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E mais

Alexandre e Guilherme 
festejam, na formatura, o 
bom desempenho no ITA

Sábado das Origens: 
este ano tem eleição
O tradicional encontro de ex-alunos deste ano terá como ponto 

principal de sua programação a eleição da nova Diretoria da AEITA. 
Também será apresentado o novo formato do Prêmio Excelência, 
de acordo com o resultado da enquete que está encartada nesta 
edição. Participe respondendo às questões propostas, para que 

possamos instituir (ou não) um prêmio que realmente represente os 
anseios da comunidade. Pág. 2

Seleção Brasileira 
de Robótica 

busca patrocínio

Começou em março a segunda 
edição do curso opcional 
de Vôo a Vela do ITA – uma 
iniciativa que visa aproximar 
o conhecimento teórico da 
prática. Aberto exclusivamente 
aos alunos da Aeronáutica, o 
programa é desenvolvido por 
uma equipe de professores e 
especialistas da área, todos 
voluntários. Pág. 9

Os arquivos PDF d’O Suplemento podem ser 
acessados no site AEITA On Line – www.
aeitaonline.com.br, a partir da edição 73. 
Em breve, o portal será reformulado para que 
possamos colocar no ar um arquivo com todas 
as edições anteriores que estiverem em formato 
digital. No AEITA On Line você encontra notícias 
e informações de interesse da comunidade, 
além de ofertas de emprego. Pág. 3

O Suplemento 
está na Internet

Robôs “posam” para foto em recente 
competição internacional de robótica

A Seleção Brasileira 
de Robótica, formada 
basicamente por 
estudantes do ITA, busca 
patrocínio para participar 
do Mundial 2007 da 
RoboCup, que será 

realizado em Atlanta, Estados Unidos, de 1 a 10 de julho. 
O ITA foi responsável pela classificação da Seleção em 
4 das 9 categorias de que participa, sendo uma delas a 
Humanóides, onde foram utilizados robôs comprados com 
doações, principalmente de iteanos, para a ITANDROIDS 
- a equipe da escola. Pág. 10

O planador P1, utilizado nas aulas práticas

ITA tem curso 
opcional de Vôo a Vela 

Sábado das Origens: 
este ano tem eleição
Sábado das Origens: 
este ano tem eleição
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EDITORIAL Notícias da Secretaria

E x p e d i e n t e
• O Suplemento é uma 

publicação bimestral da 
AEITA dirigida aos seus 
associados. 

• Diretor Responsável: 
Sidney Lage Nogueira 

• Jornalista Responsável:  
Ana Paula Soares (Mtb. 
18.368) 

• Diagramação e 
Editoração: Blessed

• Tiragem: 5 mil 
exemplares

• Presidente: Sidney Lage Nogueira (T74)  
sidneyln74@yahoo.com.br 

• Vice-presidente: José Alfredo C. L. da Costa (T78)  
alfredo@directnet.com.br 

• Diretor Administrativo: Tomas Edgard Ratzersdorf (T59) 
tomasrat@directlink.com.br 

• Diretor Administrativo Adjunto: José Jaetis Rosário (T80)  
jaetis@yahoo.com.br 

• Diretor Financeiro: Fábio Luiz Nery de Miranda (T04)  
fabio.ita04@gmail.com 

• Diretor Financeiro Adjunto: Saulo Simoni Nacif (T91)  
saulo.nacif@uol.com.br 

AEITA – ASSOcIAçãO DOS 
EngEnhEIROS DO ITA 
Caixa Postal 2041 – 12243-990 
São José dos Campos – SP 
• Tel. (12) 3941-4002 
• Fax (12) 3941-2633 
• E-mail: aeita@aeita.com.br 
• www.aeitaonline.com.br

• Secretárias: Mônica Neves  
e Luciana Aessame 

• colaboradores desta edição: Assessoria 
de Imprensa do INPE, Assessoria de 
Imprensa do ITA, Carlos Roberto Teixeira 
Netto (T74), Danielle Aguiar de Araújo 
(T09), Edmour Saiani (T75), Ekkehard 
Schubert (T65), Flamínio Levy Neto 
(T77), Francisco Galvão (T59), Fundação 
Casimiro Montenegro Filho, Jackson 
Matsuura (T95), Paulo Sérgio Ewald, Rui 
Costa, Tomás Edgard Ratzersdorf (T59)

• conselho Fiscal: 
• Arthur Cassiano Bastos Filho (T63)  

arthur.cassiano@rpdm.com.br 
• Fernando Faria Coelho de Souza (T59)  

fcoelhodesouza@ig.com.br 
• Marcos Fabio Lopes e Lima (T04)  

marcos_lima@br.rolandberger.com 
• Wolodymir Boruszewski (T74)  

wolo@mail.com 
• Paulo Tadeu de Mello Lourenção (T77)  

paulo.lourencao@embraer.com.br 
• Reinaldo Araújo Andrade (T80)  

reinaldo.araujo@gmail.com 

Eleições 
e Prêmio 
Excelência

Você está nesta lista?
Vários colegas que não mantêm seu endereço de contato atualizado na AEITA deixam de 
receber O Suplemento, ofertas de emprego e outras notícias de interesse da comunidade. 

Se você tem informações sobre algum dos nomes relacionados abaixo, por favor, entre em 
contato com a Secretaria pelo fax (12) 3941-2633 ou e-mail: aeita@aeita.com.br

79 ELE Angelo Rubens Procaccia
79 MEC Carlos Alberto De Araujo
79 ELE Claudemir Marcos Da Silva
79 ELE Elcio Pasqualucci
79 ELE Hudson Benedito Ribas
79 ELE Paolo Pio Gabriele Camilli
79 ELE Sergio Da Silva Cunha
79 MEC Victor Augusto Lampert
79 INFRA Francisco Das Chagas Souza Carvalho
79 INFRA Joao Alberto Atagiba Costa
79 INFRA Jose De Guadelupe Larocerie Da Silva
79 INFRA Jose Edilberto Loureiro De Oliveira
79 INFRA Kostas Dzenkauskas
79 ELE Luciano Simoes Oquendo
79 INFRA Manoel Leite Filho
79 INFRA Manuel Ayres Junior
79 MEC Marcos Luiz Pereira
79 ELE Nei Cardoso Cardenuto
79 INFRA Roberio Dias Pereira Brandao
79 AER Shirley Da Silva
80 Alexandre Francisco Gottesmann
80 MEC Dajad Carlos Dakessian
80 MEC Everton Guilhao De Paula
80 AER Fernando Carlos De Souza Granziera
80 ELE Juliao Jinihi Sato
80 Luiz Antonio Bastos Bernardes
80 Mario Malagodi Neto
80 AER Paulo Garcia Soares
80 AER Paulo Szewierenko
80 AER Ricardo Goncalves Patricio
80 INFRA Ronaldo Pinto De Oliveira Junior
80 ELE Sergio Dentes
80 ELE Alan Tavares De Souza
80 ELE Carlos Eduardo Vilela Gentil
80 ELE Clovis Satyro Bonavides
80 MEC Eduardo Bomeisel
80 AER Fernando Lopes Wiedemann
80 ELE Joel Muniz Bezerra
80 INFRA Jose Augusto De Aquino
80 AER Luiz Carlos Jacobucci
80 AER Rubens Norio Suzuki
81 AER Augusto Magno Caldeira De Abreu
81 MEC Eimar Martins
81 ELE Jaroslav Boubin Filho
81 ELE Jeferson Sotero Nogueira De Souza
81 MEC Jose Carlos Barone
81 MEC Luiz Antonio Souza Ribeiro
81 INFRA Luiz Gustavo Da Silva Roessler
81 INFRA Marco Hygino Dos Santos Carmignani
81 AER Marcos Langeani
81 AER Nelson Nicola Saba
81 ELE Ricardo Alejandro Yague
81 INFRA Ruy Eugenio Perle Barancoski

Nesta edição chamamos a atenção para 
dois assuntos que requerem a participação da 
comunidade: a Eleição da Diretoria da AEITA 
para o biênio 2008-2009 e a manutenção ou re-
formulação do Prêmio Excelência para 2007.

Embora a eleição pareça estar distante 
(outubro), convém que aqueles que pretendem 
influir nos destinos da AEITA já comecem a 
pensar na montagem de uma chapa, para evitar 
os atropelos de última hora. Para isso é preci-
so levar em conta algumas dicas que julgamos 
importantes. Outras informações estão dispo-
níveis na Secretaria ou pessoalmente com os 
signatários.

Pelo estatuto da associação, só podem 
votar e ser votados os iteanos em dia com a 
anuidade; isto limita o universo de candidatos e 
eleitores a menos de 1000. A chapa deve conter 
6 nomes para a Diretoria Executiva e 6 nomes 
para o Conselho Fiscal (veja o Expediente no 
rodapé desta página). Graças à Internet, as de-
cisões da Diretoria podem ser tomadas por tro-
ca de e-mails, embora seja recomendável haver 
reuniões presenciais de tempos em tempos. 
Já a supervisão do escritório, das secretárias 
e das finanças requer pelo menos um ou dois 
diretores morando em São José dos Campos. 
Algum dos diretores deverá se responsabilizar 
pelo conteúdo e produção do Suplemento. 

