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Não compreenderíamos a génese do sucesso dos irmão Montgolfier, o primeiro 

voo de um «mais ligeiro que o ar», em 1783, se não nos interessássemos pela 

segunda metade do século XVIII, o Século das Luzes. Este período é marcado por 

uma extraordinária “efervescência”, tanto científica e técnica como literária e 

filosófica. A Enciclopédia, este empreendimento monumental, cujos principais 

redactores são Denis Diderot (1713-1784) e o matemático Jean Le Rond 

d’Alembert (1717-1783), é publicada entre 1751 e 1772. Física, química, 

mecânica, agronomia são as disciplinas científicas que mais atraem os 

investigadores. Vemos a eclosão de gabinetes de física, particularmente os de 

François Pilâtre de Rozier (1754-1785) e de Jacques Alexandre César Charles 

(1746-1823), duas personagens de quem falaremos em breve. 

Várias descobertas estão na origem da invenção dos aeróstatos (do grego aêr e 

statos: que se mantém no ar). Em 1746, Charles Marie de La Condamine (1701-

1774), de regresso da América do Sul, apresenta um novo produto: o látex, já 

conhecido dos Maias. Forja a palavra «borracha». Esta matéria vai permitir tornar 

estanques as telas dos balões. 

Nos gabinetes de física, o estudo do gás dá também lugar a importantes 

descobertas. Em 1766, o sábio britânico Henry Cavendish (1731-1810) descobre o 

hidrogénio, então chamado «ar inflamável»: catorze vezes mais ligeiro que o ar, é 

produzido vertendo ácido sulfúrico (ou vitríolo) sobre o ferro. Em 1783, Antoine 

Laurent de Lavoisier (1743-1794) procede à análise e à síntese da água e 

descobre que é composta por oxigénio e hidrogénio. Um ano mais tarde, 

demonstra com Jean-Baptiste Meusnier de La Place (1754-1793) que o hidrogénio 

pode ser obtido por decomposição do vapor de água que circula em tubos de ferro 

em brasa. 

As pesquisas dos dois irmãos Joseph (1740-1810) e Étienne (1745-1799) 

Montgolfier são o culminar desta efervescência intelectual. Os dois vão ficar nas 

memórias como os inventores dos aeróstatos cheios de ar quente. 



Joseph et Étienne são o décimo segundo e o décimo quinto dos dezasseis 

filhos de Pierre Montgolfier, fabricante de papel em Vidalon-lès-Annonay, em 

Ardèche. Joseph, imaginativo e intuitivo, ocupa-se das papelarias de Rives e de 

Voiron em relação com a de Vidalon. O seu nome está ligado aos balões, mas 

deixou-nos muitas outras invenções : a prensa hidráulica, a bomba de fogo e o 

aríete hidráulico. Étienne, por oposição a Joseph, tem um espírito metódico e 

calmo (os dois irmãos completam-se perfeitamente). Pensava seguir arquitectura, 

quando, em 1773, a pedido da família, retorna a Vidalon para ajudar o seu pai e o 

seu irmão Joseph à cabeça da empresa. 

Em Novembro de 1782, Joseph vai a Avinhão para vender papel aos 

impressores da região. No seu quarto, enquanto pensa no cerco que a frota 

francesa empreendeu à volta de Gibraltar, o fogo da lareira aquece a sua camisa. 

Joseph apercebe-se então que ela se insufla acima da lareira. Uma correlação 

estabelece-se na sua cabeça : não seria mais fácil atacar a cidade por meio de 

engenhos aéreos cheios de ar quente? Então, corta e cose um cubo de tecido, 

coloca-o acima do fogo e vê-o levantar voo – a sua ideia é praticável. 

De volta a Annonay, retoma as suas experiências com Étienne. Ambos 

pensaram em tentar fechar hidrogénio em pequenos invólucros de seda ou de 

papel, mas sem conseguir assegurar a estabilidade. Conseguem, no entanto, 

fazer evoluir pequenos globos de papel insuflados de ar quente. 

