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Expansão do ITA

N

esta Edição Especial, resultado de um trabalho conjunto AEITA/ITA, você vai conhecer em detalhes o ambicioso programa de expansão do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica. A abrangência e o alcance das mudanças previstas podem ser comparáveis, em termos de impacto na área de ciência,
tecnologia e inovação brasileiras, à própria criação do ITA, em 1950, pelo Mal. Casimiro Montenegro Filho. Dessa iniciativa, cuja semente foi lançada
em 2010, surgirá uma nova escola – maior, mais moderna, melhor estruturada e em sintonia com as necessidades e os anseios do país. Págs. 7 a 11
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As obras físicas

Reforma do ensino

Cooperação com IFEs

As obras de estrutura física para
abrigar todo o complexo programa de
expansão do ITA, a serem financiadas
pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), devem ter início no final de 2014.
A área acadêmica construída vai aumentar de 53 mil m2 para 97.150 m2

A proposta de alteração do regime escolar, de seriado
para um sistema misto - em parte seriado e em parte de créditos - é uma das alternativas de flexibilização da grade curricular. Também se estuda um modelo que possibilite ao engenheiro do ITA obter um certificado de formação adicional
por meio de “minors” (formação transversal às engenharias
tradicionais, ao invés de criar novos cursos de Engenharia).

Dois grandes vetores de cooperação com instituições federais de ensino integram o programa de expansão do ITA. O objetivo é desenvolver
iniciativas conjuntas de pesquisa,
formação de recursos humanos e
inovação.

Sábado de Projetos e apoio ao ITA
A estrutura das ações da AEITA a partir de 2014 foi discutida
durante o 1º SDP - Sábado de Projetos, realizado no dia 15 de fevereiro. Além dos novos projetos propostos, agrupados em três
grupos temáticos, foram aprovados também projetos estruturais
da Associação, abrangendo iniciativas de modernização da administração, Baile dos 60 anos da AEITA, canais de divulgação,
entre outras. Também no SDP foi firmado um acordo de cooperação AEITA-ITA, com o estabelecimento seis iniciativas que
deverão ser colocadas em prática em 2014. Para tanto, contamos
com a participação ativa da comunidade iteana. Venha conhecer
detalhes dessa cooperação no dia 24 de maio! Págs. 4 e 5
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editorial

Inovação na AEITA
A nova Diretoria da AEITA,
empossada em 15 de fevereiro,
iniciou 2014 com a assinatura
de acordos de cooperação com
diversas instituições ligadas à
comunidade iteana. A ideia é
implementar na Associação um
programa de ação inovador,
com base no desenvolvimento
de projetos propostos e validados pelos iteanos.
O principal acordo firmado
até o momento - com o ITA prevê o envolvimento da AEITA
em seis iniciativas de apoio à
escola (veja nas páginas 4 e 5
desta edição). A proposta será
apresentada formalmente no
dia 24 de maio, coincidindo
com as comemorações do aniversário do ITA. Nessa oportunidade, esperamos contar com
a presença maciça dos colegas
das diversas gerações, para
que possam participar e contribuir com o projeto.
As iniciativas de apoio ao ITA
começaram a ser delineadas na
primeira edição do Sábado de

Projetos, realizada no dia 15 de
fevereiro. Na ocasião, foram estabelecidas as diretrizes “macro” da
AEITA para os próximos dois anos
de gestão desta Diretoria.
Esta Edição Especial sobre o
programa de expansão do ITA é
o primeiro resultado do acordo
de cooperação. Nas próximas
páginas, você terá um panorama
desse momento grandioso por
que passa a escola. São transformações profundas fundamentais
para que se mantenha à frente de
seu tempo, como sonhou Casimiro Montenegro.
Também nesta edição, Francisco Galvão (T59) se despede
de sua coluna “Espaço do Galvão”, com a publicação da última parte do ensaio “Esse ar que
respiramos, e no qual voamos”.
Ao colega, o nosso sincero agradecimento pelos anos de colaboração com sua prosa envolvente,
didática e cativante.
Boa leitura!
Flávio Eitor Barbieri (T64)
Presidente da AEITA

Colabore com a Casa de Repouso
Nesta edição do jornal estamos encaminhando um boleto, no valor de R$
50 reais, para aqueles que puderem e
desejarem colaborar com a construção
da Casa de Repouso Nosso Lar.
Este projeto apoiado pela AEITA
nasceu da necessidade de se ter um
local para acolher e abrigar idosos debilitados e desamparados em São José
dos Campos. Mesmo os ex-alunos do
ITA não estão imunes a enfrentarem
dificuldades na velhice e a AEITA tem
monitorado alguns casos que exigem
cuidados, além de 2 iteanos que faleceram em situação de miséria.
A Casa de Repouso terá 110 vagas
para idosos morarem com atendimento integral (24h), além de 12 apartamentos para casais de idosos residi-

rem. Em seu complexo haverá também
mais 100 vagas para idosos passarem
o dia, enquanto as pessoas que moram
com eles estão no trabalho. São mais
de 6 mil m2 em construção no centro
de São José dos Campos.
Por fim, aqueles que desejarem
ser colaboradores permanentes, de
valores a partir de R$ 25 reais mensais, entrem em contato com a AEITA
(aeita@aeita.com.br ou 12-39414002) ou diretamente com representantes da Casa de Repouso pelos
contatos clubecomluz@missionariosdaluz.com.br ou 12-3931-7457.
Muito obrigado!
Diretoria da AEITA

Anuidade 2014
Não deixe de contribuir com a sua
anuidade. A AEITA precisa de você
para se manter e realizar seus projetos.
Confira alguns deles na matéria sobre
o 1º Sábado de Projetos, realizado no
dia 15 de fevereiro (páginas 4 e 5).
Valor da anuidade - R$ 210,00
podendo ser pago em até 4 parcelas,
com boleto bancário, e em até 3 parcelas no cartão de crédito.
A primeira parcela teve venci-

mento em 28/02 e as próximas vencerão em 30/05, 05/09 e 28/11.
Quem não recebeu o boleto pode
solicitar pelo e-mail aeita@aeita.com.br
Agradecemos àqueles que já estão em dia com a sua contribuição
e convidamos toda a comunidade a
participar das atividades da AEITA,
sugerindo novos projetos e engajando-se naqueles que já estão em andamento. Participe!

