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Edição Especial Sábado das Origens

O Jornal AEITA traz os melhores momentos do Sábado das Origens 2012 – o Encontro da Família
Iteana, realizado nos dias 19 e 20
de outubro. Confira os momentos emocionantes do lançamento
da nova edição do livro Histórias
para Contar, Amigos para Encontrar, a sempre divertida visita ao
Túmulo do Profeta Acyr, o show
de dança dos alunos Márcio Valença Ramos (T15) e Lara Diniz
(T14), e a música envolvente de

Homero Barrocas (T12) e Priscilla Leal. Veja também como foi a
apresentação do projeto do Fundo
de Endowment do ITA, feita pelo
Pedro Henrique Vazques de Souza Silva (T07’), e as perspectivas
para a escola nos próximos anos,
apresentadas pelo reitor Carlos
Américo Pacheco (T79). O Sabadão teve a honra de sediar a cerimônia de posse da nova Diretoria
do CASD. Tudo isso antes do glorioso churrasco!

Bixaral pagando Maomé para os veteranos Newton de Mattos Pitombo e Hugo de
Miranda e Silva, ambos T53

... e a
bebida
também!

A comida estava deliciosa...

Lucas e Francisco José Lacaz Ruiz recebem exemplar do
livro do presidente da AEITA, Marcelo Dias Ferreira (T94)

Música da melhor qualidade, com Homero Barrocas (T12) e Priscilla Leal

Êta bixos pés-de-valsa! Márcio Valença Ramos
(T15) e Lara Diniz (T14) arrasaram

E mais
Coluna do CASD...............................pág. 2
Espaço FCMF....................................pág. 4
Espaço do Galvão............................pág. 12
Visita ao Túmulo do Profeta Acyr com direito a bostejo do Daniel Fonseca Lavouras (T94)

editorial

ita informa

Vestibular 2013 tem 7.285 candidatos
mos unir nossos
Neste Natal, va
r um mundo
pensamentos po
solidário.
mais humano e

ovo renove as
E que o Ano N
para trabalhar
nossas energias
o à realização
e caminhar rum
os.
dos nossos sonh
ótimo 2013!
Boas Festas e um
Diretoria AEITA

As 130 vagas oferecidas pelo ITA
em 2013 serão disputadas por 6.204
candidatos. Outros 1.081 inscritos farão as provas como “treineiros”. Do
total de 7.285 candidatos (22% a menos do que em 2012), 1.679 são mulheres (veja quadro).
Quanto à procedência escolar dos
candidatos inscritos, a porcentagem
aproximada foi de 70% para escolas
particulares, 21% para escolas estaduais, 8% para escolas federais, 1%
para escolas municipais. 31% fizeram
curso preparatório.
Engenharia Aeronáutica é o curso

mais concorrido, com 1.955 inscritos,
seguido de Mecânica Aeronáutica,
com 1.350 candidatos, Engenharia
Aeroespacial, com 1.160, Engenharia
de Computação, com 995, Engenharia Eletrônica, com 935, e Engenharia
Civil-Aeronáutica, com 890.

gostar de morar na Vila, a situação do
B+ é lamentável. Outro dia, um iteano
formado visitou o H-8 para mostrar aos
seus dois meninos o local onde havia
morado. Eles se depararam com uma
grande tábua de madeira impedindo a
passagem para o corredor do B+. Após
ter sido explicado que o bloco estava
em reforma, o iteano pode ao menos
mostrar outro quarto, em outro bloco,
aos filhos, certamente não com a mesma emoção.
Enquanto isso, sempre que utilizamos as quadras do B e do C e vemos
a instalação sem vida - seja por causa
da metralha que nos impede de usar o
B+ como “corredor” entre as áreas de
lazer do H-8, seja quando, durante os
churrascos das turmas e campeonatos
da Atlética aparece como paisagem de
fundo das fotos a depreciável reforma
inacabada, percebemos o quão deplorável é a situação do bloco abandonado.
Independentemente se o H-8 vai
ser demolido para a construção de
um novo, ou se será reformado para a
pós-graduação, em sua situação atual,
o B+ não agrada a ninguém.