O Prêmio Excelência é objeto de uma en-
quete encartada nesta edição, visando ouvir a 
opinião da comunidade sobre a conveniência 
de sua manutenção, alteração ou suspensão 
em 2007. Consideramos muito importante que 
todos se manifestem, para que a decisão a ser 
tomada reflita a posição da maioria, dentro do 
princípio de transparência assumido pela atual 
administração. Não deixe de enviar sua opinião, 
por fax ou e-mail.

Sidney L. Nogueira – Presidente 
Tomás E. Ratzersdorf – Dir. Administrativo

Anuidade da AEITA
Se você não recebeu o boleto para pagar a anuidade da AEITA, se o perdeu ou ainda, se mora no exterior, 

pode efetuar o pagamento por meio de depósito bancário, DOC ou transferência.

Valor: R$ 160,00 (ou mais, para quem puder contribuir com quantias maiores)
Banco: ABN Amro – 356
Agência: 0845
Conta corrente: 4703545-3
Titular: Associação dos Engenheiros do ITA
CNPJ: 53.318.408/0001-72

81 ELE Sergio Ferreira Dias
81 AER Yatyr Gasparini
81 MEC Danilo Maciel Barquete
81 INFRA Joao Almeida Couto
81 INFRA Jose Lacerda Gomes
81 MEC Luiz Augusto Muller Pereira
81 AER Luiz Gonzaga Rios Filho
81 INFRA Luiz Sergio Heinzelmann
81 INFRA Luiz Takahiko Koike
81 INFRA Mozart Mascarenhas Alemao
81 ELE Otto Roberto Herbst
81 INFRA Wilson Ferreira De Almeida
82 ELE Carlos Guerra De Almeida Gomes
82 AER Clovis Augusto Eca Ferreira
82 MEC Jose Luis Andrade
82 ELE Kenichi Yanagida Lee
82 MEC Mauricio Fantinato
82 AER Milton Yassushi Suguita
82 INFRA Nei Alves Barreto
82 MEC William Da Silva Mattos
82 ELE Charles Kusniec
82 AER Jose Cledi Lima Figueiredo
82 AER Luiz Alberto Butti De Lima
82 ELE Marcelo Bortman
82 AER Paulo Cesar De Souza Lucas
82 INFRA Ruy Nobussuke Takahashi
83 MEC Alexandre Da Silva Peixoto
83 ELE Alvaro Armando Novais Ferreira
83 INFRA Andre Soares Monat
83 ELE Cesar De Souza Teixeira
83 AER Guy Cliquet Do Amaral Filho
83 ELE Helio Yukichigue Nakassa
83 ELE Homero Aparecido Bosso
83 INFRA Joao Marcos Winand
83 ELE Jose Carlos Fracalossi Brustoloni
83 ELE Julio Gil Simoes Freire
83 MEC Leninson Casconi Melzi
83 MEC Luiz Antonio Langoni
83 AER Marco Antonio De Oliveira Lopes
83 ELE Mauricio Garcia Chiarello
83 MEC Mauricio Rodrigues Aveiro
83 AER Wilson Franco Rocha Filho
83 AER Alberto Carlos Pereira Filho
83 ELE Andre Cunha
83 INFRA Anibal Malgueiro Moreira
83 AER Eduardo Falco Garcia
83 AER Haroldo Luiz Rosa
83 Joao Arinos Ribeiro Dos Santos
83 AER Marco Antonio Couto Do Nascimento
83 AER Olympio Achilles De Faria Mello
83 AER Oswaldo Hideaki Kitahara
83 ELE Rubens Hideo Kina
83 AER Sandro Da Silva Fernandes
83 ELE Silas Barroso Schimith

Importante: Assim que efetuar o 
depósito, favor enviar o comprovante 
de pagamento via fax (12) 3941-2633 

ou e-mail: aeita@aeita.com.br
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Cartas e Farpas Aeita Informa

Estilo Montenegro

Todos os ex-alunos do ITA têm direito a um 
exemplar gratuito do livro “Casimiro Montenegro 
Filho – a trajetória de um visionário”, de autoria 
de Ozires Silva (T62) e Décio Fischetti (T60). Para 

EntrEvista FErnando 
Morais

“Concordo plenamente com a posição (até 
porque também é a minha) do colega Garbi (T66) 
exposta na seção “Cartas e Farpas” (não gosto do 
nome: por que “Farpas”???), quanto à publicação 
da entrevista do jornalista (?!) Fernando Morais. 
“O Suplemento” e a AEITA não são foros adequa-
dos para publicações/divulgações de mensagens 
de caráter ideológico. Estamos desvirtuando o 
nosso informativo (não é de hoje)!”

 João Luiz Pereira da Costa Dias (T63)

Encontros dE turMas
 

”Nós da Comissão de Viagem da Turma 08 
(CV-08) desejamos realizar os encontros das 
turmas 67, 77, 82,  87,  97 (um encontro para 
cada turma) para celebrar os 40, 30, 25 , 20 e 
10 anos de formados, respectivamente. Para 
tanto, necessitamos dos e-mails e/ou telefo-
nes de todos os membros dessas turmas para 
que possamos entrar em contato e organizar os 
eventos. Peço-lhes então que me envie os conta-
tos assim que possível.”

João Vitor Máximo Julião 
juliao123@gmail.com - Comissão de Viagem-08

Resposta: “Caro João Vitor, não podemos fornecer 
lista de e-mails sem autorização explícita dos seus 
respectivos destinatários. Podemos entretanto co-
locar vossa proposta no www.aeitaonline.com.br 
e/ou Suplemento, com dados para vosso contato.

O Suplemento publica nesta edição um trecho do livro 
“Casimiro Montenegro Filho – a trajetória de um visionário”, 
de Ozires Silva (T62) e Décio Fischetti (T60):

O caso da cama
Em 1947, Montenegro promoveu uma visita de todos os “Full Professors” 

ao ITA, onde já havia uma casa mobiliada com os móveis de autoria de Nie-
meyer. Uma espécie de “show room”.

Um deles, o importante Prof. Dubois, de dois metros de altura, incluiu na 
sua crítica a reclamação quanto à cama de casal. Suas pernas ficavam para 
fora! De acordo com a norma regulamentar, a carta foi protocolada.

A reclamação chegou pelos trâmites regulamentares à Intendência, que 
alegou ser impossível trocar a cama, pois era um item da concorrência da 
mobília de todas as casas e não se podia alterar as condições da licitação.

Não seria possível modificar o edital! Negativo. Próxima etapa, Setor Técni-
co, onde o chefe era incondicional admirador de Niemeyer. Nem pensar!

Finalmente, chega o processo à mesa de Montenegro. Com a mesma “bu-
rocracia” dos anteriores, dá o seu despacho no próprio processo, dirigindo-se 
ao chefe do serviço médico da COCTA:

“Ao Dr. Castello, para a única solução viável: serrar as pernas do grande 
professor”.

Conclusão: os setores competentes entenderam o recado e fizeram uma 
cama especial para o professor, livrando-o da amputação iminente.
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O Suplemento está na Internet
Agora, você pode acessar os arquivos PDF d’O 

Suplemento, através do site AEITA On Line – www. 
aeitaonline.com.br. Estarão disponíveis as edições 
a partir do nº 73.

O AEITA On Line é o informativo eletrônico da 
Associação, onde você pode ter acesso a notícias 
e informações de interesse da comunidade. No site 
também estão publicadas vagas disponíveis no 
mercado, específicas para o perfil do engenheiro 
do ITA. Um link direto para o Banco de Competên-
cias permite que o usuário cadastre seu currículo 
para divulgação.

Além de receber informações, o usuário do 
AEITA On Line pode inserir notícias, artigos, entre-
vistas, comunicados (reuniões de turmas, de re-

gionais, por exemplo) e outros assuntos que julgar 
relevantes. Para incluir material no site, basta se 
cadastrar e enviar o texto para a “Caixa de Entrada”. 
Após avaliação dos administradores (não é censu-
ra – apenas uma verificação para evitar possíveis 
ações mal intencionadas), é feita a publicação.

Atualmente, o AEITA On Line conta com 273 
usuários cadastrados e 350 textos publicados. To-
dos eles podem ser acessados, por meio de busca 
por palavra-chave, ou data de publicação.

Iteanos na Europa
Foi criada uma mailing-list no GoogleGroups para iteanos que residiram ou estão residindo na Europa: 

http://groups.google.com/group/ITA-Europa/
Para participar, mande um email para: bruno.wp@gmail.com

Bruno Woltzenlogel Paleo (T04) http://bruno-wp.blogspot.com

Retire seu livro
recebê-lo, é necessário o pagamento de despesas 
administrativas e de correio, no valor de R$ 12,00. 
Informações pelo tel. (12) 3941-4002 ou e-mail: 
aeita@aeita.com.br
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RJ segue com interessante programação

Notícias das Regionais

Humor a Vela
O Suplemento volta a publicar, a partir desta edição, a coluna 
Humor a Vela, assinada pelo colega Francisco Galvão (T59). Divirtam-se! 

Em minha primeira competição 
de vôo a vela, que foi num campeo-
nato brasileiro em Bauru, eu voava 
um “Grunau Baby”, projeto alemão 
da década de 30 com um “fabuloso” 
planeio de 1/18.