Para pagamento no Cartão de Crédito

Para pagar a anuidade com carão Visa, Master ou Amex, basta enviar
para a AEITA:
Nome:...................................................................
Turma:..................................................................
Nome do Cartão (Visa/Master/Amex):.................
Número do Cartão:...............................................
Cód de Segurança:...............................................
Data de Validade:................................................
Valor:....................................................................
Quantidade de Parcelas (até 3 parcelas):...........
Valor: R$ 210,00 ou mais.

Atualize seus dados na AEITA!
Entre em contato pelo e-mail: aeita@aeita.com.br ou tel. (12) 3941-4002
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AEITA INFORMA

Sábado de Projetos
estrutura ações para 2014
A estrutura das ações da AEITA a partir de 2014 foi discutida durante o 1º SDP - Sábado de Projetos, realizado no dia 15 de fevereiro. Além dos novos projetos propostos, agrupados em três grupos temáticos, foram aprovados também projetos estruturais da Associação, abrangendo iniciativas de modernização
da administração, Baile dos 60 anos da AEITA, canais de divulgação, entre outras.
Os grupos temáticos de projetos formatados neste 1º SDP, bem como o foco recomendado para o desenvolvimento de cada um deles estão sintetizados
abaixo. Para o próximo SDP, previsto para agosto de 2014, os projetos deverão estar amadurecidos e já apresentando seus primeiros resultados.
Participe, integrando um dos projetos temáticos ou propondo seu próprio projeto no próximo SDP. Aguardamos seu contato. Afinal, a AEITA somos todos
nós da comunidade iteana!

Marcelo Dias Ferreira (T94) (dir.) passou a presidência da AEITA a Flávio Eitor Barbieri (T64)
durante o Sábado de Projetos

Assinatura do acordo de cooperação AEITA-ITA pelo presidente da Associação, Flávio Eitor Barbieri (T64), e pelo reitor do ITA, Carlos Américo
Pacheco (T79)

O já presidente da AEITA, Flávio Eitor Barbieri (T64), apresentou o plano de ação da AEITA
para 2014, baseado na estrutura de projetos

Carlos Américo Pacheco (T79), reitor do ITA, sugeriu possibilidades de cooperação e apoio da AEITA

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Excelência da engenharia do ITA
Coordenador: Flávio Eitor Barbieri T64)
Participantes: Carlos Américo Pacheco
(T79), Fernando Sakane (T68), Prof. Alberto Adade Filho, Paulo Tadeu Lourenção
(T77), Ozires Silva (T62), Walter Sacca
(T64), Sidney Lage Nogueira (T74)
Projetos envolvidos: apoio à graduação
do ITA; avaliação da formação no ITA.

Responsabilidade social
Coordenador: Christiano Sadock de Freitas T04)
Participantes: Sidney Lage Nogueira (T74), Carlos Barroso (T60)
Projetos envolvidos: Casa de Repouso; implantação de auxílio a iteanos; implantação de
benefícios para os associados da AEITA; recomendações para o desenvolvimento do país e da
sociedade.

Apoio aos alunos
Coordenador: Marcelo Dias Ferreira T94)
Participantes: Carlos Américo Pacheco
(T79), Fernando Sakane (T68), Prof. Alberto
Adade Filho, Antônio Wellington Sales Rios
(T81), Alexandre Coelho (T89)
Projetos envolvidos: suporte e patrocínio a
iniciativas dos alunos; padrinhos da Turma
2018 (Mentoria).

Venha conhecer detalhes das iniciativas de apoio ao ITA e dar a sua contribuição!

24/05 – SÁBADO, no ITA. Informações: aeita@aeita.com.br
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Iniciativas de apoio ao ITA
Detalhes serão apresentados no dia 24 de maio, durante as comemorações do aniversário do ITA
A partir do acordo de cooperação firmado no SDP entre a AEITA e o ITA, foram estabelecidas seis iniciativas que deverão ser colocadas em prática em 2014.
Para tanto, contamos com a participação ativa da comunidade iteana.
No dia 24 de maio (sábado), dando sequência à programação do aniversário do ITA, o reitor Carlos Américo Pacheco (T79) se reunirá com a comunidade iteana para apresentar detalhadamente as seis iniciativas de apoio ao ITA acordadas com a AEITA. Informe-se sobre a programação pelo e-mail aeita@aeita.com.br
Também faz parte do trabalho conjunto entre a Associação e a escola a produção de edições temáticas do Jornal AEITA, como esta sobre o programa de
expansão do ITA.
Confira abaixo os pontos de colaboração.
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Cátedras (Research Chairs)

Apoio aos Alunos Carentes

a. Apoio (preferencialmente de pessoa jurídica e por
cinco anos a ser realizado junto à Fundação Casemiro
Montenegro Filho) a professores visitantes seniores (notadamente estrangeiros) para atuar no ITA por período
de 1 ano, em áreas acordadas com o sponsor, complementando bolsas da CAPES e/ou da Fapesp, nos moldes
de ‘Chairs’ muito comuns em universidades americanas
e europeias (Bombardier Professor of Aerodynamics;
Boeing Professor of Manufacturing; Saab Professor of
System Engineering, etc.).

a. Apoio financeiro a alunos
em condições sociais vulneráveis
por meio da AEITA (FADA), da
FCMF ou da AASD, com contrapartida dos estudantes na forma
de estágios ou serviços comunitários.

Apoio a Iniciativas
Pedagógicas Inovadoras
a. Prêmios e homenagens
a professores com inciativas
pedagógicas inovadoras de
grande impacto na melhora da
qualidade do ensino e/ou que
valorizem iniciativas dos estudantes;
b. Apoio material a inciativas pedagógicas inovadoras
(fundo para compra de kits
de laboratórios, construção e
ambientação de novos espaços pedagógicos, patrocínio de
projetos e inciativas de aprendizado orientado a solução de
problemas – PBL).

5
Apoio às Iniciativas dos Estudantes
a. Apoio a participação dos alunos em competições
universitárias nacionais e internacionais (Aerodesign,
Baja, Rockets, etc.) na forma de patrocínio por meio da
AEITA, FCMF ou da AASD, em complemento e de forma
coordenada com o apoio do ITA.

Tutoria aos
Alunos, Coaching e
Empreendedorismo
a. Orientação e estímulos
aos alunos ingressantes no
ITA (iniciando com a Turma
2018) na forma de convite
para visitas às empresas ou
local de trabalho de Iteanos
voltados para motivação e valorização da disciplina consciente;
b. Atuação junto às iniciativas de empreendedorismo do Acordo ITA-MIT e
do Centro de Inovação do
ITA (coaching aos alunos do
segundo ao quinto ano), na
forma de palestras e acompanhamento dos cursos de
liderança, empreendedorismo e inovação.