Só depois de muitas tentativas e a seguir a um erro de interpretação é que os 

irmãos Montgolfier inventam finalmente a «máquina aerostática». Desde a sua 

adolescência que estavam intrigados pelo mecanismo de formação e de 

«flutuação» das nuvens. Pensavam, erradamente, que fechando vapor de água ou 

fumo numa espécie de saco ligeiro, este iria juntar-se às nuvens, obedecendo a 

um mecanismo físico complexo, em que intervinham as cargas eléctricas 

atmosféricas e as cargas contidas nos gases produzidos pela combustão de 

matérias primas (palha, lã húmida…). Estando a experiência com os pequenos 

globos concluída, os Montgolfier pensam firmemente ter descoberto um gás novo 

que tinha a virtude de rarefazer o ar, graças a repulsões de natureza electrostática 

(uma hipótese bem complicada que se revelará inexacta). 



Os irmãos Montgolfier decidem organizar uma experiência pública. Para isso, 

fabricam um aeróstato em tela reforçada de um triplo da espessura do papel. Os 

fusos que o compõem são mantidos por mil e oitocentas casas de botão pelas 

quais passam os cordões. O dia 4 de Junho de 1783 é fixado porque é o dia 

escolhido pelos estados de Vivarais para se reunirem em Annonay. O seu 

processo verbal vai ser essencial para assegurar a paternidade da descoberta e 

para que a Academia das Ciências seja avisada e abra concurso para os dois 

irmãos. 

Joseph e Etienne elaboram quatro mastros para suspender o invólucro que 

insuflam sobre o lugar situado à frente do convento dos Cordeliers. O seu globo de 

800 m3 levanta voo graças a um pequeno fogareiro, colocado por baixo do 

invólucro e onde se arde palha e sarmento de vinha : o ar aquecido dilata-se e a 

sua densidade diminui. Assim insuflado, o aeróstato toma a direcção nordeste e 

voa durante cerca de 10 minutos. Aterra 2,5 km mais longe, sobre um muro de 

pedra, perto de uma vinha. 

A 5 de Junho os estados de Vivarais redigem um relatório desta ascensão 

destinado à Academia das Ciências, que o regista a 18 de Junho de 1783. 

Condorcet (1743-1794), deputado e erudito, secretário do instituto, está 

encarregue pelo ministro de formar uma comissão a fim de verificar a realidade 

desta invenção. 

Em Agosto, Étienne é convocado para ir a Paris pela Academia das Ciências, 

que como ele esperava, se comprometeu a participar nas despesas das 

experiências. Instala-se na casa do seu colega e amigo Réveillon, fabricante de 

papéis pintados no subúrbio de Saint-Antoine. 

Étienne constrói um aeróstato de 1 000 m3 composto de tela forrada de papel. 

A 12 de Setembro, os membros da Academia das Ciências dirigem-se aos jardins 

de Réveillon, rua de Montreuil, para assistir à experiência. O «balão», insuflado 

em dez minutos, já tinha subido alguns metros quando uma tempestade rebenta. 

A água começa a cair em rajadas e deteriora o invólucro. Tem de recomeçar tudo 

de novo.  



Étienne não perde a coragem e decide construir um novo aeróstato porque, seis 

dias depois, uma ascensão está prevista no pátio do castelo de Versalhes diante 

da família real. Ele próprio e os seus operários conseguiram uma proeza : em 

cinco dias, construíram um aeróstato de 1 400 m3! A 19 de Setembro, o balão 

está instalado num estrado edificado no meio do pátio do castelo. O « balão de ar 

quente» está insuflado, levanta voo e toma a direcção do bosque de Vaucresson. 

Leva três passageiros : um galo, um carneiro e um pato. Oito minutos mais tarde, 

posa depois de um percurso de 3,5 km. Pilâtre de Rozier é o primeiro a chegar ao 

local. Os passageiros não sofreram com a altitude, puderam respirar, sobretudo o 

carneiro e o galo, animais « terrestres », quanto ao o pato, infelizmente partiu o 

bico na aterragem. 

Pode-se, em todo caso, doravante acelerar o passo e realizar um voo humano. A 

empresa é mais árdua e encontra oposições, em primeiro lugar a do rei que teme 

pela segurança dos passageiros. 

Entretanto, Étienne apercebe-se que tem um concorrente muito sério na 

capital : o físico Charles. Ansioso por realizar o primeiro voo humano, este lançou-

se na competição, logo na altura da ascensão de Annonay, e sem saber sequer o 

procedimento. Dedicando-se a experiências no seu gabinete de Tulherias, 

associou-se aos dois irmão Robert, construtores de aparelhos de física, na praça 

das Vitórias em Paris. Foram eles que descobriram o meio de dissolver a goma 

elástica e tornar os tecidos direitos revestindo-os deste material. 

