 
200 mg de cafeína. É um arbusto de até 4 m de altura, 
caule reto de casca cinzenta e rugosa. Copa cônica com 
ramos laterais pendentes. Folhas onduladas nos bordos e 
de coloração verde-acinzentada quando jovem, verde-
brilhante posteriormente. Flores brancas aglomeradas 
ao longo dos ramos, aromáticas e atrativas para abelhas. 
O fruto possui uma forma ovóide, verde passando a 
vermelho e tornando-se preto, de acordo com as fases de 
maturação. Casca lisa e brilhante, contendo sementes de 
coloração acinzentada, branco-amarelada ou amarelo- 
esverdeada, envoltas por polpa branca, adocicada. Prefere 
regiões de clima ameno, não suporta geadas. Necessita 
de solos férteis, drenados e arejados. Desenvolve-se 
melhor em locais sombreados.

Existem inúmeras variedades de cafés conhecidos como 
arábica, com tipos e linhagens diferentes de cafés, de 
maior ou menor produtividade, rusticidade e resistência 
às pragas e às intempéries, mais ou menos exigentes de 
cuidados, dos quais se obtêm grãos, pós e bebidas de 
qualidades e preços também extremamente variados. 
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BEBIDA – a classificação oficial do café pela 
bebida (padrões de bebida) é feita pela “prova 
de xícara”, uma prova subjetiva onde provadores 
treinados distinguem os diferentes padrões da 
bebida, que recebe as seguintes denominações: 
Mole (sabor suave acentuado e adocicado); Dura 
(sabor adstringente e gosto áspero) e Rio (sabor forte 
e característico ao paladar e olfato  do provador). 
Estas denominações técnicas mostram a variedade 
de sabor e qualidade e interferem na cotação do seu 
preço no mercado.

AROMA – o aroma do café é a percepção olfativa 
causada pelos gases liberados do café torrado e moído, 
após a preparação da infusão, conforme os milhares 
de compostos voláteis que são liberados e inalados. 
O aroma do café pode ser suave a intenso e é avaliado 
segundo os aromas característicos de cada bebida do 
café – Rio, Dura e Mole. Um café com aroma intenso 
apresenta voláteis que lembram o odor característico 
da bebida café, podendo ser nozes, caramelo, pão 
torrado, chocolate para a bebida Mole ou Dura e 
cereal, malte ou característico para a bebida Rio. 
O aroma suave se caracteriza por uma percepção 
dos voláteis lembra de forma menos intensa o odor 
característico da bebida café, sem odores estranhos 
ou desagradáveis, sendo a percepção difícil. O aroma 
suave pode ocorrer nas bebidas Rio, Dura e Mole.

SABOR – o sabor é outra característica de cada 
bebida do café – Rio, Dura e Mole e é a sensação 
causada pelos compostos químicos da bebida café 
quando introduzida na boca. O sabor pode ser suave 
a intenso. O sabor é intenso quando a percepção 
da bebida é inequívoca e a sensação é imediata 
e completa, sendo típico e característico do café 
com pouca ou nenhuma influência de sabores 
estranhos (personalidade e expressão). Pode lembrar 
caramelo, chocolate, nozes, pão torrado quando a 
bebida for Mole ou Dura ou lembrar o gosto típico 
Rio (característico). O sabor suave se caracteriza 
por uma percepção menos intensa da bebida. É 
um atributo que define a personalidade do café, 
embora com menos expressão. É uma sensação de 
equilíbrio entre os atributos, sendo a suavidade do 
sabor desejável apreciada no caso da bebida Mole 
mas menos percebida para as bebidas Dura e Rio. 
O sabor Intenso e Suave deve ser distinguido das 
características Fraco e Ruim, que ocorrem devido 
à existência perceptível e predominante de sabores 
estranhos e indesejáveis devido a má preparação, 
excesso de grãos defeituosos, terra, substâncias 
estranhas ao café, cevada e excessivo amargor.

CORPO – é a percepção tátil de oleosidade, 
viscosidade (volume) na boca e pode ser leve a 
encorpado. Bebida Encorpada é aquela com sensação 
tátil imediata, forte, intensa e perceptível sem 
contestações. Na bebida Rio tem uma característica 
de adstringência notável mas não desagradável. Nas 
bebidas Dura e Mole se caracteriza por uma sensação 
de volume com equilíbrio e harmonia apreciáveis. 
Corpo Leve é quando a sensação tátil é mais tênue 
e esta característica não prevalece sobre as demais 
do café. Corpo Fraco ou Inexistente é quando a 
bebida é rala, aguada, sem expressão, consistência e 
personalidade.