6
Divulgação do Vestibular
a. Participação na divulgação do vestibular com ida a escolas de ensino
médio indicadas pelo ITA para apresentação de dados do ITA (kits de apresentação padrões) ou informações sobre carreira do engenheiro, especialmente
nas escolas em que se formaram.

FCMF

Contribuição à capacitação de profissionais
para expansão da malha aeroviária
Recentemente, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica-ITA, através
da Fundação Casimiro Montenegro
Filho, concluiu dois cursos de capacitação visando treinamento para
equipes envolvidas com a expansão
da malha aeroportuária nacional. Os
dois cursos tiveram a coordenação
da Profa. Dra. Maryangela Geimba de
Lima e contaram com a participação
de professores da Divisão de Engenharia Civil.
O primeiro deles foi para a Equipe
de Engenharia – Infraestrutura, do
BANCO DO BRASIL e da Secretaria
de Aviação Civil (SAC). O curso em
questão teve como nome “Gestão
de Infraestrutura Aeroportuária –
Ênfase: Aeroportos Regionais”, e
contou com a participação de 19
professores do ITA e especialistas
convidados. O alvo da formação foi
dar aos engenheiros envolvidos com
a ampliação da malha de aeroportos
regionais nacionais conhecimentos,
em nível de extensão, sobre aspectos
de projeto e concepção de aeroportos e também a questão da gestão
das obras que se desenvolverão. O
curso teve duração de 160 horas, foi
realizado em Brasília - DF, onde estão
sediadas as equipes; contou com a
participação de 25 alunos, sendo 13
da equipe do BB e 12 da SAC. A realização do curso se deu nos finais de

Formandos e representantes do ITA, BB E SAC

semana, devido a carga de trabalho
das equipes, durante a semana. Este
curso foi concluído no dia 23 de fevereiro, e teve duração de aproximadamente 5 meses.
O programa de ampliação da
malha aeroportuária regional conta
com a construção e/ou ampliação
da capacidade de 270 aeroportos e/
ou aeródromos regionais, distribuídos por todo o território nacional.
Tal empreitada está sendo realizada
dentro do programa de melhorias na
malha aeroportuária nacional, promovido pelo Governo Federal. A proposta de ampliação foi publicada no
Diário Oficial da União pela SAC, em
novembro de 2012, e prevê o investimento inicial de 308milhões de reais
e está incluída no Planod e Investimentos do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos de 2012. Uma parcela dos recursos será da União, com
contrapartida dos Estados. Dentre os

projetos prioritários estão reforma e
construção de pistas, melhorias em
terminais de passageiros, ampliação
de pátios, sinalizações e equipamentos contra incêndio.
Como desdobramento deste curso, atualmente está em estruturação
um novo curso de extensão, com
carga horária de aproximadamente
200horas, com foco em “Fiscalização de Projetos e Obras de Infraestrutura Aeroportuária – Ênfase:
Aeroportos Regionais”, visando dar
continuidade à formação iniciada
com o Curso de Extensão em Gestão
de Infraestrutura Aeroportuária.
O segundo curso foi realizado sob
demanda do TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO (TCU), também em Brasília – DF, através do Instituto Serzello
Correia (ISC). Este curso foi focado
em treinamento para auditores do TCU
e colaboradores de outras instituições
nacionais e estrangeiras. O foco prin-

cipal foi possibilitar conhecimento
aos engenheiros relativo a projetos
de aeroportos, focado na necessidade
de acompanhamento de editais, licitações e obras relativos ao programa
de expansão da malha viária nacional.
O curso contou com a participação de
30 alunos, e teve duração de 40 horas,
distribuídas em 5 módulos. O curso
teve como nome “Transporte Aéreo
e Requisitos Aeroportuários”. Contou
com a participação de 3 professores do
ITA. Os professores envolvidos com o
Curso foram os Profs.Drs. Cláudio
Jorge Pinto Alves, Carlos Muller e Anderson Ribeiro Correia. Este curso teve
encerramento no dia 14 de fevereiro, e
foi desenvolvido em nível de extensão.
Dentre os colaboradores do TCU
destacam-se profissionais da CAND,
CGU, Senado Federal, TCM-Go, CISET-Pr e ANAC, bem como colaboradores das Controladorias do Chile
e República Dominicana.

espaço dos alunos

CASDVest obtém mais de 230 aprovações
Como parceira do CASDVest, a AEITA recebeu a seguinte mensagem de agradecimento, enviada pela Diretoria do curso:
“Gostaríamos de agradecer pela sua contribuição nas conquistas dos alunos do
CASDVest no ano de 2013. Totalizamos mais de 230 aprovações nas mais diversas universidades públicas do país.
Isso tudo só é possível graças a voluntários dedicados, alunos motivados e
pessoas diferenciadas que investem em uma educação de qualidade para
todos!
Gostaria de aproveitar para agradecer por toda a confiança no nosso trabalho e deixar claro que nossas portas estão sempre abertas para vocês para
acompanhar o trabalho que vem sendo desenvolvido com os nossos alunos.
Esperamos que essa parceria se perpetue por muitos outros anos e que
nós sejamos capazes de oferecer oportunidades a muitos outros jovens!”
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especial

Nasce um novo ITA
Mudanças profundas na estrutura física, conceitual, administrativa e pedagógica irão colocar a escola de Montenegro novamente à frente de seu tempo

N

esta edição especial, resultado
de um trabalho conjunto AEITA/
ITA, você vai conhecer em detalhes
o ambicioso programa de expansão
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. A abrangência e o alcance
das mudanças previstas podem ser
comparáveis, em termos de impacto
na área de ciência, tecnologia e inovação brasileiras, à própria criação
do ITA, em 1950, pelo Mal. Casimiro
Montenegro Filho. Dessa iniciativa,
cuja semente foi lançada em 2010,
surgirá uma nova escola – maior,
mais moderna, melhor estruturada e
em sintonia com as necessidades e
os anseios do país.
À frente dessa enorme empreitada, Carlos Américo Pacheco (T79),
reitor do ITA, ressalta que o termo
“programa de expansão” é bastante
amplo, e não se restringe ao aumento do número de vagas da Graduação, ou às obras de estrutura física
para abrigar esse novo contingente
de estudantes. "Dobrar a quantidade

de alunos não faria nenhum sentido
se o ITA não aproveitasse para promover uma renovação profunda na
forma de ensinar Engenharia, nas
suas áreas de atuação, nas suas relações com a indústria e instituições de
ciência e tecnologia, e no seu envolvimento com a educação tecnológica
e profissional,” afirma.
Para o Prof. Eugênio Vertamatti, presidente do Grupo de Trabalho
– Obras do ITA, o projeto de expansão permitirá ao ITA se reorganizar
através de novas instalações físicas,
buscando, adicionalmente, “constituir uma nova geração de professores de alto nível que estejam muito
vocacionados para o ensino e a
pesquisa criativos”. As novas parcerias com instituições nacionais e
internacionais de elevado gabarito
e a introdução de novos processos
de ensino-aprendizagem, entre outros aspectos, deverão “atrair e gerar
para a escola, acima de tudo, alunos
de graduação e de pós-graduação