Após um vôo “kamikase” no pri-
meiro dia, com pouso fora num arado 
a 10 quilômetros do ponto de partida 
e ao lado de uma pista que não vi, no 
segundo dia, já mais “experiente” dei 
partida a 980 metros, e rumei sem 
tanta pressa para a nuvem cumulifor-
me mais próxima e no rumo da prova.

Pude assim, de nuvem em nuvem, 
prosseguir por 55 quilômetros mas 
acabei descendo para 250 metros so-
bre uma fazenda de café com um cam-
pinho de futebol ao lado de um vasto 
terreiro cimentado, para o qual aproei.

Só na perna do vento percebi que 
o terreiro era cheio de estacas finas 
(apoio para lona de proteção do café, 
em caso de chuva) e minha única op-
ção tornou-se o campinho de futebol. 
Glissando abri os ineficientes freios 
aerodinâmicos do Grunau e passei por 

Gol..! e pingaiada!
cima da trave, entre os dois eucaliptos 
que ladeavam as marcas de “corner”.

Toquei no meio de campo e ao per-
ceber que ia marcar um gol do outro 
lado, comandei um cavalo de pau me-
tendo a asa esquerda no chão!

“Wrummm”! O Grunau rodopiou e 
a roda saiu levando com ela o assento 
e o fundo da cabine, me deixando den-
tro desta, mas... sentado na grama !

Graças ao trabalho noturno do en-
tão marceneiro de nosso clube, Bruno 
dalla Torre, e ao mau tempo do dia se-
guinte, eu pude participar da terceira 
prova, mas com a fuselagem do plana-
dor, ainda cheia de tirinhas de madeira 
compensada fixada por preguinhos e 
coladas com cola de caseína.

Ainda não existiam colas como a 
epóxi, e devido à caseína, os planado-
res de madeira quando tomavam chuva 
recendiam a leite podre por semanas!

Desta vez, consegui progredir uns 
60 quilômetros e contornar o ponto 
de virada da prova sempre com boa 
altura, mas no meio do percurso de 
retorno, tendo descido a 250 metros, 

escolhi um vastíssimo campo arado, 
e pousei bem no centro do mesmo. 
Com a terra fofa e molhada pela chuva 
do dia anterior o Grunau não correu 15 
metros e estacou.

Sob um sol de rachar caminhei 
com grande dificuldade na terra roxa, 
atolando até as canelas, e já pensando 
nos palavrões da equipe de resgate. 
Ali não entraria nem jipe, quanto mais 
o meu “fusca” puxando uma carreta!

Depois de uma boa caminhada 
cheguei morto de sede (a garrafa 
d’água ficara na cabine!) num casebre 
de pau a pique, que durante o tráfego, 
eu avistara na borda do terreno. 

Era domingo e a porta estava en-
costada. Bati e como não respondes-
sem, empurrei-a, e dei de cara com 
três caboclos sentados e... comple-
tamente bêbados! Pedi um copo de 
água. “ÁGUA!? De jeito maneira, seu 
moço. Sô vai é bebê cum a gente”.

Só depois de tomar uma boa dose 
da branquinha é que consegui que final-
mente me trouxessem uma canequinha 
amassada e uma moringa contendo 

uma água de poço com uma aparência 
mais do que duvidosa. Bebi toda!

O ronco de um avião rebocador 
sobrevoando o “Grunau” nos colocou 
todos para fora da cabana sacudindo 
os braços. Aliviado pelo fato de não 
precisar caminhar até encontrar um 
telefone, voltei para o planador onde 
tive que escutar duas horas de papo 
lerdo e repetido dos meus três “since-
ros” admiradores por eu voar naquela 
coisa sem hélice.

Em contrapartida, mesmo antes da 
chegada de minha equipe, com estes 
já mais sóbrios, convenci-os a arras-
tar “no braço”, o “Grunau” até perto 
da estrada. 

Acho que nem preciso dizer que 
após esse pouso, no restante da com-
petição quando não completei as pro-
vas, tratei de pousar em alguma pista.

Velha guarda do CVVCTA (Galvão, 
Bins, Münch, Cláudio Junqueira, 

Guido Pessoti, e pai do Schubert)

Encontro coM Fabiano 
PEguriEr (t58)
Data: 20 de março
Tema: Reforma Política x Desenvolvimento Sus-
tentado
Tópicos abordados
• Evolução dos sistemas políticos: de monar-

quias absolutistas e democracias elitistas às 
democracias representativas modernas. 

• Formação do sistema político brasileiro: de 
uma monarquia quase absolutista ao chama-
do 'presidencialismo de coalizão'. 

• Performance do sistema político brasileiro: 
como vem funcionando esse presidencialis-
mo caboclo? 

• Reformas políticas: o que precisamos fazer 
para chegarmos a um estado mais enxuto e 
melhor gerenciado?

Quem foi, aplaudiu
Fernando coelho de Souza (T59) – “Fiquei en-
cantado com o papo do Fabiano. Parece que o 
pessoal do ITA consegue ser objetivo, organiza-
do e com humor adequado”.
Ezequiel Dias (T64) – “Mais uma vez, pa-

rabéns pela iniciativa. Tivemos novamen-
te uma palestra de excelente qualidade dada 
por um especialista com muito conteúdo e 
vivência, com uma platéia interessada, par-
ticipativa e também com muita vivência”. 
Floriano Dutra (T93) – “Gostaria de externar 
meus agradecimentos ao Pegurier pela fabulosa 
palestra ministrada na FGV. Fica aqui a minha 
sincera admiração pelo seu trabalho realizado na 
consolidação de um histórico bem estruturado, 
com dados estatísticos, até os dias atuais, do 
sistema político mundial e em especial do bra-
sileiro, bem como pela apresentação de suges-
tões de solução para os problemas identificados. 
Finalmente, devo admitir que foram quebrados 
vários paradigmas meus a respeito das funções 
e forças do Estado, do Congresso, dos Estados e 
dos Municípios”.

Não perca
Dia 15 de maio, palestra do 

colega Antonio Gil (T61)

Acesse o site da Regional Rio: 
http://aeita.rio.googlepages.com

Renato (T00)

Konishi (T61)

Manaus realiza 
dois encontros

A Regional Manaus está se estruturando e já realizou 
dois encontros em 2007. O primeiro foi no dia 6 

de março e contou com a presença dos seguintes 
iteanos: Flavio (T85), Mariano (T99), Renato Leite 

(T99), Tárik (T00), Ênio (T01), Janine (T05) e Carlos 
Alberto (T06). O segundo, motivado pela visita de 

Tércio Pacitti a Manaus, aconteceu no dia 13 de abril, 
na Churrascaria Búfalo. Contatos com a Regional 

Manaus:  tariksouza@bol.com.br

Mariano (T99)
Salgado (T89)

Tárik (T00) Dias (T98)

Janine (T05)
Pacitti (T52) Orange (T65)

Carlos Alberto 
(T06)

Robson (T82)

Ênio (T01)
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Entrevista

O Eng. Paulo Sérgio 
Ewald, Pesquisador 
Titular do IAE/CTA, 

à frente do motor 
a álcool do T-25, 

no Laboratório de 
Ensaios de Motores 
Aeronáuticos (LMA)

O Instituto de Aeronáutica e Espa-
ço (IAE) do Comando-Geral de Tec-
nologia Aeroespacial (CTA) aguarda 
a liberação de R$ 580 mil da Finep 
(Financiadora de Estudos e Projetos) 
para prosseguir com as pesquisas 
e o desenvolvimento de sistemas de 
alimentação de combustível que per-
mitam o uso do álcool em aviões, re-
tomados há três anos. Os recursos de-
vem ser liberados até o final de 2007. 
Dois projetos nessa área estão sob a 
coordenação da Divisão de Propulsão 
Aeronáutica do IAE. Há 30 anos, o CTA 
desenvolveu com sucesso o motor a 
álcool para automóveis.

Um dos projetos é o desenvolvi-
mento do motor aeronáutico “flex”, 
que permitirá uma aeronave propul-
sada por motor a pistão se abastecer 
com gasolina de aviação, álcool com-
bustível ou uma mistura qualquer dos 
dois, a exemplo do que ocorre com os 
automóveis. Esse projeto dá seqüên-
cia ao programa de conversão de uma 
aeronave  T-25 da FAB (Força Aérea 
Brasileira) para uso do álcool, inicia-
do em 2004. A aeronave, conhecida 
como Universal, foi fabricada pela Nei-
va, subsidiária da Embraer, para ser 
utilizada no treinamento de cadetes da 
AFA (Academia da Força Aérea). 

Segundo o Eng. Paulo Sérgio 
Ewald, chefe da Subdivisão de Mo-
tor a Pistão da Divisão de Propulsão 
Aeronáutica do IAE/CTA e gerente do 
Projeto Motor Aeronáutico a Álcool, os 
estudos do motor aeronáutico a álcool 
começaram nos anos 80. Em dezem-
bro de 1985, um T-25 voou utilizando 
álcool como combustível. No entanto, 
o projeto não teve prosseguimento 
por falta de recursos, baixa do preço 
do petróleo no final da década de 80 
e a crise de abastecimento de álcool 
combustível na mesma época.

