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Categoria
 Trabalho Acadêmico

Introdução
 Resgatar do anonimato o pioneirismo do primeiro vôo feito no Brasil, em 07 de Janeiro de 1910, realizado pelo francês, Demetre 

Sensaud de Lavaud, na cidade de Osasco-SP. Demetre construiu e voou a aeronave batizada de S.Paulo (São Paulo).

Na época, só se tinha ouvido falar dos vôos de Alberto Santos Dumont, feitos na França em 1906, o qual encantava a todos. Então em 
1908 Demetre decide inovar, começando a construção de sua aeronave, construído sem infra-estrutura, adequada em seu próprio quintal.

Eis que após 2 anos sua aeronave esta pronta para alçar o vôo que encantou dezenas de pessoas,entre homens, mulheres e crianças.

Objetivo
 Apresentar o pioneiro que efetuou o primeiro vôo no Brasil, antes mesmo de Alberto Santos Dumont.

Demonstrar o equipamento (aeronave) utilizado no primeiro vôo em nosso país.

Metodologia
 Por meio de uma pesquisa histórica e  bibliográfica, recorrendo em especial à Historia da aeronautica brasileira, publicada pela ICAER, 

expor todo conhecimento sobre o pioneirismo do primeiro vôo realizado no Brasil. Utilizando-se painéis e uma miniatura da aeronave São 
Paulo, mostrar toda trajetória desde a fabricação da aeronave até o efetivo vôo protagonizado pelo frances Demetre Sensaud de Lavaud.

Resultado
 O principal resultado desejado é divulgar a realização histórica de um pioneiro da aviação brasileira, cujo o mérito encontra-se 

esquecido na historia da nossa aviação.

O trabalho reforça a idéia de que o Brasil teve forte influencia e muitas iniciativas na construção aeronáutica, embora poucos projetos 
tenham alcançado êxito. Dentre aqueles que lograram sucesso, ainda é mais reduzido aqueles que conseguiram conquistar o mercado, como 
ocorrido com a aeronave São Paulo, que após seus vôos, foi vendida a um desconhecido, no qual em uma tentativa de vôo acabou 
acidentando-se e morrendo com a mesma.

Conclusão
 Com este propósito esperamos ter passado às pessoas a devida historia que deu inicio a aviação no Brasil. Mostrando como foi iniciada, 

os métodos utilizados pelo Sr. Demetre, as dificuldades e a conquista que levou a aeronave alçar aos ares.
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