Vista aérea do ITA

fortemente motivados e preparados
para criarem o novo, em um ambiente em que se respirem novos ares de
empreendedorismo e inovação”.
Ao comparar esta nova fase do
ITA ao período de criação da escola,
Vertamatti ressalta que os momentos e as condições são diferentes.
“Enquanto que em 1950 o ITA nascia
dentro da implantação de um novo e
gigantesco complexo aeronáutico do
país - o CTA, dando início ao processo de nucleação que culminou na implantação de uma nova indústria no
segmento aeronáutico, com fortes
impactos nacionais - pelos cursos do
ITA - também nos setores de eletrônica, telecomunicações, mecânica,
transporte aéreo e outros, desta vez
um programa de alto nível mobiliza
a duplicação do ITA dentro do DCTA,
portanto a expansão de uma instituição já existente”.

Ele enumera, no entanto, alguns
aspectos de desenvolvimento similares nos dois momentos. “O enorme
volume de obras relativas ao ITA; o
total alinhamento com o Comando
da Aeronáutica e o governo federal;
a forte determinação de nuclear e impactar a engenharia do país em áreas
estratégicas; a cultura do empreendedorismo e inovação; o impacto
nacional nos processos de ensino e
aprendizagem; os elevados padrões
de relacionamentos internacionais, e
outros aspectos mais, com destaque
para a condução de todo o processo
na batuta, em 1950 e hoje, de dois
homens idealistas e fortemente motivados a superar barreiras e seguir
adiante com sinergia e arrojo de
ideias. Tais aspectos conduziram e
conduzirão, com certeza, a uma resultante de grandiosidades inigualáveis na história do ITA”.

especial

Canteiro de obras
O

s principais projetos arquitetônicos (executivos), contratados
no ano passado, estão praticamente
concluídos e as obras de estrutura
física para abrigar todo o complexo
programa de expansão do ITA, a serem financiadas pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), devem ter
início no final de 2014.
Também este ano serão iniciados os projetos de novas edificações
e laboratórios da escola. Em 2013
foram selecionados os consórcios
e escritórios de arquitetura e iniciado o desenvolvimento dos projetos
executivos considerados prioritários
– novos prédios do H8, Ciências Fundamentais, Biblioteca, Auditório, Vila
dos Professores e Ala 7 (este último
está sendo feito pelo GIA-SJC).
Para 2017, a previsão é de que o
ITA adquira uma nova feição física,
segundo o Prof. Eugênio Vertamatti, presidente do Grupo de Trabalho
(GT) de Obras do Instituto. “Em paralelo seguirão outras obras advindas
do levantamento, recuperação, modernização e otimização de uso das
instalações existentes, bem como,
em nível de DCTA, edificações como
o novo CPORAER, subestação de
energia e outros”, explica.
Apesar de atingirem praticamente

todas as áreas do ITA, as novas obras
não deverão interferir, de maneira geral, no andamento das atividades cotidianas, afirma Vertamatti. “As novas
instalações serão implantadas em áreas desocupadas e devidamente isoladas nos respectivos canteiros de obra
e terão uma logística operacional de
caráter autônomo e independente”. No
entanto, existe a preocupação com o
controle de acesso, a utilização das redes de energia, hidráulica e de dados,
segurança patrimonial, entre outras dificuldades inerentes a um processo de
intervenção física desse porte, dentro
de um campus acadêmico de circulação restrita.
As construções serão modulares
para ganharem agilidade de execução e as soluções de fundação serão
de baixo ruído. Serão estabelecidos
acessos específicos de caminhões
e de trabalhadores para não afetar a
segurança geral do campus. “O atual H8 será desmobilizado por etapas
atreladas ao término progressivo
dos novos blocos de residência dos
alunos. Espera-se, assim, perturbar
o mínimo possível o nosso sistema
atual, bem como contar com a paciência de todos em vista do elevado
volume de obras que se seguirão”,
conclui o presidente do GT-Obras.

Novos prédios planejados: laboratórios, salas de aula, área administrativa, alojamentos, ala
residencial

Visão artística do conjunto residencial para alunos

Visão artística da Divisão de
Ciências Fundamentais (IEF)

A EXPANSÃO FÍSICA

Corte e visão artística
do Auditório, que terá
1.200 lugares

Graduação: aumento de 600 alunos para 1.200
Pós-graduação: aumento de 1.200 alunos (Mestrado Profissional, Mestrado
e Doutorado) para 1.800
Docentes: aumento de 147 para 300
Servidores técnicos e administrativos: aumento de 150 para 290 (362 em
2020)
Área acadêmica construída: aumento de 53.000 m2 para 97.150 m2
H8-ABC: de 11.000 m2 a H8-G/PG com 62.460m2
Novas residências para professores: 58.900m2
Reforma de 19.000m2 (excluindo H8-ABC): expansão do Profissional
Fonte: Reitoria do ITA
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Visão artística da
Vila Residencial