TIPO DE CAFÉ – é o gosto peculiar e 
predominante de cada tipo de café no sabor final da 
bebida, podendo ser predominantemente arábica ou 
predominantemente conillon.

A ciência dos alimentos possui conhecimentos 
avançados, mas parcial, sobre a complexidade química 
do café, que é bastante superior à da uva e dos vinhos. 
A matriz do café é extramente complexa, superior à da 
uva e seu processamento (torrefação) dá origem a uma 
grande variedade de compostos voláteis heterocíclicos, 
alifáticos, alicíclicos e aromáticos e não voláteis, todos 
responsáveis pelas qualidades da bebida (bebida,aroma, 
sabor,corpo) além dos efeitos benéficos para a saúde 
humana, pois o café não é apenas cafeína. 

Referências: 

	 1. Trugo, L. e cols. Quim. Nova, 22(2), 1999 
http://quimicanova.sbq.org.br/qnol/1999/vol22n2/index.htm

	 2. Trugo, L. et cols. Química Nova, 23 (2), 2000 
http://quimicanova.sbq.org.br/qnol/2000/vol23n2/index.htm
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Café e Gestantes

Desde aquela época – década de 1960 – até os dias 
atuais existe uma conduta variada, que vai do temor 
exagerado à completa falta de cautela ou controle 
periódico. A lista de fármacos inequivocamente 
teratogênicos para o homem é pequena. Esse número 
pequeno talvez se deva à aceitação pela classe médica 
de que a alta incidência de malformações congênitas 
nos países da atualidade se dê por fatores não-
identificados por falta de pesquisa específica.

O fato de não existirem evidências incontestáveis 
contra um fármaco não o exime de possíveis 
efeitos teratogênicos. A ocorrência de epidemias 
como infecções virais ou microbianas que causem 
mortalidade de 2% da população determinam grandes 
medidas controladoras e investigadoras por pessoas 
responsáveis e preocupadas com a saúde comunitária. 
A segurança oferecida por pesquisas efetuadas em 
laboratórios em animais inferiores deve ser analisada 
com extrema cautela e nunca extrapolada para a 
espécie humana. Deve haver sempre cuidado e 
noção de risco. Os dados baseados em animais de 
experimentação não podem, de maneira alguma, ser 
aplicados à espécie humana.

Para a maioria dos médicos, a associação de fármacos, compostos químicos 
e gestação evoca a lembrança desagradável da talidomida e as milhares 
de crianças que apresentaram múltiplas e sérias malformações. 

Não é possível prever ou afirmar que um determinado 
composto químico é ou não teratogênico até que haja 
evidências significativas e até catastróficas, como ocorreu 
com a talidomida. Por exemplo, para uma chance de 95% 
de detecção de um composto que aplique a incidência 
“normal” de anencefalia, seriam necessários estudos em 
23.000 mulheres grávidas. No passado já se atribuiu a 
ocorrência de malformações fetais à intervenção divina 
ou demoníaca, ou mesmo a experiências aterradoras 
da gestante. Inúmeros são os fatores que podem causar 
malformações, destacando-se os seguintes: hereditariedade, 
devido a alterações cromossômicas nos pais: doenças 
maternas, como rubéola; desnutrição; fatores físicos, como 
radiação; fatores ambientais, como agentes poluidores; e 
fatores químicos, como medicamentos.

Teratologia: Significa, etimologicamente, estudo dos 
monstros. É uma disciplina que verifica e estuda os defeitos 
morfológicos bioquímicos ou comportamentais resultan-
tes de anormalidades produzidas em qualquer etapa da 
gestação e descobertas ao nascimento ou mesmo mais 
tardiamente. As substâncias químicas podem determinar 
alterações teratogênicas através de perturbação na formação 
de células, tecidos e órgãos, resultando em alterações ana-
tômicas, fisiológicas ou bioquímicas na origem ou no seu 
desenvolvimento. Os fármacos podem interferir na gesta-
ção, causando alterações em diferentes períodos da mesma.
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3.1 Período de implantação: durante as duas primeiras 
semanas após a fecundação, o blastocisto se desenvolve 
e se implanta no endométrio. Fármacos podem atuar 
prevenindo a implantação ou eliminando o ovo recém-
fixado, provocando aborto.