Um ano após a retomada do pro-
grama, em 2004, um T-25 voltou a 
usar o álcool como combustível e o 
vôo foi um sucesso. “A nossa expecta-

Aviões também poderão ter motor “flex”
tiva é concluir este ano os ensaios em 
vôo do motor do T-25 operando com 
álcool”, afirma Ewald. Leia a seguir a 
entrevista sobre o assunto concedida 
a O Suplemento:

O Suplemento - Atualmente, os 
T-25 da FAB já utilizam o motor a ál-
cool regularmente? 

Paulo Sérgio Ewald - Os T-25 da 
FAB não usam álcool. Existe apenas 
uma aeronave que está sendo utiliza-
da no chamado “Projeto Motor Aero-
náutico a Álcool”, que visa levantar as 
características operacionais do T-25 
quando funcionando com gasolina de 
aviação e álcool hidratado.

O Suplemento - Esses motores já 
são a álcool ou “flex”?

PSE - Os motores dos T-25 são a 
gasolina. Caso sejam convertidos, se-
rão exclusivamente a álcool.

O Suplemento – Como serão 
aplicados os recursos da Finep?

PSE - Os recursos da Finep serão 
utilizados em dois projetos: um de 
modernização dos equipamentos e 
instalações da Subdivisão de Motor a 
Pistão (APA-P) da Divisão de Propul-
são Aeronáutica (APA) do IAE para en-
saiar motores aeronáuticos – visando 
a certificação dos motores a álcool 
–, e outro de desenvolvimento de um 
sistema de gerenciamento eletrônico 
“flex” para motores aeronáuticos a 
pistão.

O Suplemento - Por que o proje-
to para o motor “flex” prevê o uso 
apenas em aeronaves de pequeno 
porte? O motor flex não é viável para 
grandes aeronaves?

PSE - O álcool é uma opção vanta-
josa apenas para motores a pistão que 
equipam as pequenas aeronaves da cha-
mada aviação geral. Em turbinas o con-
sumo é excessivo – cerca de 60% a 70% 
a mais do que o querosene de aviação.

O Suplemento - O combustível 
a álcool para veículos automotores 
reduz bastante a sua autonomia. No 

caso do avião, não ocorre o 
mesmo? O custo de se fazer 
mais escalas não acabaria se 
equiparando ao custo de se 
colocar gasolina?

PSE - Experiências mos-
tram que a diferença de con-
sumo de álcool em motores 
aeronáuticos arrefecidos a ar 
tende a ser menor que em 
motores automotivos. A 
diferença de preço entre 
os dois combustíveis 
compensa amplamen-
te o consumo maior, e a 
redução de autonomia não 
seria tão grande – afinal, essas 
aeronaves não são destinadas nor-
malmente a vôos longos (vide exem-
plo da aviação agrícola).

O Suplemento – Qual a impor-
tância desse projeto para o país?

PSE - Na nossa opinião, o álcool é 
a única solução para a aviação geral no 
Brasil, podendo levantá-la novamente 
– a fabricação de pequenas aeronaves 
no país praticamente cessou. Espera-

Artigo on-line
Leia artigo do colega Dreyfus Siqueira 

Silva (T00), da AuditBell Telecom sobre 
a mudança na cobrança da telefonia 

local de pulso para minuto no AEITA On 
Line – www.aeitaonline.com.br

mos apoio para as nossas atividades 
de pesquisa e desenvolvimento no 
setor de propulsão aeronáutica de 
motores a pistão.

Aviões também poderão ter motor “flex”Aviões também poderão ter motor “flex”

Carlos Alberto 
(T06)
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Lançamentos

nos quatro exemplos de grande importância para a 
nossa aviação. As características de projeto e pilo-
tagem dessas aeronaves serão tão válidas daqui a 
cem anos como o são hoje. 

Em segundo lugar, uma maior divulgação das 
possibilidades do tão pouco explorado aero-turismo 
pelo país, uma vez que os testes foram realizados 
em diversos locais do Brasil, e as sempre presen-
tes referências do autor a aspectos da paisagem, 
ora geológicos, ora hidrográficos, são um convite 
para conhecer dos ares as belezas de nossa terra.  
Num sentido mais amplo e de médio a longo prazo, 
a publicação objetiva contribuir significativamente 
para que o Brasil seja cada vez mais auto-suficiente 
tanto em sua indústria aeronáutica, já uma das mais 
importantes do mundo, como em recursos humanos 
atuantes na área. 

Vale salientar que no aspecto gráfico não se trata 
apenas de uma coletânea de matérias já publicadas: 
a publicação conta com um esmerado tratamento 
gráfico quanto à diagramação, inteiramente refeita, e 
a maioria das fotografias, de alto impacto visual, não 
foi publicada anteriormente.

Fonte: Site 360 graus Multimídia

Livro homenageia Fernando de Almeida (T59)

O iteano Flamínio Levy Neto (T77) 
acaba de lançar, em parceria com Luiz 
Claudio Pardini, o livro compósitos 
Estruturais.

O termo compósitos refere-se aos 
materiais fabricados a partir de dois ou 
mais constituintes, a nível macroscó-

O Museu Asas De Um Sonho, a Editora Skydi-
ve e a 360 Graus Multimídia prestaram uma ho-
menagem a Fernando de Almeida (T59) com o 
lançamento do livro – Os Melhores Testes Airs-
port, em festa concorrida, realizada no dia 31 de 
março no Museu da TAM, em São Carlos (SP). O 
livro, com 208 páginas, reúne uma coletânea com 
20 dos melhores testes realizados pelo iteano, em 
diversas aeronaves do mundo e traz ainda uma 
matéria sobre qualidade de vôo.

O objetivo principal da publicação é fornecer, 
tanto aos jovens que ingressam agora no mundo 
da aviação, como aos pilotos privados e comer-
ciais já atuantes no mercado (além daqueles que 
pensam em seguir carreira na engenharia aero-
náutica), um material de referência escrito por um 
dos maiores conhecedores do assunto no Brasil 
- Fernando de Almeida. 

A abertura consiste numa detalhada exposição 
sobre o que é “Qualidade de Vôo”. O objetivo des-
sa matéria introdutória é familiarizar o leitor com 
os parâmetros que devem ser analisados, tanto no 
âmbito conceitual do projeto (o chamado “perfil de 
missão” de cada aeronave) como no de pilotagem 
(ie, como esses parâmetros se traduzem na prática, 
como cada tipo particular de aeronave reage às so-
licitações do piloto). São comentadas as caracterís-
ticas de “qualidade de vôo” de diversas aeronaves, 
englobando desde treinadores primários a aeronaves 
de passageiros. Segue-se à matéria introdutória uma 
seleção de vinte testes de aeronaves publicados ori-
ginalmente na revista Air & Sports, das quais cinco 
foram ou são fabricadas no Brasil.

Há também dois objetivos secundários da pu-
blicação, mas que merecem ser citados: primeira-
mente, a preservação de uma parte importante da 
memória aeronáutica brasileira, uma vez que entre 
as vinte aeronaves testadas encontramos pelo me-

os MElhorEs tEstEs airsPort
Autor: Fernando de Almeida  
Fotografias: Koi e Laerte Gouvêa 
Tema: Aviação 
Editora: Skydive em parceria com 360 Graus Multimídia  
Páginas: 208 
Formato: 22,7 x 29,8 cm
Preço: 90 reais
Onde comprar: http://www.360graus.com.br/compras/

coMPósitos Estruturais
Autores: Prof. Dr. Flamínio Levy Neto, Ph.D. em Engenharia 
Mecânica – Professor da UnB e Prof. Dr. Luiz Claudio Pardini, 
Ph.D. em Ciências dos Materiais – Professor do ITA 
Editora: Blucher 
Páginas: 336
Formato: 17 x 24 cm
Preço: 83,50 reais
Onde comprar: acesse www.blucher.com.br

Iteano escreve sobre compósitos estruturais
pico, normalmente uma matriz sintéti-
ca reforçada com fibras industriais ou 
naturais. Os compósitos vêm sendo 
utilizados, com sucesso, em compo-
nentes estruturais de alto desempenho 
usados em aviões, automóveis, na-
vios, plantas petroquímicas, implantes 

ortopédicos e na construção civil, há 
cerca de quatro décadas. 

O livro tem como finalidade apre-
sentar conceitos básicos indispen-
sáveis à compreensão do assunto, 
ainda em evolução, e noções úteis 
à: especificação de matérias-primas, 

incluindo matrizes, 
fibras, tecidos e pré-
formas; fabricação; 
controle de qualida-
de; comportamento 
mecânico e cálculo 
estrutural de pe-
ças e componentes 
compósitos. Adicio-
nalmente, o texto 
inclui referências e 

normas internacionais para aqueles 
que necessitarem de um maior apro-
fundamento no assunto.

• Matérias-primas básicas
• 	Matrizes cerâmicas e carbonosas
• Moldagem a vácuo
• Moldagem por compressão
• Análises Micro e Macromecânica

O enfoque principal deste livro é 
transmitir o significado físico dos con-
ceitos fundamentais mais importan-
tes, sem descuidar do conteúdo que 
o assunto exige, de forma a fornecer 
uma base sólida ao leitor, procurando 
motivá-lo no desenvolvimento de pro-
dutos em compósitos de utilidade. 