frequente este ano. No horário do
almoço é comum acabar a carne,
o que até pode ser justificado em
virtude da grande quantidade de
pessoas que almoçam no rancho.
Ademais, a cozinha do rancho está
em reforma, e talvez por isso seja
difícil atender à demanda de todos
os ranchos (sargentos, soldados,
oficiais e alunos) ao mesmo tempo.
No horário da janta, por sua vez, a
situação é bastante grave: houve um
dia em que toda a comida - ou seja,
não apenas a carne, mas o arroz e o
feijão – acabou apenas 10 minutos
após abrirem o rancho. Cadê a comida do rancho? Não é possível justificar dizendo que na janta há pouca
demanda e que esse dia foi atípico
pois, bem me lembro, havia no recinto um número de pessoas ainda
inferior ao comum. Os responsáveis
pela organização do rancho sabem
(ou deveriam saber) a frequência de
alunos à noite, uma vez que tudo está
registrado nas catracas da entrada.
Dessa forma, ou estavam desinformados – o que é pouco provável – ou
a comida do rancho acabou totalmente naquele dia.

Ano

Inscritos

Mulheres

2013

7.285

1.679 (23%)

2012

9.337

2.370 (25,4%)

2011

7.627

1.771 (23,2%)

2010

6.503

1.388 (21,3%)

2009

6.215

1.497 (24,1%)

Fonte: site do Vestibular do ITA

Coluna do
H-8 seguro?
Nos últimos anos, temos sofrido
com a ocorrência de inúmeros roubos de pertences de alunos. Em um
levantamento prévio, foram registrados cerca de 30 furtos de bicicletas
em diferentes locais do H-8, estando
elas trancadas ou não. Os itens roubados não se restringem apenas a bicicletas e celulares. Já se registraram
roubos de notebooks e até mesmo
de um carro.
O H-8 é visto por grande maioria
dos iteanos como um lugar onde se
pode encontrar segurança e liberdade, trânsito livre pelos apartamentos – dado o nosso cultural clima de
companheirismo e Disciplina Consciente. Não há bem definido um controle quanto ao trânsito de terceiros
(funcionários, militares etc) no H-8.
Recentemente, um grupo de alunos insatisfeitos com a situação, denominado "Comissão de Segurança",
se formou para juntos planejarem
medidas de "combate" a essa insegurança. As propostas apresentadas
pela Comissão vão desde soluções
mais simples, como a colocação de
cortinas nas janelas dos "sarcófagos"
e o posicionamento de luzes em lugares estratégicos do H-8, até as mais

drásticas (e controversas), como a
instalação de câmeras de segurança.
É importante ressaltar que a
construção do novo H-8 e a duplicação do número de vagas devem
levar em consideração esses fatores
relacionados à segurança, para que o
novo alojamento seja um local mais
acolhedor e tranquilo do que o atual.
Atualmente, a Comissão de Segurança é conduzida pelo CASD. Mas
vale ressaltar que qualquer iteano que
quiser ajudar essa causa, seja com opiniões, recomendações, recursos, pode
fazê-lo entrando em contato com: alexandreferoli@gmail.com.
Samuel Timbó e Renan Cruz (T15)
Situação do B+
Basta visitar o bloco C para ver a
necessidade que ocasionou a reforma
do H-8. O bloco A do H-8 foi reformado
em 2010 e apesar dos contratempos,
a obra foi concluída. Já a reforma do
bloco B deveria ter sido finalizada em
2011, mas apenas a metade, o B-, ficou pronta até o início do período letivo. Por isso, diversos alunos não estão
alojados no H-8. A maioria deles está
nas casas da Vila dos Oficiais.
Mesmo que alguns possam até

Cadê a comida do rancho?
Faltar comida no rancho dos alunos tem sido uma situação bastante