3.2 Período embrionário: estende-se da 2a à 12a semana. 
É quando o embrião se desenvolve de uma massa de 
células até a estrutura fetal definitiva. Durante esse período 
os fármacos podem causar malformações importantes, 
ou mesmo abortamento. A utilização de um produto 
teratogênico antes do fim de organogênese – nos primeiros 
três meses – resultará em alteração anatômica.

3.3 Período fetal: compreende o período após a 12ª semana 
até o nascimento. É comum que médicos acreditem que 
após o terceiro mês de uso de fármacos seja seguro. Embora 
as principais estruturas histológicas já estejam presentes na 
12ª semana, grande parte desse desenvolvimento continua 
até o nascimento, ou mesmo após. As anormalidades 
resultantes de atuação nessa fase constituem-se em 
alterações degenerativas em sistemas, órgãos, funções 
ou mecanismos bioquímicos já formados, mesmo que 
a formação não esteja completa. O cérebro atinge seu 
período de maior crescimento no último mês da gestação. 
Fármacos que interfiram com esse desenvolvimento podem 
causar defeitos funcionais que aparecerão tardiamente no 
desenvolvimento intelectual ou emocional de uma criança.

3.4 Período neonatal: fase em que o recém-nascido pode 
apresentar alterações significativas ou mesmo morte, 
devido ao uso de fármacos nos dias anteriores ao parto, 
durante este ou no puerpério. O medicamento pode atingir 
a criança através da placenta ou do leite materno.

3.5 Barreira placentária: a placenta é um órgão único: é 
um homoenxerto resistente à destruição imunológica e 
funcionando quase que automaticamente, independente de 
mecanismos homeostáticos reguladores. Durante a gestação, 
sua atividade muda de características, passando por fases de 
um tecido maduro, seguindo-se a senescência. Nesse período 
a placenta é responsável pela única comunicação entre o feto 
e o meio externo, e sua atividade contínua é que determina 
o crescimento e a sobrevivência do novo ser. Uma função 
importante da placenta é a sua capacidade de transferir 
substâncias para o feto contra um gradiente de concentração, 
assegurando níveis adequados de elementos importantes 
para o crescimento fetal. Além desse papel ativo, ela também 
desempenha um papel passivo, atuando como barreira similar 
à barreira hematoencefálica. Deve ser lembrado que um 
fármaco, para causar anormalidades fetais, pode não atravessar 
a barreira placentária, apenas alterando sua função ou o 
organismo materno, como os medicamentos hipotensores.

A cafeína é a substância 
química mais estudada 
em toda a história da 
medicina, desde sua 
descoberta em 1820. 
Nenhuma outra substância 
foi alvo de tantos artigos 
científicos como a cafeína, 
sendo a grande maioria 
considerando-a uma vilã, 
particularmente 
(e equivocadamente) a 
cafeína presente no café. Um litro de refrigerante tipo Cola 
possui o mesmo teor de cafeína de 3 a 4 xícaras grandes 
de café. Mas o café não possui apenas cafeína, a qual já 
não faz mais parte do grupo de substâncias proibidas pelo 
Associação Mundial Anti-Drogas – www.wada.org

Centenas de trabalhos foram publicados atribuindo a cafeí-
na efeitos como teratogênicos, indutor de parto prematuro, 
recém-nascido de baixo peso e aborto. A relação entre a 
cafeína (do café, segundo os artigos) e o risco de anomalias 
reprodutivas sobre o ser humano tem sido periodicamente 
publicadas e revisadas. Poucos citam o teor final da cafeína 
no café nem os outros compostos presentes no café, como 
quinídeos que protegem dos efeitos da cafeína 1. A mais re-
cente e completa revisão sobre o assunto 2 chega a conclusão 
de que não existem evidências convincentes que mostrem 
que o consumo de cafeína aumente o risco de qualquer 
anormalidade reprodutiva no ser humano (teratogenia, 
parto prematuro, aborto, etc). Os estudos que sugerem uma 
correlação entre a cafeína e risco na reprodução humana são 
observados em estudos de baixa qualidade em comparação 
com pesquisas consideradas de alto nível. Isto é importante 
nas pesquisas envolvendo crianças de baixo peso, parto 
prematuro, aborto espontâneo e anormalidades congênitas. 
Variáveis associadas quase sempre ao consumo de café são 
o tabagismo e o consumo de álcool, algo que nunca é espe-
cificado nas pesquisas que culpam a cafeína.