Inovação na forma de ensinar
A

ampliação das áreas de atuação
do ITA, com a consequente reestruturação e modernização da forma
de ensinar Engenharia integra, com a
nova infraestrutura física e o aumento do número de vagas e de docentes, o grande tripé do programa de
expansão do Instituto.
A proposta de alteração do regime escolar, de seriado para uma
solução mista - parte seriado e parte
em créditos - é uma das alternativas
de flexibilização da grade curricular.
O projeto de expansão do ITA
pressupõe, também, e, principalmente, uma reestruturação e renovação do ensino de engenharia.
Quais as diretrizes básicas do GTEE
nesse sentido?
Prof. Carlos Henrique - Quando
foi formado em 2012, o GTEE (Grupo
de Trabalho de Ensino de Engenharia) tinha como missão propor um
modelo para a formação dos novos
docentes do ITA que contemplasse
as demandas para a formação do
novo engenheiro: forte formação
técnica aliada a habilidades de trabalho em grupo, desenvolvimento de
habilidades de comunicação - inclusive em ambientes internacionais, e
desenvolvimento das capacidades de
empreender e inovar. Com o passar
do tempo, percebeu-se a necessidade de uma ação mais institucionalizada, e atualmente o GTEE tem como
diretrizes a execução de ações de
renovação em âmbito local - ou seja,
via reforma curricular em cursos e
estratégias inovadoras de ensino em
disciplinas, e em atividades com suporte institucional, como por exemplo o acordo ITA/MIT.
Qual a importância de aliar, à
formação vertical (“hard skills”),
uma formação horizontal (“soft
skills”) de competências e habilidades exigidas do novo profissional
da Engenharia?
Prof. Carlos Henrique - É uma
necessidade para o engenheiro atual,
que opera em ambientes globalizados
nos quais as soluções de impacto
precisam ser produzidas com rapidez
e eficiência. Na verdade, a formação
integrada do engenheiro sempre foi
necessária, mas por razões históricas houve, ao longo do tempo, desbalanceamentos que ora pendiam
para uma formação excessivamente
técnica, ora para uma formação excessivamente científica. Hoje, além
de um balanceamento entre estas
formações, há a necessidade clara
dos chamados “soft skills”, que en-

Também se estuda um modelo que
possibilite ao engenheiro do ITA
obter um certificado de formação
adicional por meio de “minors” (formação transversal às engenharias
tradicionais, ao invés de criar novos
cursos de Engenharia – veja figura).
Essa formação adicional possibilitaria teria como função prover, também, formação, horizontal, de competências e habilidades exigidas do novo
profissional da engenharia: criatividade, tratamento de problemas comple-

xos, trabalho em equipe e liderança,
empreendedorismo e atender a novos
requisitos profissionais (“soft skills”).
A reestruturação e a renovação
do ensino de engenharia, por sua
vez, vêm sendo discutidas no âmbito
de um Grupo de Trabalho de Ensino
de Engenharia (GTEE). A ideia é institucionalizar os estudos e proposta
de reforma de ensino como atividade
permanente das pró-reitorias (especialmente de Graduação).
Dentre as iniciativas que deverão

ser implementadas está a adaptação
do projeto D-Lab (iniciativa originalmente desenvolvida no MIT, com o
objetivo de propor soluções de Engenharia para comunidades carentes)
ao contexto do ITA, como atividade
educacional adequada para os alunos
dos primeiros anos.
Leia a seguir entrevista com o
Prof. Carlos Henrique Costa Ribeiro,
da Divisão de Ciência da Computação
e membro do GTEE sobre a renovação do ensino de engenharia no ITA.
o nosso contexto como atividade
educacional adequada para os alunos dos primeiros anos: envolve o
desenvolvimento de habilidades de
comunicação (inclusive com pessoas de estratos sociais muito diversos
daqueles do típico iteano), trabalho
em grupo, criatividade e desenvolvimento de projetos de baixo custo
e com conteúdo tecnológico em nível de sofisticação que um aluno do
primeiro ano de Engenharia não tem
dificuldades para dominar. Em suma,
uma experiência integrada de Engenharia como contexto, altamente
motivadora para o “bicharal” do ITA.
E, obviamente, o impacto social positivo dos projetos num país como o
Brasil também é algo a ser considerado.

volvem desde habilidades de comunicação com culturas diferentes e de
trabalho em grupo até conhecimentos de Economia, Sociologia e outros
tópicos que tradicionalmente não são
vistos como “de Engenharia”. Sem
essa combinação de habilidades e
conhecimentos, o engenheiro pode
até exercer satisfatoriamente sua
profissão em escopos limitados, mas
não será o engenheiro de concepção
inovador que o ITA deseja formar.

escola. Mas é fundamental que essa
flexibilização pressuponha um aluno
já educado com a visão contextual da
Engenharia, ou seja, com a prática de
desenvolvimento de projetos integrados de Engenharia desde o começo
do curso. Sem isso, teremos alunos
escolhendo especialidades sem discernimento suficiente sobre o que
representa esta escolha, algo que,
aliás, é bem comum nas formações
tradicionais de Engenharia no Brasil.

Como o sr. vê a alteração do
regime escolar do ITA, de seriado
para o de créditos, ou uma solução
mista?
Prof. Carlos Henrique - A flexibilização da formação é, a meu ver,
uma necessidade para que tenhamos
cursos adequados à formação desses novos engenheiros. Sou favorável a uma solução mista, em que, nos
primeiros anos, há uma formação
básica e forte em ciências e técnicas
aliada ao desenvolvimento dos “soft
skills”, tornando os alunos acostumados à Engenharia como contexto,
e não apenas como um conjunto de
conteúdos. Em seguida, uma flexibilização maior do currículo, de acordo com os interesses do aluno e da

No que consiste a iniciativa do
D-Lab para o ITA?
Prof. Carlos Henrique - O D-Lab
é uma iniciativa originalmente desenvolvida no MIT (Massachusetts Institute of Technology), com o objetivo
de propor soluções de Engenharia
para comunidades carentes. Essas
soluções são desenvolvidas pelos
alunos como atividades curriculares
- cursos específicos e desenvolvimento de projetos, usualmente de
curta duração e com imersão total
no ambiente de desenvolvimento,
no caso as próprias comunidades
carentes. É uma iniciativa muito forte
no MIT, com alta procura de alunos
e forte impacto. No contexto do ITA,
vemos uma adaptação do D-Lab para