Charles e os irmãos Robert construíram uma esfera fechada de 60 m3. Para a 

encher, Charles produziu hidrogénio utilizando o método de Cavendish. A 27 de 

Agosto de 1783, o balão a gás é transportado insuflado para a esplanada de 

Champ-de-Mars. Eleva-se, às dezanove horas, perante uma multidão espantada e 

entusiasta, apesar da chuva duma tempestade. O balão parte na direcção norte, 

sobrevoando as aldeias de Bourget, Aulnay e de Villepinte. A pressão atmosférica 

vai diminuindo com a altitude e o balão elevando-se, o equilíbrio das pressões 

interna e externa rompe-se : a supressão interna faz rebentar o invólucro em 

pouco tempo. O globo cai na aldeia de Gonesse. Os habitantes, ignorando a sua 

partida de Paris, são tomados pelo medo assim que se apercebem do monstro 



aéreo que vai na sua direcção. Quando o medo inicial passa, os mais corajosos 

dirigem-se a ele e destroem-no. Charles irá remediar o perigo de rebentamento 

em voo instalando uma válvula que o aeronauta poderá manobrar através de uma 

corda na barquinha. A sua abertura permitirá largar gás para baixar a pressão 

interna. A largada de lastro permitirá também aligeirar o balão, mantê-lo em voo e, 

eventualmente, fazê-lo subir.  

Étienne Montgolfier compreende que é preciso agir rapidamente para combater 

o seu adversário. A competição está lançada, seguindo dois métodos : a utilização 

de ar quente ou de gás hidrogénio. 

Depois da ascensão de Versalhes, Étienne começa um « balão de ar quente » 

de 2 200 m3, em tela de algodão, decorado de emblemas reais. Está munido de 

duas barquinhas ligadas por uma banda de tela, formando uma galeria circular. 

Um fogareiro situado no centro é alimentado de palha húmida. Ensaios são feitos 

com o balão cativo no jardim Réveillon a partir de 10 de Outubro. No dia 12 do 

mesmo mês, Pilâtre de Rozier, que se propôs para ser o primeiro navegador 

aéreo, na companhia do marquês de Arlandes, sobe para uma das barquinhas, a 

outra é lastrada. O físico corajoso obteve esta autorização, pois o rei voltou atrás 

na sua ideia de utilizar dois condenados à morte por causa dos riscos existentes. 

A 14 de Outubro, Étienne passa além da proibição paternal de voar. A bordo do 

seu balão « montgolfière » preso ao chão por cabos, « ascende » na companhia 

do duque de Chartres, depois uma segunda vez com Monsenhor Dillon. A 15, é 

novamente a vez de Pilâtre. A 19, na companhia de André Giroud de Villette, um 

dos directores da fábrica Réveillon, sobe ainda até 100m com o balão cativo. 

Depois de fazer, com sucesso, estas experiências, o balão de ar quente está 

pronto para tentar um voo livre. É transportado para um parque do castelo de 

Muette, perto do bosque da actual Bolonha, onde, novamente, um estrado e 

quatro mastros são instalados. A 21 de Novembro de 1783, Pilâtre de Rozier e o 

marquês de Arlandes conseguem o primeiro voo humano livre no mundo. 

Sobrevoam Paris a 1 000 m de altitude, percorrendo uma dezena de quilómetros 

em vinte e cinco minutos. A intensidade do fogareiro diminui e o seu balão posa 

suavemente em Butte-aux-Cailles (a actual entrada de Itália). A população de 



Paris sabe então com alívio que os dois homens ainda pertencem ao mundo dos 

vivos. A proeza dos dois aeronautas vai ter uma repercussão extraordinária na 

Europa e no mundo inteiro: foi a primeira vez que se viajou no espaço! 