Na atualidade, após tantos artigos negativos, mas incorretos, 
é possível afirmar que a cafeína e particularmente o café é 
completamente inocente, sem risco e seguro se consumido 
por gestantes, desde que em doses moderadas (1 a 3 xícaras 
diárias principalmente misturado com leite). 

Referências:

 1. dePaulis, T.; Schmidt, D.E.; Bruchey, A.K.; Kirby, M.T.; McDonald, M.P.; 
Commers, P.; Lovinger, D.M. and Martin, P.R.:(2002) Dicinnamoylquinides 
in roasted coffee inhibit the human adenosine transporter. 
European Journal of Pharmacology 442, 215-23.

 2. Leviton,A.; Cowan,L.:(2002) A review of the literature relating caffeine 
consumption by women to their risk of reproductive hazards. 
Food and Chemical Toxicology, 40 :1271-1310.

 3. http://www.cafeesaude.com.br/cafeesaude/gestacao_completo.htm
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Alberto Santos Dumont 1873 - 1932

Era filho do engenheiro Henrique Dumont e de D. Francisca 
de Paula Santos. Faleceu em Guarujá – São Paulo – em 23 
de julho de 1932. Eleito membro da Academia Brasileira 
de Letras em 4 de junho de 1931, não chegou a tomar posse 
de sua cadeira. Foi no sítio de Cabangu, no dia em que seu 
Henrique completava 41 anos que nasceu seu sexto filho, o 
futuro grande ALBERTO, que viria a ser o verdadeiro Pai 
da Aviação. Alberto tinha mais sete irmãos: cinco mulheres 
e dois homens. Procurando terras roxas mais próprias para 
plantação de café, o Sr. Henrique 
Dumont acabou adquirindo a 
Fazenda Arindeuva a 20 km de 
Ribeirão Preto. 

Henrique Dumont chegou a ter 60 
fazendas e 30 milhões de pés de 
café, produzindo quatro milhões 
de sacas por ano e passou a ser 
conhecido como “O Rei do Café”. 
Para fazer o café circular e ampliar 
o desenvolvimento da região, foi 
construída uma estrada de ferro, a 
Companhia Mogiana, inaugurada 
em 1883. Por ela chegaram 
a Ribeirão Preto centenas de 
migrantes, principalmente italianos 
que substituíram a mão-de-obra 
escrava. As fazendas de Henrique 
Dumont progrediram muito, 
tornando-se as mais modernas 
da América do Sul, com 96 
quilômetros de ferrovias e sete 
locomotivas. 

Foi o café que sustentou e financiou os sonhos e 
realizações do genial Alberto Santos Dumont. Nas 
fazendas, Albertinho passou a sua infância, sonhando 
que o homem não poderia mais ficar preso ao solo. Em 
suas divagações fazia experiências com pequenos balões 
nas festas juninas e construía pipas exóticas e pequenas 
aeronaves movidas a elástico e hélice. As suas leituras 
prediletas eram os livros: Vinte Mil Léguas Submarinas, 

Brasileiros famosos do Café
Alberto Santos-Dumont nasceu a 20 de julho de 1873 
em Santa Luzia do Rio das Velhas, hoje cidade de Santos-Dumont, 
depois de ter sido denominada cidade de Palmira.

Cinco Semanas Num Balão, Da Terra à Lua de Júlio 
Verne, etc. Aos sete anos dirigia os veículos da fazenda 
e aos doze seu pai autorizou-o à dirigir a locomotivas 
Baldwin. Na mecânica, consertava a máquina de costura de 
sua mãe e acabou fazendo manutenção dos separadores de 
café da fazenda. Seus estudos iniciaram com as primeiras 
letras ensinadas por sua irmã Virginia. Em 1888 viu pela 
primeira vez um balão cativo (preso ao chão) em uma feira 
em São Paulo. 

O jovem Alberto iniciou os 
estudos no Brasil, mas ainda muito 
novo passou a estudar em Paris. 
Recebeu a influência da leitura 
de alguns dos inúmeros romances 
de Júlio Verne, que empolgaram 
várias gerações de leitores.