Fabrício Cândido de Almeida (T15)
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5 ações estratégicas para o ITA
O ITA trabalha hoje em cinco macro ações estratégicas, visando a sua
expansão e dinamização nos próximos anos. Um panorama dessas
perspectivas foi apresentado pelo
reitor do ITA, Carlos Américo Pacheco (T79), em sua apresentação no
Sábado das Origens 2012. Para o reitor, essas o desenvolvimento de cada
um desses projetos só está sendo
possível graças a seus antecessores
Reginaldo dos Santos (T70) e Michal
Gartenkraut (T69). “Michal organizou
a escola e estabeleceu um Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI);
Reginaldo teve o grande papel de
criar na Aeronáutica, no Ministério
da Defesa, a convicção da importância da expansão do ITA”, afirmou.
As cinco grandes frentes que
estão sendo abertas pelo ITA estão
todas vinculadas à duplicação da
graduação. O governo federal está
dando total apoio a esse grande
passo na história da instituição,
visando à manutenção da qualidade do ensino que se pratica hoje.
Nesse sentido, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) está investindo R$ 300 milhões para custear
as obras civis – um prédio novo
para o Fundamental, os H-8 D, E e
F (entre o Hotel e o H-8 antigo, que
abrigará os alunos de pós-graduação), um novo refeitório, uma Vila
dos Professores com 300 apartamentos (para receber professores
visitantes e pós-doutorandos), um
auditório novo com o dobro da capacidade do atual e nova biblioteca.
Além disso, já foi encaminhado
ao Congresso o projeto de lei do
Executivo para a contratação de novos servidores e professores. A ideia
é manter a relação aluno/professor
que existe atualmente (10 alunos por
professor – semelhante à Universidade de Berckeley). Este é um dos
maiores desafios nesse processo

Carlos Américo Pacheco (T79), reitor do ITA, apresentou as perspectivas para a escola no Sábado das Origens 2012

de expansão, já que será necessário
contratar 200 professores “top”, que
não existem no mercado.
A primeira grande frente a ser
trabalhada pelo ITA é a contrapartida ao investimento do MEC. O ITA
firmará parceria com cinco instituições federais de ensino, com o objetivo de promover o intercâmbio de
professores e desenvolver projetos
conjuntos, dentro de uma agenda de
inovação. A ideia é que o ITA seja o
indutor de uma reforma do sistema
de ensino de engenharia nas universidades federais.
A segunda grande frente envolve um acordo com a Capes, para a
abertura, nos próximos cinco anos,
de editais para a concessão de bolsas
de pós-graduação no exterior. O ITA
busca, dentro de seu próprio corpo
discente, interessados em iniciar
o mestrado integrado à graduação
para, após a conclusão, cursar doutorado pleno no exterior e se tornar

um docente do instituto, com bolsa
de pós-doc quando voltar.
A terceira grande frente é um
acordo com o SENAI, que resultaria
em uma fonte diversificada de receita
para o Instituto. O ITA se encarregaria
da coordenação e acompanhamento
de cursos de tecnólogos na área de
Defesa e/ou de desgin de produto.
A quarta grande frente está ligada
à criação de um Centro de Inovação
no ITA, em parceria com o setor privado e os demais institutos do DCTA.
Horácio Forjaz (T74), atual diretor
geral do Parque Tecnológico de São
José dos Campos, promoverá a interação com as empresas lá instaladas.
"O Parque Tecnológico é um parceiro
de primeira hora do ITA na implementação de seu Centro de Inovação.
Existe uma possibilidade real que o
centro tenha um pé fincado dentro
do próprio DCTA, mas também que
ele tenha uma instalação dentro do
Parque Tecnológico. Dada a dimen-

são desse projeto de duplicação do
ITA e o interesse que isso traz para
o país e para a sociedade como um
todo, nós estamos juntos. E como
parte desse trabalho, o Parque Tecnológico foi autor de um pedido de
apoio, por meio de um projeto Finep
já aprovado, que deverá ajudar a conduzir os estudos de modelamento
para esse Centro de Inovação do ITA.
A Embraer também participará, com
a cessão de engenheiros para trabalhar nesse projeto junto ao ITA.
Finalmente, a quinta grande frente é a parceria com o Massachusetts
Institute of Technology (MIT), iniciada em abril de 2012. A proposta
técnica de atuação conjunta deve
ser concluída no final de outubro e
prevê a renovação do ensino do ITA
por meio de cursos e intercâmbios
e o incremento da pesquisa, com o
desenvolvimento de cinco grandes
projetos, além de apoio no desenho
do centro de inovação.