Que outros aspectos da reforma
do ensino do ITA o sr. gostaria de
destacar no Jornal AEITA?
Prof. Carlos Henrique - É importante observar que a nova formação do engenheiro não significa
tornar a formação do ITA “mais
fácil”. Pelo contrário, um modelo
em que o aluno não apenas tem
que estudar muita Matemática e
Física, mas também saber aplicar
as teorias dos livros em problemas
reais, que envolvem pessoas reais,
sociedades reais e custos reais, é
muito desafiador. Resolver listas e
escrever relatórios de laboratórios
continuarão sendo atividades importantes para a fixação de certos
conceitos e entendimentos, mas
isso hoje é muito pouco. Por outro
lado, não tenho dúvidas de que o
jovem estudante de Engenharia de
hoje pode ser muito mais confiante
em sua ambição de “mudar o mundo”, desde que motivado. E nada é
mais motivador para um futuro engenheiro do que “transformar” as
complexas teorias aprendidas em
soluções inovadoras e benéficas
para a sociedade. Essa capacidade
de transformação é o que de fato
define a Engenharia.
Jornal AEITA

nº 106

9

especial

Cooperação com instituições federais
D

ois grandes vetores de cooperação com instituições federais
de ensino integram o programa de
expansão do ITA. O objetivo é desenvolver iniciativas conjuntas de
pesquisa, formação de recursos humanos e inovação.
O primeiro deles prevê a cooperação com cinco universidades
federais – UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), UNIFEI (Universidade Federal de Itajubá), UFPA
(Universidade Federal do Pará), UFC
(Universidade Federal do Ceará) e
UnB (Universidade de Brasília). Em
meados de 2013, foram firmados
documentos preliminares com os
principais projetos e ideias para a
cooperação.
Com a UFSC, foram identificadas
oportunidades na áreas de educação
em engenharia (projetos hands on
em iniciativas como Fórmula SAE,
SAE BAJA e SAE Aerodesign; práticas de ensino envolvendo o método
de aprendizagem por projetos; intercâmbio de professores); pesquisa
conjunta/cooperativa, e inovação

(estruturação de disciplinas de empreendedorismo e inovação, modelos de inovação e transferência de
conhecimento).
Com a UNIFEI deverá haver cooperação nas áreas de asas rotativas e
sistemas embarcados.
Com a UFPA, destacam-se as
possíveis cooperações no projeto
de simulação do ciclo completo do
“Processo Bayer” (refino de bauxita para produzir alumina); projeto
de infraestrutura aeroportuária na
Amazônia; implementação de novas tecnologias de banda larga,
com foco na região amazônica;
desenvolvimento e testes de micro
turbinas a vapor, com estabelecimento de produto em conjunto; pavimentos aeroportuários e testes e
coberturas de grande porte.
Com a UFC, existem possibilidades nas áreas de reforma do ensino de Engenharia (projeto conjunto
nos moldes do D-Lab (MIT); tutoria
para alunos repetentes (UFC); apoio
à criação do Centro de Estudos em
Ciência e Engenharia. Aeroespacial

(CECEA) – UFC; planos setoriais de
expansão do setor elétrico).
Com a UnB, o documento preliminar destaca as seguintes possibilidades: Projeto Mini-Vant coordenado
pelo LARA (Laboratório de Automação e Robótica da UnB); Projeto
Meninas Velozes (UnB): bolsas para
o ensino médio, visando à iniciação
científica na área de engenharia automotiva; reforma do ensino de Engenharia; cooperação conjunta no
“minor” em Engenharia de Inovação
(ITA); Intercâmbio de alunos de graduação: alunos da UnB passando um
semestre no ITA. Na pós-graduação,
propõe-se a identificação de oportunidades de atuação conjunta (cursos
conjuntos).
Instituto Federal São Paulo
A segunda grande cooperação,
em fase de estruturação, prevê parceria com institutos federais de educação, ciência e tecnologia, particularmente o do Estado de São Paulo.
O objetivo é promover desenvolvimento de conhecimento e tecnologias, através de intercâmbio de alu-

Nem tudo são flores

CAPES apoiará formação
de recursos humanos
Firmado em dezembro de 2012, o acordo CAPES-ITA prevê a aplicação de R$ 35
milhões em cinco anos, visando à formação e capacitação de recursos humanos para
o Instituto, por meio de Editais. Serão apoiados os seguintes programas: pesquisador
visitante sênior, bolsas de Doutorado no exterior, pós-doutorado no ITA, alunos no
Programa de Integração Graduação Mestrado (PIGM), alunos no Programa de Doutorado, bolsas sanduíche para Programa de Doutorado (estágio no exterior) e estágio
sênior no exterior.
A EXPANSÃO QUALITATIVA
Repensar a educação em Engenharia
Repensar o ITA (áreas de atuação)
Repensar as relações com a indústria, instituições de ciência e tecnologia e órgãos
de fomento
Repensar as relações com o Ministério da Defesa, Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia
Repensar as relações com a educação tecnológica e profissional

O
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Centro de Inovação do ITA, com
os objetivos de: alavancar a competitividade da cadeia produtiva do setor de Aeronáutica, Espaço e Defesa;
fomentar o desenvolvimento de rede
de fornecedores para atender demandas de fabricantes no Brasil ou
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nos e professores e desenvolvimento
de pesquisa conjunta.
O Prof. Anderson Ribeiro Correia,
da Divisão de Engenharia Civil do ITA,
considera as cooperações com os
institutos federais (IFEs) de grande
importância para ambas as partes envolvidas. “Para os IFEs, é significativa
a possibilidade de cooperação com um
instituto (ITA) que tem bem avançada
a importância do desenvolvimento
tecnológico, desde a sua criação, com
diversos casos de sucesso em sua história, seja em nível de graduação, pós-graduação ou extensão. Para o ITA,
a cooperação com os IFEs ajudará na
formação de massa crítica, já que os
institutos federais têm diversos campi
espalhados pelo Estado de São Paulo e
o Brasil, com uma capilaridade que o
ITA não tem”.
Alguns workshops conjuntos
foram desenvolvidos, para a identificação de pontos focais para o
desenvolvimento de propostas de
pesquisas conjuntas. Está em análise
um modelo de acordo de cooperação
com os IFEs.

Apesar da necessidade urgente do país por profissionais
de qualidade na área de engenharia, o processo de expansão
do ITA não ocorre na velocidade que seria desejada por todas
as partes envolvidas, incluído aí o próprio governo federal. Por
ser uma instituição da administração direta, o ITA enfrenta os
piores entraves burocráticos e administrativos que existem no
âmbito do serviço público.
Na parte financeira, os recursos dependem da aprovação
de lei orçamentária e sua liberação corre riscos de contingenciamento, dependendo da conjuntura econômica. Toda compra e contratação de serviços está submetida à Lei 8666, que
rege as licitações e contratos da administração publica, o que
reduz a flexibilidade e a agilidade dos processos. Outra dificuldade é a falta de pessoal – o ITA está operando no limite
de sua capacidade e não tem condições de deslocar recursos
humanos das suas áreas de atuação para o acompanhamento
das atividades de expansão. Para realizar novas contratações,
inclusive as previstas após a expansão, é necessária aprovação, abertura e realização de novos concursos públicos

Outros projetos de grande impacto para esse novo ITA que está surgindo estão em
andamento e serão melhor detalhados em futuras edições do Jornal AEITA.
Dentre eles, destacam-se:

no exterior; desenvolver e transferir
tecnologia para a indústria; realizar
P&D pré-competitivo e a difusão de
tecnologia; transformar ideias em
negócios.
Acordo com o MIT (Massachusetts Institute of Technology), visan-

do estreitar a cooperação entre ambas as instituições, com o propósito
de estabelecer o intercâmbio de estudantes, professores e pesquisadores, desenvolver projetos de pesquisa conjuntos e criar novos projetos
educacionais.