Veja os ensaios que estão no livro

São 20 testes de aeronaves e 
uma matéria sobre qualidade de vôo:

• AMT 200 - Super Ximango 
• Stemme S-10 
• Piper PA-18 SUPER CUB 
• M-26 Iskierka 
• Cuesta EMB-810 D 
• Maule MXT 420 
• Maule Anfíbio 
• Cirrus SR-20 
• Piper Saratoga 
• Sukoi - 29 
• NA-T6 
• Mooney M-20R Ovation 
• Cessna P210 
• Tradewind Propjet Bonanza 
• Piper Malibu Mirage 
• Pilatus PC-12 
• Foxtar Baron 
• Cessna Citation V 
• ATR-42 
• Embraer ERJ-145 
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Memórias

Leia mais na 
pág. 2 - Editorial

Consciente de sua responsabilidade 
social corporativa, a Embraer expandiu 
significativamente suas ações volta-
das à proteção e preservação do meio 
ambiente em 2006. O programa de re-
ciclagem da empresa cresceu 5% em 
relação a 2005, atingindo 79,6% dos re-
síduos produzidos, tais como madeira, 
plástico, isopor, papel, papelão, óleo de 
cozinha, entre outros. 

Além do objetivo primário de pro-
teger o meio ambiente, essa atividade 
também é fonte de receita para a com-
panhia, tendo gerado US$ 6,6 milhões 
em 2006, valor que representa um au-
mento de 57,1% em relação a 2005 
(US$ 4,2 milhões).

O programa de reciclagem da Embra-
er começou em 1998 e, desde o início, 
tem investido na conscientização dos 
empregados. A coleta de lixo seletiva 
alivia os aterros sanitários e, ao mesmo 
tempo, propicia uma melhor utilização 
dos materiais, contribuindo indiretamente 
para uma melhor utilização dos recursos 
públicos e a conservação dos recursos 
naturais para as gerações futuras. Desde 
2000, com o aumento da eficiência do 
programa, a reciclagem cresceu de 52,9% 
para os atuais 79,6%. Os 20,4% restan-
tes representam materiais que são, no 
momento, considerados não-recicláveis.

Os programas de conservação de 
energia da Embraer foram reconhecidos 
pela Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (FIESP), que premiou a 
Companhia por dois projetos em 2006. 
Pela primeira vez, uma empresa foi lau-
reada duas vezes em um mesmo ano. 

A Embraer recebeu o Prêmio Uso 
Racional e Conservação da Energia e 
o primeiro lugar (entre 125 empresas 
participantes) pelo programa “Maxi-
mizando a Eficiência do Sistema de Ar 
Comprimido da Embraer” da fábrica 

Estou falando do ITA de 1955 
a 1959. O Brasil e o ITA são muito 
diversos. Automóveis são caros e 
ainda raros.

O Leon tinha um Javelin. O 
Colibri um Sunbeam Talbot. O Mil-
tão trazia, de vez em quando, uma 
Mercedes a diesel, de seu pai. 
Baterias enormes de XXXXX para 
aquecer o cabeçote (?) e só então 
injetar o diesel. Partida estranha!

O Adolfo, 58, tinha um Che-
vrolet BelAir, luxo só. O Verdi, 58, 
uma moto BMW. Muitos de auto-
móveis de pedalinho, eu inclusive, 
ciclistas.

O Jean Paul comprovava a 
robustez da Vespa. Resistiu com 
galhardia à robustez do dono.

Apelidos, uns pegam, outros 
não. Havia o Fio de Linha, Fila-
mento, Mutum, Xexéu, Costele-
ta, Gafanhoto, Goioba (cocô da 
goiaba), o Corú (diminutivo de 
Corutixa = coruja + lagartixa), 
o Miné (curto para Minestrone), o 
Sucata, o Fuligem, Chiquita Baca-
na, Sururu, Gafanhoto, Macarra, 
Aracati, Patativa (sotaque cantado 
de sulista) e por aí vai.

Vejam ao lado um disco rígido 

O Suplemento inaugura nesta edição a seção Memórias – um espaço 
aberto para relembrar, registrar e resgatar histórias dos primórdios do 
ITA e, de maneira geral, da evolução da ciência e da tecnologia no país. 
Quem tiver uma boa história para contar pode enviar sua colaboração 
para aeita@aeita.com.br (A/C Ana Paula). Leia mais sobre Memórias 
e Vivências no blog http://www.fernandocoelhovivencias.blogspot.
com/, do colega Fernando Coelho (T59).

Sabem o que é isto? É um disco 
rígido de 5MB de 1956.... 

Computadores de antigamente
Tinha uma bicicleta daquelas de aro muito pequeno… Sentia todos 

os buracos e elevações do percurso. E levava meus programas, que 
eram em fichas (cartões) perfuradas atrás, no “bagageiro”. Presas com 
elástico.

Um dia, puf, caíram todas. Acho que foi a primeira vez que o meu 
computador deu pau... De um jeito engraçado. Tive que reordenar todas 
as fichas, graças a Deus elas eram numeradas.

Daí pra frente é um sofrimento constante com computador que deu 
pau. E continua dando.

Colaboração: Edmour Saiani (T75)

Automóveis e apelidos

de 5MB de 1956....  Em setembro 
de 1956 a IBM lançou o 305 RA-
MAC, o primeiro computador com 
Hard Disk (HDD). O HDD pesava 
perto de 1 tonelada e tinha a ca-
pacidade de 5MB... É isso mesmo: 
cinco mega de memória! 

Apreciem o seu pen drive de 
2GB. (Contribuição do BARM, co-
lega do Marketing da IBM. Gozador, 
pergunta se sou eu quem está aju-
dando na descarga! Não sou eu.)

Colaboração: Rui Costa

Vem aí mais um 

Sábado das Origens

Você não pode perder!

Embraer amplia 
programas ambientais

Companhia intensifica reciclagem e recebe prêmios por iniciativas na área de energia

principal da empresa em São José dos 
Campos, que permitiu a redução do 
consumo de energia em 456 MWh, que 
representou um ganho em eficiência de 
7,2%. Projetos semelhantes estão sen-
do implantados em outras unidades da 
companhia. A Embraer ficou ainda em 
terceiro lugar com o programa “Sistema 
de Ar Condicionado a Gás Natural com 
Co-geração Térmica”, que substitui o 
óleo combustível OC-4 e gases liquefei-
tos de petróleo (GLP) por gás natural no 
aquecimento de água para lavagem da 
louça no restaurante.

Desde 2002, a Embraer possui a 
certificação internacional ISO 14001, 
que é um atestado das corretas práticas 
ambientais da Companhia na prevenção 
e controle da poluição.

A Embraer também apóia projetos 
de cunho sócio-ambiental da Secretaria 
de Meio Ambiente da Prefeitura de São 
José dos Campos, como o de recupera-
ção de matas ciliares das nascentes do 
rio Paraíba do Sul, visando a melhoria da 
qualidade de vida no município.

O projeto é executado por estudantes 
de escolas públicas, com a participação 
de alunos do Colégio Engenheiro Juarez 
Wanderley, criado em 2002 pelo Institu-
to Embraer de Educação e Pesquisa, que 
plantam árvores nas margens dos rios 
e participam de atividades de conscien-
tização, tais como análise das amos-
tras de água coletadas, distribuição de 
material didático desenvolvido para 
cada região participante, confecção de 
maquetes explicativas do processo de 
distribuição de água e, principalmente, a 
apresentação de motivos que expliquem 
a importância da conservação da água. 
Ao todo, mais de 14 mil árvores já foram 
plantadas em 17 nascentes públicas e 
mais de 2,5 mil alunos de 18 escolas 
públicas foram mobilizados.

Limalhas de 
metal para 
reciclagem



CASD Vest aprova 156 em 
universidades públicas

CASD Vest aprova 156 em 
universidades públicas

CASD Vest aprova 156 em 
universidades públicas

Programa de Desenvolvimento Tecnológico

• Elaboração de Projetos Básico e Executivo do Aeroporto de São Tomé - as-
sessoria técnica e elaboração do projeto aeronáutico e demais atividades para 
obtenção da autorização de construção do referido aeródromo. Trata-se de um 
projeto inédito no país, associando-se a operação de aeronaves de asa fixa 
com os de asa rotativa em uma magnitude sem precedentes e pautada pelas 
mais rígidas normas de segurança e respeito ao meio-ambiente. Uma rica ex-
periência a ser disseminada no meio discente. O envolvimento de professores 
do ITA neste projeto proporciona a oportunidade desses especialistas contribu-
írem tecnicamente para a solução dos problemas que envolvem a implantação 
de uma obra de natureza não comum. Caso venha a ser implantado tratar-se-á 
da maior plataforma aeroportuária em termos de apoio a helicópteros no Brasil 
e no Hemisfério Sul.

• Análise de Segurança em Tecnologia da Informação -  análise tecnológica 
do novo sistema de Loterias da Caixa Econômica Federal – CAIXA, quanto aos 
aspectos de segurança, identificação e avaliação de vulnerabilidade, ameaças 
e riscos nos processos e sistemas da hardware, software e comunicação e  
elaboração de recomendações de melhores práticas e/ou soluções, visando 
minimizar as fragilidades identificadas.