espaço FCMF

Dispositivos em Microondas para Desemulsificação de Petróleo
O ITA, com o apoio da Fundação
Casimiro Montenegro Filho, firmou
convênio com a PETROBRAS, visando o desenvolvimento de dispositivos para irradiação por micro-ondas
de emulsões do tipo água-em-petróleo, com o fim de obter projeto
otimizado de equipamento de separação dos componentes do referido
tipo de emulsão. O princípio do processo consiste em aquecer a água
misturada com o óleo, a exemplo
do que ocorre num forno doméstico
de micro-ondas, o que faz com que
as gotículas de água da emulsão se
fundam e depositem, separando as
fases de água e óleo.
O trabalho proposto abordará a
modelagem, projeto e construção
de guias de ondas e aplicadores
para operarem nas frequências de
915 MHz e 2450 MHz. Em uma fase
inicial, esses dispositivos serão instalados em uma unidade de escala
piloto. Ao final do projeto será testado o sistema em um circuito apropriado de escala protótipo na vazão
de 0,01m /h.
A desemulsificação é necessária
ao processamento primário de pe-

tróleo possibilitando a separação da
água coproduzida.
Atualmente, no projeto tecnológico da Petrobrás “Micro-ondas e Ultrassom no Processamento Primário
de Petróleos”, encontram-se em andamento dois convênios referentes à
aplicação da radiação micro-ondas
para quebra de emulsão de petróleo
do tipo água-em-óleo. Tais convênios
estão sendo conduzidos em duas
universidades: um deles no Departamento de Química da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), no
Rio Grande do Sul e outro no Departamento de Engenharia Ambiental da
Universidade de Tiradentes (UNIT),
ambos com a participação do corpo
técnico da Gerência de Tecnologia de
Processamento e Avaliação de Petróleo (TPAP) do CENPES/Petrobras.
As atividades realizadas nessas
instituições visaram à investigação
preliminar do efeito da radiação micro-ondas sobre a quebra de emulsões A/O, em escala de laboratório.
Contudo, ao final do projeto tecnológico constatou-se a carência
de um suporte acadêmico na área
de concepção de dispositivos mais

apropriados e otimizados para aplicação da radiação de micro-ondas
em emulsões de petróleo, para operação em fluxo. Assim, com desenvolvimento deste projeto espera-se
suprir esta carência.
O Departamento de Micro-ondas
e Optoeletrônica (IEEM) da Divisão
de Engenharia Eletrônica do ITA atua
desde 1970 nas áreas de micro-ondas, antenas e optoeletrônica. O
laboratório do IEEM conta com infraestrutura para geração e detecção
de sinais de micro-ondas de baixa
potência até 20 GHz e simulação de
circuitos de rádio frequência. Além
disso, ele conta com facilidades para
construção de antenas e montagem
de circuitos ativos de micro-ondas. O
Departamento dará apoio à construção de uma cuba para testes de quebra de emulsão baseada em campos
intensos de rádio frequência na faixa
de 915 MHz.
Os resultados esperados consistem no desenvolvimento de um equipamento dotado de guias-de-onda e
aplicadores para irradiação de micro-ondas em emulsões de petróleo.
Preliminarmente, em laboratório,

serão realizados testes em batelada. Espera-se também alcançar um
maior conhecimento sobre os fenômenos envolvidos na transmissão da
radiação micro-ondas e sua conversão em energia na emulsão, através
da modelagem computacional destes
processos e sua validação com experimentos. O intercâmbio de conhecimento técnico com os pesquisadores do ITA permitirá que sejam
levantadas as premissas de projeto
para unidades de maior escala, voltadas a futuros testes em campo, com
maior eficiência e segurança. Com os
experimentos previstos, espera-se
quantificar a eficiência energética do
processo, visando a verificação futura da viabilidade técnico-econômica
da tecnologia.
A duração do projeto será de 2
(dois) anos, permitindo entrada de
recursos tecnológicos no ITA e abrindo temas de teses acadêmicas.
Este projeto contará com a equipe
de professore do IEEM; Alberto José de
Faro Orlando (coordenador), Gefeson
Mendes Pacheco, Ildefonso Bianchi e
Daniel Chagas do Nascimento, além de
técnicos em fase de contratação.