Cooperação com o CALTECH
(California Institute of Technology)
– em fase preliminar. Deverá ser
realizado um workshop no primeiro
semestre de 2014, para discutir sugestões de programas de pesquisa
conjunta.

O que pensam os stakeholders
Leia os depoimentos de lideranças do governo e de instituições ligadas à pesquisa e desenvolvimento, sobre o projeto de expansão do ITA.
Aloizio Mercadante,
ministro-chefe da
Casa Civil da Presidência da República - “O governo
federal
assumiu,
em 2011, o compromisso de tratar
questões relativas à
Ciência, Tecnologia
e Inovação como eixo estruturante para o
desenvolvimento do Brasil. Ações fundamentais deste compromisso envolvem a
promoção da inovação, o fortalecimento
da infraestrutura científica e tecnológica
e a formação e capacitação de recursos
humanos. Nesse contexto, não podemos
deixar de mencionar o papel estratégico
desempenhado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). As recentes
conquistas do referido Instituto, como
o aumento no número de matrículas
na graduação e na pós-graduação e a
ampliação do corpo docente, além das
melhorias na infraestrutura, reafirmam
o protagonismo exercido pelo ITA na geração de conhecimento tecnológico e na
formação de profissionais capacitados
em nosso país. Compete lembrar, ainda,
o apoio que, por orientação da presidenta Dilma, o Ministério da Educação e o
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem articulado para o fortalecimento dessa Instituição fundamental para o
desenvolvimento do país. Com a janela
de oportunidades criadas por programas
como Ciências Sem Fronteiras, a Lei de
Cotas e o ProUni, a ciência brasileira precisa continuar avançando cada vez mais
para que o Brasil atinja o nível de desenvolvimento econômico e social pleno,
que todos desejamos. Afinal, o desenvolvimento de uma nação está, invariavelmente, relacionado aos investimentos
aplicados em pesquisa e a formação de
recursos humanos.”

João Fernandes Gomes de Oliveira, diretor presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii)
– “O atual processo de transformação pelo qual passa o ITA
é muito mais do que a expansão de uma instituição de excelência. O projeto coloca em prática uma nova visão, onde o
ensino e o desenvolvimento da engenharia têm como base uma
estratégia madura, associada à contínua convivência com os
desafios tecnológicos das empresas e da sociedade. Esses elementos, adicionados à cooperação com as principais escolas
e instituições internacionais e de fomento, criam o precioso
e necessário ambiente para a inovação, mantendo o ITA na liderança da engenharia
brasileira e criando um modelo a ser seguido por outras escolas.”

Automação da montagem de aeronaves

Diretoria da Associação de Pós-Graduandos do ITA (APG-ITA) –
“A expansão da pós-graduação já
ocorre desde a década de 90, trazendo
projetos e reequipando vários laboratórios do ITA, sem onerar a sua verba
orçamentária. A contratação de novos
professores naturalmente elevará o número de orientados. Porém, para que
o ITA possa atrair professores de nível
internacional, é imprescindível que eles
encontrem um ambiente propício para
as suas pesquisas. Ainda há vários desafios, como melhorar os processos
burocráticos e implantar um processo
seletivo institucional para a pós-graduação. Torna-se claro também que, devido à maior parte do tempo dos pós-graduandos não ser dedicada às aulas,
mas sim à pesquisa, eles serão a força
motriz do novo Centro de Inovação.”

Carlos Henrique de Brito Cruz (T78), diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
– “A expansão do ITA é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Os resultados que o instituto já demonstrou nas
mais variadas áreas de sua atividade – educação superior, engenharia, ciência e tecnologia, criação de empresas, lideranças
intelectuais nacionais -- justificam sobejamente não somente
a oportunidade, mas a necessidade da expansão. É essencial
que se aproveite, em função do desenvolvimento nacional, a
experiência acumulada e as ideias que as lideranças do ITA tem
defendido para a modernização do ensino de engenharia, intensificação da cooperação em pesquisa com empresas, e desenvolvimento da cooperação internacional.”
Ricardo M. O. Galvão, professor do Instituto de Física da
Universidade de São Paulo, ex-diretor do Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas (CBPF) – “O Instituto Tecnológico da
Aeronáutica tem desempenhado um papel seminal na formação de uma comunidade científica e tecnológica avançada, na área de ciências exatas e engenharia, no país. Em particular, sua atuação foi essencial para introduzir e consolidar
o modelo de desenvolvimento tecnológico acionado pelo
conhecimento científico. Por isso, é com imensa satisfação
que vemos aprovado o plano de sua expansão, dobrando o
número de alunos de graduação e de docentes e, principalmente, fortalecendo as
atividades de pós-graduação e de pesquisa científica e tecnológica.”

Leonel Fernando
Perondi (T80), diretor do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) – “Para a
modernização do
país, há a necessidade de que a
sociedade brasileira continue se esforçando para produzir,
no país, a riqueza necessária a uma vida
material confortável para o conjunto da
população. Em especial, a capacitação do
país na produção de bens e serviços inovadores, com alto conteúdo tecnológico,
constitui-se em uma meta de modernização sempre atualizada. A existência de
uma massa crítica de pessoal técnico altamente qualificado é condição estritamente
necessária para avanços nesta direção.
Dado o papel já desempenhado pelo ITA,
em seus mais de sessenta anos de existência, na formação de engenheiros que
contribuem para o projeto de modernização do país, há grande expectativa de que
a corrente expansão do ITA venha a ampliar significativamente esta contribuição.”