• Sistema Energético Integrado – trata-se do desenvolvimento de um sistema 
compreendendo: (i) construção de um protótipo de Turbina à Gás na faixa de 
potência de 1000 KW, condições ISO, para ensaios laboratoriais e incorpora-
ção de inovações tecnológicas, como injetores a plasma, (ii) elaboração de 
pesquisa sobre um  rotor supersônico visando o desenvolvimento de turbinas 
à gás com potências na faixa de 2 MW até 25 MW e (iii) desenvolvimento e en-
saios de  protótipo piloto de  um sistema gaseificador de carvão, incorporando 
tecnologia de plasma-rotex, visando a produção de uma família de gaseifica-
dores para  geração de energia.

• Identificação de Derivadas de Estabilidade e controle de Aeronaves via 
Filtragem não-Linear e Otimização Estocástica - inovação tecnológica dire-
cionada à aplicação de novos métodos numéricos, algoritmos, e técnicas ex-
perimentais de ensaio em vôo, para aumentar a produtividade e confiabilidade 
dos ensaios de modelagem dinâmica e aerodinâmica de aeronaves a jato de 
asa fixa. O resultado do projeto permitirá a completa modelagem dinâmica, isto 
é, a determinação dos parâmetros dinâmicos e das derivadas aerodinâmicas e 
de controle de aeronaves a partir de ensaios em vôo. 

Espaço FCMF

• Estudo da competitividade das Formas de geração de Energia Elétrica no 
Brasil - análise do mercado brasileiro de energia elétrica para avaliar os cus-
tos e a competitividade das diversas formas de geração de energia elétrica 
com o objetivo de subsidiar o conhecimento setorial sobre os valores reais de 
custos de cada forma de geração, particularmente para o desenvolvimento de 
metodologia científica para auxiliar análise de viabilidade de investimentos por 
empresas geradoras de energia.

Projetos do Programa de Capacitação Tecnológica
• Aspectos Físicos e Modelagem Matemática da Formação de gelo em Aviões 

- aspectos físicos e modelagem matemática da formação de gelo em aviões. O 
trabalho de pesquisa aborda os seguintes tópicos: introdução ao problema de 
formação de gelo em aviões, meteorologia e condições formadoras de gelo, 
efeitos do gelo no desempenho, sistemas de proteção de gelo em vôo, siste-
mas de proteção de gelo em solo, modelagem matemática e computacional 
da formação de gelo em vôo e técnicas para ensaios experimentais. A utili-
zação cada vez mais intensa de metodologias e ferramentas de simulação é 
um dos pontos-chave para o sucesso das equipes de engenheiros envolvidos 
nos processos de desenvolvimento de produtos, em particular para a indústria 
aeroespacial. O desenvolvimento desta pesquisa propiciará uma ferramenta 
para abordar os aspectos físicos e a modelagem matemática associados ao 
processo de formação de gelo em aeronaves e auxiliará nos procedimentos 
requeridos pelos órgãos de homologação e certificação aeronáutica.

• PE-Safety - Programa de Especialização em Segurança de Aviação e Ae-
ronavegabilidade continuada - visa à integração de competências hoje exis-
tentes, freqüentemente atuando de modo isolado, em engenharia aeronáutica, 
confiabilidade e segurança de sistemas de aeronaves, gestão de crises, análise 
de ambientes de negócios da aviação, certificação, responsabilidade civil e as-
pectos legais, fatores humanos aplicados e contratos aeronáuticos aplicados a 
programas de segurança de aviação.

• Formação de competências para uma Fábrica de Software - objetivo a cons-
tituição e estabelecimento de um modelo de uma Fábrica de Software, nas 
instalações do ITA, reproduzindo um ambiente real de mercado, que permita a 
preparação e formação de competências especificas. Este modelo ou labora-
tório de Fábrica de Software provê estágio remunerado aos alunos do curso de 
graduação em Engenharia do ITA sob coordenação técnica e metodológica de 
profissionais STEFANINI.

A FCMF com o início de mais um ano de atividades de apoio ao ITA, destaca alguns dos projetos em desenvolvimento:

O CASD Vestibulares bateu seu re-
corde de aprovações e colocou 156 
candidatos em universidades públicas 
em 2007. Desse total, 49 entraram na 
Unesp, 14 na Fuvest e 15 na Unicamp. 
O número não contabiliza as bolsas em 
diversas faculdades particulares, como 
a PUC, onde os alunos conseguiram o 
auxílio pelo Prouni.

Para Danielle Aguiar de Araújo (T09), 
presidente do CASD Vestibulares, a con-
quista demonstra que a iniciativa dos alu-
nos do ITA está no caminho certo. “Sem 
dúvida, o curso hoje se apresenta como 
uma solução viável para o problema da 
elitização do ensino superior”, afirma. “Se 
estamos evoluindo é porque a cada dia 
mais alunos voluntários do ITA acreditam 
nessa causa acima de tudo e realizam um 
trabalho espetacular totalmente voltado 
para as necessidades do estudante, para 

que os sonhos deles sejam realizados”.
Os bons resultados obtidos animam 

e incentivam todos aqueles que traba-
lham no projeto. “Chegar no fim do ano e 
ver todas essas aprovações é uma satis-
fação que não tem como explicar. Saber 
que vários alunos chegaram no curso 
pela primeira vez sem uma visão certa 
quanto ao seu futuro, mas que ao fim de 
um período puderam escolher entre duas 
universidades públicas... realmente é 
muito gratificante”, comemora Danielle.

O índice de aprovação obtido pelo 
CASD Vestibulares é o maior entre todos 
os cursos extensivos noturnos de São 
José dos Campos. O CASD Vest já teve 
dois de seus alunos diretos aprovados no 
ITA - Nathálio Madson  (T07) e Alberto 
Sakajiri (T08). 

Para 2008, a meta é conseguir apro-
var 50% dos inscritos – 225 alunos. 

CASD Vest aprova 156 em 
universidades públicas

Aprovações cresceram 
53% em 2007
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O curso
O CASD (Curso Alberto Santos Dumont) Vestibulares é uma inicia-

tiva dos alunos do ITA que, junto com a Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos e outros parceiros, tem o objetivo de oferecer uma 
oportunidade de preparação para os exames vestibulares àqueles que 
não têm condições financeiras de freqüentar um curso pré-vestibular 
convencional. 

Para fazer parte do CASD, o aluno precisa ser aprovado no pro-
cesso de seleção, que constitui de uma prova (o Vestibulinho) e uma 
Entrevista de Renda. Os alunos que forem aprovados no Vestibulinho 
irão fazer a Entrevista de Renda. Comprovada a incapacidade de arcar 
financeiramente com os custos de um cursinho particular, o aluno 
está aprovado e poderá cursar o CASD.

Leia mais  sobre o CASD na página 11
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ITA Informa Aerodesign do ITA busca 
maior competitividade

Os integrantes da equipe de aerodesign do ITA buscam 
aplicar técnicas inovadoras na construção dos aeromode-
los, visando garantir um bom desempenho na competição 
anual de aeromodelismo promovida pela SAE-Aerodesign, 
que acontece em outubro, em São José dos Campos.

Uma parceria com o Laboratório de Desenvolvimento 
de Aplicações de Lasers e Óptica (DEDALO), do Instituto 
de Estudos Avançados do Comando-Geral de Tecnologia 
Aeroespacial (IEAv-CTA), possibilitou que um grupo de 
seis alunos da Divisão de Engenharia Aeronáutica do ITA 
e o pesquisador Getúlio de Vasconcelos, do DEDALO, usi-
nassem o primeiro componente da asa de um protótipo 
com um laser de CO2.

Segundo Gustavo Oliveira Violato, um dos coorde-
nadores deste grupo e aluno do 40 ano de Engenharia 
Aeronáutica do ITA, as partes integrantes das asas dos 
aeromodelos geralmente são confeccionadas manual-
mente, em oficinas de marcenaria, utilizando ferramentas 
de corte, do tipo estiletes. Este processo artesanal, além 
de consumir tempo excessivo, não garante, por exemplo, 
a reprodução seriada e a confiabilidade dimensional das 
partes, que é fundamental para a estabilidade e o desem-
penho do modelo durante o vôo. 

Neste contexto, o processamento a laser surge como 
uma solução eficaz, visto que a velocidade de corte em-
pregada é pelo menos 15 vezes mais rápida do que no pro-
cesso convencional. Pode-se, também, assegurar por mé-
todos a lasers - utilizado também em cortes de pequenas 
peças na indústria, gravação de imagens em superfícies ou 
mesmo no tratamento anti-corrosivo de superfícies — a 
confiabilidade dimensional das partes, já que o feixe de la-
sers é comandado por um software adequado, que repro-
duz exatamente as informações do projeto feito em softwa-
res de desenho. Um outro grande avanço deste processo 
é que, por meio da utilização de uma mesa comandada, ou 
seja, um aparelho que controla a posição da peça que está 
sendo usinada, desenvolvida pelos alunos do ITA, o campo 
de corte do laser do Laboratório DEDALO foi ampliado cer-
ca de três vezes, saltando de 10 para 30 centímetros. 

Atualmente, o grupo estuda formas de otimizar ainda 
mais o processo visando minimizar os custos em escala 
de produção, já que, em breve, darão início à produção 
das partes que compõem os modelos a serem utilizados 
na competição. Participam da competição SAE-Aerode-
sign cerca de 75 equipes de instituições de ensino supe-
rior do país e do exterior. 