Se Charles perdeu a corrida contra os Montgolfier, não deixa de prosseguir os 

seus trabalho. Começa um balão a gás de 400 m3, em seda impermeabilizada, 

com faixas amarelas e vermelhas, equipado com uma barquinha em forma de 

gôndola. Somente dois dias depois do triunfo dos Montgolfier, e apesar da 

proibição real (o soberano está sempre assustado com os perigos de um voo 

aerostático), levanta voo acima dos jardins das Tulherias, na companhia do mais 

novo dos irmãos Robert, Marie-Noël, diante de uma grande multidão. Percorrem 

36km na direcção nordeste. Depois de duas horas de voo a 1 000 de altitude, 

posam em Nesles-la-Vallée, perto de L’Isle-Adam. Na folia, Charles decide partir 

sozinho e sobe até 3 000 m. 

A competição entre os irmãos Montgolfier e Charles é benéfica para o reino. A 

França aparece como a « rainha dos ares ». As tropas da República vão utilizar os 

balões cativos como observatórios. É um destes balões, o Entreprenant, que 

permitirá a vitória de Fleurus contra os Anglo-Holandeses, a 26 de Junho de 1794. 

(Diferentes dos balões de Charles, o hidrogénio destes balões cativos é produzido 

segundo o procedimento de Lavoisier.). 

O entusiasmo pelos balões - «montgolfières» e «charlières» - ganha a França e 

a Europa inteira. A moda « do balão » invadiu o quotidiano. Móveis, bijutarias, 

faianças, tecidos, roupas são decorados com motivos aerostáticos. Esta paixão 

durará todo o século XIX e irá até ao início do século XX. Os balões acompanham 

as festas brilhantes do Directório, do Império e da Restauração. Os desportistas 

enfrentam-se durante as corridas, as provas, estabelecem recordes – ainda 

actualmente uma federação de pilotos de balões de ar quente organiza 

campeonatos do mundo, seguidos pelos amadores e que suscita o interesse do 

público. 

Félix Tournachon, conhecido como Nadar (1820-1910), o célebre fotógrafo, 

apaixonou-se também pela aerostação : em 1858, tira a primeira fotografia aérea, 

tirada a bordo de um balão acima do vale de Bièvre. 



Os balões têm também uma utilização científica. No decurso de uma subida, a 

20 de Agosto de 1804, os dois cientistas Louis Joseph Gay-Lussac (1778-1850) e 

Jean-Baptiste Biot (1774-1862) demonstram que a força magnética não diminui 

com a altitude. Um mês depois, Gay-Lussac, parte sozinho e descobre que a 6 

639 m o ar é o mesmo que na superfície do solo. 

Ao longo deste período, o balão a gás, insuflado a hidrogénio ou mais 

frequentemente a gás de iluminação, é preferido em relação ao balão de ar 

quente. Os aeronautas aproveitam as fábricas de gás mais próximas do centro 

das cidades para insuflar o seu balão enquanto que o balão de ar quente continua 

com uma utilização difícil, sobretudo por causa da utilização de um fogão que é 

preciso manter, temendo que não deite fogo ao invólucro. Desde os anos 1970, a 

tendência inverteu-se e o balão de ar quente, aproveitando as técnicas modernas, 

é insuflado graças a queimadores a propano, que permitem regular a potência da 

chama. Este balão voltou a ganhar a preferência dos apaixonados do “mais ligeiro 

que o ar”, pois a utilização do hidrogénio, gás inflamável, é proibida para encher 

os balões, e o hélio, gás natural não inflamável é muito caro. 

Os aeróstatos encontraram uma utilidade científica graças ao balão 

estratosférico. Colocado em funcionamento desde 1962 pelo Centro nacional de 

estudos espaciais (Cnes), é um veículo de utilização simples e prática. Levando 

cargas científicas úteis na atmosfera terrestre a altitudes compreendidas entre 

algumas centenas de metros e 43 km, com durações de algumas horas a vários 

meses, permite fazer uma grande gama de pesquisas ligadas à aeronomia (que é 

o estudo das propriedades físicas e químicas das camadas superiores da 

atmosfera), à astronomia, à biologia e ao magnetismo terrestre. Existem vários 

tipos de engenhos, como o balão « aberto », dilatável, o balão pressurizado ou a 

infravermelhos. 

Os balões estão longe de desaparecer. Fala-se, novamente, em desenvolver 

dirigíveis para o transporte de passageiros e sobretudo de frete. Durante muito 

tempo ainda, veremos subir as « máquinas aerostáticas » até às nuvens, como 

desejavam os irmãos Montgolfier. 