Eventos

sábado das origens

Livro, arte, m
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programação do Sábado
das Origens 2012, dias 19
e 20 de outubro foi intensa e recheada de emoções, do começo
ao fim! Quem esteve presente pode
acompanhar momentos únicos, como
dezenas de bixos “pagando Maomé”
para os veteranos Newton de Mattos

A Turma 53, campeã de presença relativa no
Sábado das Origens 2012; Newton Pitombo tem
100% de presença no evento!

Olha o bixaral da T16 aí, gente!

Pitombo e Hugo de Miranda e Silva,
ambos da T53, e uma caravana de iteanos de várias gerações, devidamente
paramentados, em visita ao Túmulo do
Profeta. Lá chegando, Daniel Fonseca
Lavouras (T94) se encarregou do bostejo, sob os olhares assustados dos
estudantes da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, que vieram colher
dicas de como montar uma associação
de ex-alunos...
Os dançarinos Márcio Valença Ramos (T15) e Lara Diniz (T14) deram
um show de dança de salão, mostrando que iteano também é "pé-de-valsa",
e o ritmo e voz de Homero Barrocas
(T12) e Priscilla Leal encantaram a todos, alegrando a noite.
Teve também a posse do novo presidente do CASD, Marcus Ganter (T14),
a excelente apresentação do reitor Car-

A Turma 11, campeã absoluta de presença no Sábado das Origens 2012

los Américo Pacheco (T79) sobre o
futuro do ITA (veja na pág. 3) e o lançamento do Fundo de Endowment do ITA

(veja na pág. 10), projeto ousado que
vem sendo desenvolvido por uma comissão formada por alunos, ex-alunos,

O reitor do ITA e ex-presidente do CASD, Carlos Américo Pacheco (T79), deu posse à nova Diretoria
do Centro Acadêmico; na foto, com o ex-presidente Orlando Lustosa (T13), o vice-presidente, Lamounier Soares (T14), e o novo presidente, Marcus Gualberto Ganter de Moura (T14)

Pausa para tomar um café e rever os amigos

Visita ao Túmulo do Profeta Acyr, unindo gerações de iteanos
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Bixos pagando Maomé para Newton

música e dança marcaram encontro
Histórias para Contar... em grande estilo!

“Quando eu fui presidente do CASD era tudo mais
difícil, mas agora, comigo na Reitoria, está beleza pra vocês!” – conselho do Carlos Américo
Pacheco (T79) a Lamounier Soares e Marcus
Ganter, ambos T14, novos diretores do CASD

Fundação Casimiro Montenegro Filho e
AEITA. Na Assembleia Geral, o presidente
Marcelo Dias Ferreira (T94) apresentou a
prestação de contas da AEITA e do FADA
(Fundo AEITA de Apoio), que foi aprovada
por unanimidade.
E, para fechar com chave de ouro, o
grande churrasco da família iteana, com
muita diversão e sorteios, que ninguém é
de ferro! Este ano, a T11 foi a campeã de
presença Absoluta no tradicional churrasco do Sábado das Origens 2012, realizado
no último dia 20 de outubro. Na categoria
presença Relativa, venceu a T53. Parabéns aos bixos e veteranos!