Reconhecendo que a parceria com o Laboratório 
DEDALO, do IEAv-CTA, “está sendo de inestimável va-
lor para o desempenho do grupo que se prepara para a 
competição deste ano”, Violato acredita na possibilidade 
de aumentar ainda mais a competitividade desta equipe 
através de outras parcerias e patrocinadores.

Interessados em colaborar com a equipe de aerodesign 
no ITA favor contatar Gustavo Oliveira Violato pelo telefone 
(12) 3947-7888 ou e-mail: gustavoviolato@gmail.com

Curso de Vôo a Vela 
une teoria à prática

Começou em março a segunda edição do cur-
so opcional de Vôo a Vela (AER20) do ITA. Coor-
denado pelo Ekkehard Schubert (T65) e apoiado 
pelo chefe da Divisão de Engenharia Aeronáutica, 
Paulo Rizzi (T69), o programa prevê 20 horas de 
teoria, ministradas aos sábados, e mais 20 vôos, 
também realizados nos fins-de-semana. Após as 
provas e exame final, é possível obter o brevê de 
planador, bastando para isso que o aluno interes-
sado providencie o Certificado de Capacidade 
Física (CCF) e complemente os vôos, até apre-
sentar as condições exigidas (aproximadamente 
50 vôos no total).

A inclusão do curso no currículo do ITA teve 
como objetivo contribuir para a formação dos en-
genheiros, possibilitando maior contato com ati-
vidades práticas, aliadas à teoria. “No AER20 os 
alunos têm a oportunidade de voar o planador P1, 
o biplace de instrução primária que está sendo 
desenvolvido no ITA. Nessa ocasião, podem 
fazer alguns ensaios de estabilidade, contro-
le, qualidade de vôo e performance. Devem 
fazer manutenção e inspeções periódicas 
no protótipo. No ITA podem traba-
lhar no desenvolvimento do P1 
ou na homologação, enfim, 
atuar nas duas pontas: teoria e 

“Um bom profissional não é formado ape-
nas com teoria e simulação em laboratórios ou 
ambientes virtuais. É preciso mais. O conhe-
cimento da atmosfera, as reações das aero-
naves nessas condições, a reação dos pilotos 
em relação a alguma falha ou emergência, en-
tre muitos outros, são fatores que influem di-
retamente no desenvolvimento das aeronaves,  
seja na parte do avião em si, seja na eletrô-
nica, infra-estrutura, na parte de informática 
ou em qualquer outra área de conhecimento 
que compõe o avião. A experiência de voar é 
útil nesse sentido e não somente para os “ae-
ronáuticos”, pois todos os alunos do ITA são  
formados em alguma especialidade, que é sempre 
voltada para a aeronáutica. O vôo a vela é uma ati-
vidade muito abrangente e ao mesmo tempo bem 
mais barata do que as demais atividades aeronáu-

O planador biplace e Schubert, seu criador

prática. Isto sempre ilustra muito bem qual é o 
resultado final das ações tomadas na teoria”, 
explica Schubert.

Se depender do interesse dos alunos, o 
curso terá continuidade garantida. Em 2006, 
as dez vagas abertas foram preenchidas e, em 
2007, foi necessário um exame de seleção, 
pois havia o dobro de candidatos. O programa 
é restrito aos estudantes da Aeronáutica.

As aulas do AER20 são ministradas por es-
pecialistas no assunto, com grande experiência 
acumulada - a maioria iteanos. São eles: Fran-
cisco Galvão (T59), Teoria de Vôo; Ralph Cor-
rêa (T74), Conhecimentos Técnicos; Donovam 
Koch, Segurança de Vôo; Ekkehard Schubert 
(T65), Meteorologia; Annette Pic, Navegação, 
e Paulo Cury (T77), Regulamentos. Todos são 
voluntários, inclusive os instrutores de vôo.

Porque aprender Vôo a Vela no ITA
Leia o depoimento de Ekkehard Schubert (T65) sobre a importância do curso opcional de Vôo a Vela do ITA:

ticas. É também muito refinado sob todos os 
pontos de vista: aerodinâmica, estruturas, me-
teorologia, pilotagem, etc. E abrange motores 
também, pois não somos capazes de levantar 
vôo sem que um motor nos movimente. Num 
planador temos aerodinâmica, materiais, estru-
turas, hidráulica, pneumática, elétrica, eletrônica, 
informática e nos movimentamos, decolamos e 
pousamos numa pista, que é a infra-estrutura. 
São todas as especialidades que temos nos cur-
sos de graduação no ITA. É neste ambiente que 
os alunos do ITA podem tomar contato com o 
mundo  real da aeronáutica, perceber o que é um 
fator de carga, um estol, a adrenalina na hora do 
treinamento da emergência e a respectiva reação 
do piloto na cabine de comando, aprender coi-
sas básicas como a  sensibilidade ao se mover 
o manche, verificar uma fugoide, etc, etc, etc...”

O planador biplace e Schubert, seu criador
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A Seleção Brasileira de Robótica, 
que tem como coordenador e técni-
co o iteano Jackson Matsuura (T95) 
encerrou com chave de ouro sua 
participação nas eliminatórias para o 
Mundial 2007 da RoboCup, que será 
realizado em Atlanta, Estados Unidos, 
de 1 a 10 de julho. A Seleção, que tem 
como base estudantes e professores 
do ITA - membros da equipe ITAN-
DROIDS - conquistou a classificação 
em todas as nove categorias em que 
disputou as eliminatórias, e agora bus-
ca patrocínio para representar o Bra-
sil no Mundial de Futebol de Robôs e 
Robôs de Resgate. Será a primeira vez 
que uma equipe nacional participa de 
um Mundial da RoboCup.

Além de subsidiar a Seleção Bra-
sileira de Robótica, os patrocinadores 
estarão incentivando o desenvolvi-
mento tecnológico do país e ajudando 
o Brasil a mostrar que tem tanta com-
petência tecnológica quanto os países 
considerados desenvolvidos. Mais 
que técnica e habilidade, a equipe 
demonstrou uma grande capacidade 

técnico-científica para ter o direito de 
estar entre os melhores do mundo.

A equipe do ITA, com a ajuda 
da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), foi responsável pela classi-
ficação em quatro categorias, entre 
elas a Humanoid Soccer League — a 
categoria mais nobre da RoboCup, em 
que robôs antropomórficos (com ca-
beça, tronco e membros que lembram 
a forma humana) disputam partidas 
de futebol em duplas, cobram pênaltis 
e cumprem desafios técnicos como 
trocar passes e driblar em oito contra 
o relógio.

O consórcio BRT (Bahia Robotics 
Team) — formado pela Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb), Centro 
Universitário da Bahia (FIB), Faculda-
de Rui Barbosa (FRB) e a equipe da 
Fundação Universidade do Rio Grande 
(FURG) — foi responsável pela clas-
sificação em duas categorias cada e, 
junto com a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), con-
quistou três das 12 vagas da Soccer 
Simulation Physical Visualization Sub-
League, categoria em que o Brasil fi-
cou com três vagas, Japão e Portugal 
conseguiram duas vagas e outras po-
tências em Robótica, como Alemanha, 
Canadá, Irã, Reino Unido e Estados 

Seleção Brasileira de 
Robótica busca patrocínio

A equipe 
ITANDROIDS, base da 
Seleção Brasileira de 
Robótica, comandada 
por Jackson Matsuura 
(T95), de pé, à esq. 
segurando a bandeira 
brasileira. No topo da 
página, um dos robôs 
que participarão da 
competição

O que é o 
Mundial da 
RoboCup
O Mundial da RoboCup 
(RoboCup World Championship) 
é um evento anual promovido 
pela RoboCup Federation, 
que consiste de competições 
entre robôs autônomos 
cooperativos em várias ligas e 
sub-ligas (Futebol de Robôs, 
Robôs de Resgate e Robôs 
Domésticos). Nele, equipes de 
cerca de 40 países apresentam 
suas inovações tanto em 
hardware quanto em software, 
colocando-as à prova em 
competições específicas. Após 
as competições os avanços 
científicos mais relevantes são 
apresentados no Simpósio 
Internacional RoboCup. 

Mais informações sobre a RoboCup: 

http://www.robocup.org

Mais informações sobre Atlanta 2007: 

http://www.robocup-us.org

Unidos, apenas uma vaga cada.
As vagas nas categorias RoboCup 

Junior foram conquistadas por alunos 
do Colégio Anchieta, do Colégio da 
Polícia Militar e do Externato Mater et 
Magistra, todos de Salvador, BA, que 
fazem parte do Clube de Investigação 
Científica Robotics (CIC-Robotics).

Entre os 25 convocados para a 
Seleção Brasileira de Robótica, que 
disputará o Mundial de Atlanta, estão 
os alunos e professores do ITA, da 
Unesp, da FURG, da UFRN, da Uneb, 
da FEI, do Colégio Anchieta, do Co-

Para patrocinar: 
Prof. Jackson P. Matsuura  -  Departamento de Sistemas e Controle  - Divisão de 
Engenharia Eletrônica  - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.
(12) 3947-6937 – jackson@ita.br – jackson@itandroids.com
Coordenador da Equipe de Competições de Robótica do ITA.
Coordenador da Seleção Brasileira de Robótica para o Mundial de 2007

légio da Polícia Militar e do Externato 
Mater et Magistra. Mesmo não fazen-
do parte da delegação, todos os in-
tegrantes das equipes classificadas e 
não-classificadas estarão trabalhando 
juntamente com os convocados para 
adquirir conhecimento e contribuir 
com a Seleção, melhorando as chan-
ces de um bom desempenho do Brasil 
no Mundial

Faça também a sua parte, contri-
bua com a Seleção Brasileira de Ro-
bótica, ou repasse essa necessidade 
de patrocínio.