Flávio Eitor Barbieri (T64), presidente da AEITA
– “Há 60 anos, o
ITA tem formado
em torno de 100
alunos por ano uma contribuição ímpar para
a sociedade enquanto a demanda por engenheiros de
excelência no país era restrita pelo seu
desenvolvimento econômico limitado
e condizente demanda baixa em C&T.
Hoje, a participação do ITA, apesar de
significativa em termos de qualidade
dos seus engenheiros, passou a ser
menos expressiva competitivamente no
contexto, em especial quanto à quantidade de profissionais à disposição da
sociedade. A expansão é uma oportunidade de reflexão e remodelamento em
termos acadêmicos, onde novas estruturas físicas e organizacionais devem
evoluir para um padrão mais adaptado
aos novos tempos e aos novos desafios científicos e tecnológicos. Isso
deverá abranger novos cursos, novos
procedimentos e novas infraestruturas
acadêmicas mais eficazes para formação do engenheiro de elite demandado pelo país de hoje. O envolvimento
da pós-graduação significa mais um
reposicionamento do ITA como importante elo da cadeia E&C&T. A AEITA
se coloca favoravelmente à expansão,
demonstrando isso em ações concretas de apoio ao ITA nessa jornada de
remodelação como instituição de ponta
no ensino de engenharia.”

Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito, Comandante da Aeronáutica – “Expandir o Instituto Tecnológico de Aeronáutica é
contribuir para que a Força Aérea Brasileira continue a ser uma
das poucas do mundo a poder se orgulhar de ter uma frota
com tecnologia nacional, seja em projetos de desenvolvimento
ou de modernização. Do C-95 Bandeirante ao futuro KC-390, o
Brasil tem muito a se orgulhar da sua indústria aeroespacial, e
o ITA é protagonista nessa história. Acreditar nos futuros engenheiros do ITA e estimular a formação de um número ainda
maior desses excelentes profissionais é reconhecer a profundidade do impacto positivo que esta escola de excelência traz ao País.”
Carlinhos Almeida, prefeito de São José dos Campos “O Brasil construiu nos últimos anos um modelo que combinou crescimento com inclusão, fortalecendo nosso mercado
consumidor e enfrentando as turbulências internacionais. Mas
para seguirmos adiante temos que avançar mais rápido na
Educação, especialmente em áreas fundamentais como a Engenharia. A expansão de um centro de excelência como o ITA,
ainda mais com a visão de apoio à inovação, é fundamental
para o Brasil e muito mais para São José dos Campos, cidade
que lhe deve a gênese da sua vocação tecnológica.”
Vitor Herbert Carvalho, presidente do Centro Acadêmico Santos
Dumont (CASD) – “O processo de ampliação do ITA é importante
para seus alunos, pois ele trará diversas melhorias para a escola.
Destaco dois pontos principais, é a chance para melhorar e modernizar a estrutura física do ITA, tornando-a mais moderna e mais
adequada ao ensino de engenharia de excelência e é, principalmente, a chance de reestruturar e substituir o modelo acadêmico
da escola por um modelo de ensino mais atual e motivante que o
praticado hoje, principal desejo dos alunos do ITA.”
Jornal AEITA
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Espaço do GALVÃO

Por Francisco Galvão (T59)

(Um roteiro de aerodinâmica, para quem gosta de voar)

“Este ar que respiramos e no qual voamos”

“AVIS”, o modelo da perfeição

Um condor e seus “winglets” múltiplos

E a curvatura da asa? Bem, desde
Da Vincci e Lilienthal, que já aprende-

3 a 6% de sua “corda”, ou largura da

com pequenas velocidades induzi-

“estolou” na aproximação pôr perda de

asa.

das, obtêm tanto a tração como a

controle em baixa velocidade?

sustentação, com a de uma hélice ou

Pois é, em muitos aspectos a nossa

a de um motor a jato.

engenharia aeronáutica ainda está

mos com os pássaros que um modo

Já os pássaros além da curvatu-

muito mais elegante de se defletir o

ra variável têm também o enflecha-

ar para baixo é curvar-se a superfície

mento da asa variável, o que torna

Finalmente, compare a mane-

engatinhando, o que não é nenhum

da asa, o que equivale a dar-lhe um

regulável a posição de seu centro

abilidade permitida pela geometria

desdouro, se compararmos sua mera

ângulo pagando-se um menor preço

de gravidade, facilitando a compen-

variável em torção, enflechamen-

centena de anos de experiência, com

em termos de arrasto.

sação dos efeitos das variações de

to, diedro e envergadura, da asa de

os milhões de anos de tentativa e erro

curvatura.

uma simples fragata com a pobreza

usados pela evolução, para chegar aos

Mas como nada é de graça, paga-se em termos de peso de estrutura,

Como já vimos, eles tem tudo

de comandos de nossas aeronaves,

pássaros atuais. Parodiando o Evange-

devido ao aumento da torção na asa e

isto e muito mais, e se superamos

que dispõe de apenas cinco tipos de

lho de Mateus VI, 26, podemos dizer:

da carga de equilíbrio na cauda.

os pássaros em velocidades e cargas

superfícies móveis (ailerons, profun-

Como este efeito aumenta com a

transportadas ainda estamos como

dor, leme, spoilers, flapes e slats).

“Olhai as aves do céu, elas não

velocidade, o ideal seria se ter como

que engatinhando em matéria de

Nos três aspectos a comparação nos

calculam nem projetam, e nem mes-

nos pássaros, a curvatura variável:

eficiência, segurança, e controle de

é indiscutivelmente desfavorável.

mo com as mais sofisticadas máqui-

pequena em alta velocidade, e gran-

voo. Duvida?

Isto para não falarmos nas alulas,

nas, conseguimos voar como elas...”

de em baixa velocidade, quando é ne-

Então compare a eficiência es-

penas remígeas, “winglets” múltiplos

cessário se obter grandes deflexões

trutural de um esqueleto de pássaro

e escamoteáveis, e outros controles

Nota: Nesta edição, concluímos

do ar.

com a de uma estrutura aeronáutica

ativos das asas, ou ainda controles

a publicação da série de artigos

Isto conseguimos por meio de

mesmo a mais moderna, feita em

passivos como os de tratamento

“Este ar que respiramos, e no qual

flapes e slats, (este também usado

material composto de resina e fibras

acústico encontrados nas asas das

voamos”, de autoria de Francisco

para aumentar a área da asa), uma

de carbono ou “kevlar”.

corujas, etc.

Galvão (T59)

vez que a curvatura normal dos per-

Compare as altas eficiências pro-

Alguém já ouviu falar de um de

fis de asa está geralmente limitada a

pulsivas de uma asa batente, que

pássaro que tenha morrido porque

Muito obrigado, Galvão!
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