Em 1890, seu pai, em um acidente 
de charrete, luxou a cabeça 
tornando-se hemiplégico, sendo 
obrigado a vender uma grande 
fazenda. Enquanto tentava 
tratamento para sua enfermidade 
o Sr. Henrique levou o jovem 
Alberto pela primeira vez a Paris. 
Ali, o jovem viu um motor a 
petróleo funcionando, o que lhe 
despertou profundo interesse. Em 
1892, seu pai o emancipou, dando-
lhe liberdade e títulos para que ele 
se mantivesse pelo resto da vida. E 

orientou-o a ir a Paris desenvolver seu potencial, estudando 
matemática, física, eletricidade e mecânica, pois o futuro 
da humanidade estaria na mecânica. Nesse ano fixou-se 
em Paris. Desejou andar de balão, porém sua vontade foi 
frustrada pelos altos preços pedidos pelos balonistas e 
acabou se dedicando ao automóvel, tornando-se o primeiro 
personagem a introduzir no Brasil um automóvel a petróleo. 
Em uma de suas visitas ao Rio de Janeiro encontrou o livro 
Andrée au Pôle Nord en Ballon, dos construtores de balão 
Lachambre e Machuron. Ao chegar a Paris, procurou as 
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oficinas do Sr. Lachambre e se surpreendeu com os preços 
acessíveis pedidos por ele. Já no dia seguinte, em 23 de 
março de 1898, subia aos céus em um balão dirigido pelo 
mecânico Machuron. Em 12 de julho de 1901, partiu de 
um ponto e conseguiu retornar ao mesmo local da partida. 
O fato teve grande repercussão e, por não ser francês, 
recusou Santos-Dumont a cruz da Legião de Honra que 
lhe foi oferecida. No mês seguinte, o Aero Clube da França 
concedeu-lhe uma medalha de ouro.

Satisfeito com os resultados conseguidos na dirigibilidade 
de seus balões, Santos-Dumont, em 1901, disputou o 
prêmio “Deutsch de la Meurthe”, cujo itinerário consistia 
na circunavegação da Torre Eiffel dentro do prazo de trinta 
minutos. Conseguiu realizar a façanha. O prêmio de 100.000 
francos foi dividido pelo vencedor entre os pobres de Paris e 
os mecânicos que com ele haviam trabalhado. O Aero Clube 
de Paris ofereceu-lhe um banquete no dia 5 de novembro 
de 1901. Em 1904 foi editado o livro Dans l’Air, que em 
português seria divulgado com o título de “Os meus balões” 
- 1ª edição em 1938. Em 1905 iniciou Santos-Dumont suas 
experiências com “o mais pesado do que o ar” - o aeroplano. 
Em 1931 a Academia Brasileira de Letras o elegera para 
ocupar a cadeira nº 38, vaga pelo falecimento do romancista 
Graça Aranha. Não chegou a tomar posse e, em seu lugar 
foi escolhido o escritor Celso Vieira. A 31 de julho de 1932, 
a cidade de Palmira teve mudado seu nome para Santos-
Dumont. Em 22 de setembro de 1959 foi concedido ao 
pioneiro da aviação o posto honorífico de Marechal-do-Ar e 
seu nome continuou a encabeçar a lista de oficiais-aviadores, 
no Almanaque do Ministério da Aeronáutica.

No ano seguinte, obteve grande êxito com o aparelho 
“14-Bis”, em experiências no Champ de Bagatelle. 
Neste local, a 12 de novembro de 1906, sob controle do 
Aero Clube da França, estabeleceu os primeiros recordes 
de aviação do mundo. No dia 19 de outubro de 1913 o Aero 
Clube da França inaugurou em Saint-Cloud um monumento 
a Santos-Dumont, representando o lendário Ícaro numa 
estátua de bronze. Em 1918 o Governo Brasileiro doou a 
Santos-Dumont a casa em Cabangu onde nascera perto 
da estação de Palmira, em Minas Gerais. No Segundo 
Congresso Científico Pan-americano, proferiu, a 4 de 
janeiro de 1916, uma conferência intitulada “Como o 
aeroplano pode facilitar as relações entre as Américas”. 
A 31 de julho de 1932, a cidade de Palmira teve mudado 
seu nome para Santos-Dumont.