Brasil disputa nove categorias
A Seleção Brasileira de Robótica participará do mundial de Atlanta em nove 
categorias. Dessas, quatro foram conquistadas pela equipe do ITA e Unesp, 
dentre elas a Humanóides, disputada com robôs adquiridos com recursos 
doados por iteanos à ITANDROIDS – a equipe da escola. Confira:
• Humanoid Soccer League
• Small Size Soccer League
• Soccer Simulation 3D Sub-League
• Soccer Simulation 2D Sub-League
• Soccer Simulation Physical Visualization Sub-League
• Rescue Simulation Virtual Robots Sub-League
• Rescue Simulation Agents Sub-League
• RoboCup Junior Rescue
• RoboCup Junior Dance

Brasil disputa nove categorias
Conheça a 
nossa Seleção
A Seleção Brasileira de Robótica 
é a união das equipes brasileiras 
classificadas para o Mundial da 
RoboCup. Pode ser comparada 
à Equipe Olímpica Brasileira, 
que representa o país nas 
Olimpíadas com atletas de 
diferentes agremiações e times, 
nas modalidades olímpicas onde 
esses atletas, individualmente ou 
em time representando o Brasil, 
conquistaram a classificação. 
Do mesmo modo, as equipes de 
robótica de diversas instituições 
de ensino e pesquisa do Brasil se 
uniram em torno de um único time 
nacional, a Seleção Brasileira de 
Robótica, que representará a Nação 
e não apenas as instituições das 
equipes no mundial.
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Espaço Alunos

Iteana assume a presidência 
do CASD Vestibulares

O título desta reportagem pode 
parecer óbvio para um “leigo” no as-
sunto – se o CASD é uma instituição 
administrada pelos alunos do ITA, é 
claro que sua coordenação deve es-
tar a cargo de um aluno ou uma aluna 
da escola. Porém, para os membros 
da comunidade iteana, principalmente 
os das turmas mais antigas, a notícia 
certamente soa no mínimo estranha. 
Afinal, as primeiras mulheres iteanas 
se formaram em 2000, coincidindo 
com o cinqüentenário do Instituto! 
Antes disso, era domínio total do sexo 
masculino.

Mas eis que, apenas nove turmas 
mais tarde, surge já uma mulher no 
topo de um dos principais projetos 
dos alunos atualmente: Danielle Aguiar 
de Araújo comanda, desde dezembro 
do ano passado, o CASD Vestibulares. 
O exemplo vem apenas reforçar a ten-
dência de liderança que elas começam 
a assumir: há mulheres na diretoria do 
Centro Acadêmico; envolvidas em pro-
jetos extra-curriculares (Kely Marques 
Rosa, também T09, integra a equipe 
de robótica ITANDROIDS); participan-
do de eventos. Ou seja, mesmo sendo 
minoria, elas parecem estar em toda 
parte!

Leia a seguir a entrevista concedi-
da por Danielle a O Suplemento:

O Suplemento – Você é a primei-
ra presidente do sexo feminino no 
CASD Vestibulares?

Danielle Aguiar de Araújo - Sim, 
sou a primeira presidente mulher do 
CASD Vestibulares, mas já houve 
outras diretoras no departamento fi-

nanceiro, no departamento de recur-
sos humanos e no departamento de 
marketing. Eu mesma entrei no CASD 
Vestibulares em 2005 atuando como 
membro do departamento de ensino. 
Em 2006 fui diretora de ensino e em 
dezembro de 2006 assumi o cargo de 
diretora presidente.

O Suplemento - Como você se 
sente ocupando um cargo de lide-
rança em um ambiente predominan-
temente masculino (ITA em geral e 
CASD Vest em particular)?

DAA - Eu não sinto nenhuma anor-
malidade, na verdade são as pessoas 
que se admiram sempre, achando di-
ferente uma mulher representar uma 
iniciativa de alunos do ITA. No início, 
em algumas reuniões, quando eu 
olhava em volta e percebia que era a 
única mulher,  e, na maioria das vezes, 
a mais nova entre as pessoas presen-
tes, sentia um pouco de receio. Hoje 
vejo isso com naturalidade, já que o 
ramo de engenharia ainda é essencial-
mente masculino.

O Suplemento - As turmas mais 
antigas do ITA ainda estranham a pre-
sença de mulheres nas atividades da 
escola, não por discriminação, mas 
por falta de hábito mesmo, uma vez 
que no tempo deles não havia mu-
lheres. Como se comportam as tur-
mas atuais em relação a esse fato?

DAA - O relacionamento entre me-
ninos e meninas é bem normal hoje 
no H8 e no ITA. Somos tratadas tanto 
pelos nossos colegas de turma quan-
to pelos funcionários do ITA como 
em qualquer outra faculdade, sem a 
necessidade de vigias especiais para 

a gente, como era antigamente. O que 
acho engraçado é quando ocorre o 
Sábado das Origens e os iteanos de 
turmas antigas visitam o A- (aloja-
mento das meninas), eles acham tudo 
diferente. É muito legal este contato 
para a gente.

O Suplemento - Por que você 
decidiu fazer ITA?

DAA - Ao terminar o ensino 
médio já tinha me decidido a fazer 
engenharia, então resolvi pro-
curar as melhores faculdades 
do Brasil, onde eu tivesse um 
ensino público de qualidade, e 
dentre elas eu passei no ITA. 

O Suplemento - Apesar 
das conquistas obtidas ao 
longo dos últimos anos, a mulher 
ainda sofre algumas desvantagens 
na sociedade atual (salários, pre-
conceitos na hora das promoções, 
etc.). Como é ser mulher e, ainda, 
minoria, em um ambiente como o 
ITA?

DAA - Por sermos minoria, em ge-
ral somos o foco das atenções, prin-
cipalmente no local onde moramos. 
Essa preocupação com o olhar das 
pessoas incomoda bastante no início, 
mas depois nos acostumamos. Quan-
to ao ambiente de estudo, não sinto e 
nem nunca percebi qualquer tipo de 
preconceito.

O Suplemento - Vocês sentem a 
necessidade constante de se supe-
rar a cada passo (ou seja, de sem-
pre fazer mais do que o necessário), 
para obter reconhecimento?

DAA - Por ser mulher não. Sempre 
tenho vontade de fazer melhor sim, 

mas porque eu sei da minha capacida-
de, que não tem nada a ver com meu 
sexo. A superação é uma marca da 
personalidade da pessoa.

O Suplemento - O que mais você 
gostaria de dizer sobre esse assunto?

DAA - Acho que a atitude de uma 
pessoa que define como ela será vista 
em seu ambiente. No entanto, a so-
ciedade precisa deixar de enxergar o 
machismo como algo natural. Natural 
são homens e mulheres conviverem e 
desenvolverem atividades em conjun-
to, de acordo com suas capacidades e 
objetivos. Mais que isso, as mulheres 
devem acreditar no seu potencial e se 
colocar em condição de igualdade em 
todas as situações.

A presidente do CASD 
Vestibulares, Danielle 

Aguiar de Araújo (T09)

As mulheres no ITA
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ao remetente - para uso dos correios

Mudou-se Falecido
Desconhecido Ausente
Recusado Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Em ___/___/___     Ass ______________________

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___

Com a ampla participação das Re-
gionais, a AEITA realiza, no dia 25 de 
agosto, um workshop para concluir os 
trabalhos sobre o Engenheiro do Futu-
ro, iniciados no Sábado das Origens 
2006. Na oportunidade, especialistas 
em Educação, representantes de em-
presas, do corpo docente do ITA e 
dos alunos apresentaram sua visão do 
profissional da atualidade – aquele que 

Workshop sobre o Engenheiro 
do Futuro será em agosto

o mercado busca e necessita.
Em maio, as Regionais recebem um 

dossiê contendo informações e subsí-
dios para promover, em suas cidades, 
discussões sobre o tema, visando a 
elaboração de um documento a ser 
apresentado em São José dos Campos, 
na data citada. Integram o dossiê os ar-
quivos das apresentações do Sábado 
das Origens (Jean Paul Jacob (T59-

consultor da IBM), Cláudio de Moura 
Castro (Grupo Pitágoras), Satoshi Yoko-
ta (T64-vice-presidente da Embraer), 
Toshinori Sakane (T68-vice-reitor do 
ITA) e uma pesquisa realizada pelo aluno 
Bernardo de Pádua dos Santos (T07), 
que traz dados e opiniões de alunos, 
ex-alunos e professores sobre diversos 
aspectos da escola – administração, 
currículo, alojamento, entre outros.

Os arquivos serão acompanhados 
de um roteiro de discussões, para pa-
dronizar os relatórios finais, que serão 
convertidos em um único documento, 
a ser entregue formalmente pela AEITA 
à direção do ITA. Dessa maneira, a As-
sociação espera contribuir para a mo-
dernização do ensino do ITA, bem como 
para a aproximação da escola e dos 
alunos às demandas existentes no país.