O centenário da aviação, comemorado nos EUA, ainda 
suscita polêmica sobre a paternidade do invento, que o 
Brasil e outros países creditam ao mineiro Alberto Santos 
Dumont e o seu 14 Bis. Os americanos defendem que 
Wilbur e Orville Wright fizeram o Flyer voar em Devil 
Hill no dia 17 de dezembro de 1903. A divergência em 
relação a Santos Dumont se sustenta na definição de avião 
e na divulgação do feito americano. De acordo com a 
Federação Internacional de Aeronáutica (que valida o vôo 
de Santos Dumont como o primeiro) um avião precisa 
decolar, voar e aterrissar por seus próprios meios. O Flyer 
foi impulsionado por uma catapulta similar à uma besta 
(lança-flechas). Além disso, eles não tiveram testemunhas. 
E quiseram vender sua invenção para o Exército sem 
mostrar um modelo. O Exército, é lógico, não aceitou. 
Santos-Dumont tinha preocupação humanista, por isso 
não quis patentear o 14-Bis. Todos poderiam copiar. Os 
irmãos Wright teriam se valido de outros projetos para, 
mais tarde, criar e patentear seu invento. Em artigo sobre 
o centenário na edição de novembro, a revista Scientific 
American reconhece o “caráter secreto” da invenção 
dos Wright. Apesar disso, diz que com o 14-Bis, Santos 
Dumont fez a “primeira demonstração pública de vôo” e 
que “por falta de provas contrárias naquele tempo” foi tido 
como primeiro homem a voar.

Santos Dumont suicidou-se, enforcando-se com duas 
gravatas, no banheiro do hotel, aos 59 anos de idade, 
em 23 de julho de 1932, em Guarujá, São Paulo. Estava 
profundamente deprimido e traumatizado com o desenrolar 
do movimento revolucionário irrompido a 9 do referido 
mês, nos Estados de São Paulo e Mato Grosso, ao constatar 
que seu invento, fruto de pesquisas e trabalho de sua vida 
era empregado para a destruição e luta entre irmãos. 

Referências:

http://www.cabangu.com.br/pai_da_aviacao/0-roteiro/pg00.htm

O famoso aparelho “14-Bis”
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Café não é remédio!
O café pode causar efeitos indesejáveis em algumas 
pessoas. Embora o café seja um produto natural 
e não cause doenças em pessoas saudáveis quando 
consumido de forma diária e moderada (até 4 xícaras 
grandes para adultos e a metade da dose para crianças, 
preferencialmente com leite), o café pode causar efeitos 
indesejáveis em algumas pessoas. Existem alguns que 
naturalmente não gostam de café, uma questão pessoal, 
mas também existem pessoas normais e saudáveis que 
são mais sensíveis aos efeitos de um dos compostos do 
café, a cafeína, podendo apresentar ansiedade, tremores, 
insônia e até quadro de pânico. O café quando tomado 
à noite pode prejudicar o sono da maioria das pessoas, 
 sendo por isto uma bebida diurna. 

O café consumido moderadamente (4 xícaras diárias) não causa doenças em pessoas 
normais e saudáveis, da infância à velhice. Mas pessoas que possuem doenças 
como gastrite, doença do refluxo gastroesofágico, úlcera péptica, transtorno 
de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, palpitações devido arritmias 
cardíacas, hipertensão arterial ou doença isquêmica do coração devem ter cuidado 
no consumo de café, pois ele podem agravar os sintomas ou a doença, principalmente 
se consumido em excesso. Por isto, toda pessoa que possua qualquer doença mental, 
cardíaca, gástrica ou outras, deve consumir café com moderação após ouvir os 
conselhos de seu médico. Caso sinta qualquer intolerância ao café, deve parar de 
consumi-lo. É importante lembrar que o café não é remédio, isto é, não cura doenças, 
mas pode ser um agente a mais que ajuda na prevenção de várias doenças. 

Pesquisas mostram que o café pode prevenir a depressão/suicídio, mas pacientes com 
depressão e idéias suicidas precisam de tratamento médico especializado, pela gravidade 
da doença. Pacientes alcoólatras também precisam de tratamento médico e o consumo 
de café ajuda a manter a remissão do alcoolismo, evitando um grave problema, a cirrose.  
O café melhora a atenção, concentração e o aprendizado escolar, sendo a bebida mais

recomendada para estudantes de todas as idades, em casa e 
na merenda escolar. Estudos mostram também que o café pode 
atuar na prevenção do câncer de cólon, fígado e de mama, doença 
de Parkinson e diversos outros efeitos benéficos como reduz

o risco de diabetes do adulto; previne 
cálculos biliares; previne ou retarda 
o desenvolvimento de doenças como 
Parkinson e Alzheimer e possui atividade 
protetora no sistema cardiovascular 
e bloqueia o desejo por auto-gratificação 
responsável pelo alcoolismo (efeito 
antagonista opióide). Prevenir 
sempre foi melhor que remediar.

Você sabia?