n de Mattos Pitombo e Hugo de Miranda e Silva, da T53

O lançamento da nova edição
do livro Histórias para Contar, Amigos para Encontrar, reservava uma
surpresa aos presentes. Do fundo
do auditório Lacaz Netto, eis que
surge a atriz Maura Hayas, declamando poemas de Cora Coralina
– poeta que terá sua vida retratada
em peça teatral de Mauro Hirdes
(T82) em 2013.
Ela homenageava Maria Helena
Lacaz Ruiz, filha do Prof. Lacaz Netto, e esposa – há 56 anos – de Wilson Ruiz (T52). A história do tenente
iteano que se apaixonou pela filha do
professor – contada no livro pelo es-

critor Francisco José Lacaz Ruiz, um
dos filhos do casal, foi interpretada
com muita graça e entusiasmo pela
atriz, em texto adaptado pelo Hirdes.
Ao final da apresentação, Marcelo Dias Ferreira (T94), presidente da
AEITA, entregou exemplares do livro
a Maria Helena, a Francisco e ao fotógrafo Lucas Lacaz Ruiz, também
filho do casal, que assina um ensaio
fotográfico sobre o ITA, em Histórias
para Contar, Amigos para Encontrar.
“Quero agradecer todo o carinho e
atenção que a AEITA maravilhosamente dispensou à nossa família
durante o evento do Sábado das Origens de 2012”, afirmou emocionado.
Edição 2013

A atriz Maura Hayas declamou poemas de
Cora Coralina em homenagem a Maria Helena Lacaz Ruiz, esposa de Wilson Ruiz (T52)
e filha do Prof. Lacaz Netto

Todos os iteanos em dia com a
anuidade têm direito a um exemplar
de Histórias para Contar, Amigos
para Encontrar, já enviado pelo correio pela AEITA. Caso não tenha recebido o seu, entre em contato pelo e-mail secretaria@aeita.com.br ou tel.

O presidente da
AEITA, Marcelo
Dias Ferreira
(T94), conduziu a
Assembleia Geral de
Prestação de Contas

Acesse o hotsite do Histórias para
Contar, Amigos para Encontrar e
baixe a versão eletrônica do livro!
http://canal6.com.br/aeita/

Maria Helena Lacaz Ruiz recebe um exemplar do livro Histórias para Contar, Amigos
para Encontrar, do presidente da AEITA, Marcelo Dias Ferreira (T94)

(12) 3941-4002. Quem compareceu
ao lançamento teve seu nome grafado na página inicial da publicação
pelo calígrafo Alexandre Villas Boas.
A edição 2012 do livro foi produzida com novo projeto gráfico e
editorial e traz histórias dos iteanos
das turmas 1950 a 1979. No próximo
Sábado das Origens, em 2013, será
lançado o segundo volume desta
nova fase de Histórias para Contar,
Amigos para Encontrar, com aspectos históricos e culturais do ITA e dos
iteanos a partir da década de 80 até a
turma de 2012. Aguardem!
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AEITA dá
boas-vindas
à T12

Rodrigo Ono/CENA5

Boa carne e cerveja gelada encerraram com chave de ouro o
período da T12 como estudante do
ITA e deram boas-vindas aos iteanos
por toda a vida. Em churrasco organizado pela AEITA no dia 24 de novembro, no COCTA, a Diretoria apresentou a Associação aos formandos
e mostrou a importância da participação na comunidade.

Mohamed Ali Osman (T85), diretor financeiro da AEITA, apresentou a Associação aos
formandos

“É normal sair do ITA e não querer voltar nunca mais, porém o que
notamos é que o aluno estende o
desligamento da escola para o desligamento da comunidade, e depois
de três, quatro ou mais anos volta a
se aproximar da AEITA, do ITA e do
H-8”, afirmou Marcelo Dias Ferreira
(T94), presidente da AEITA. “Isso
para associação é ruim, pois perdemos contato com novos iteanos que
poderiam, no frescor da graduação,
colaborar com essa integração alunos-ITA-AEITA-COMUNIDADE”.
Atualmente, os iteanos mais participativos das atividades da AEITA
são aqueles das turmas 90, 80, 70,
60 e 50. “A renovação é um processo
natural. Se os engenheiros formados
de 2000 em diante não começarem
a se inserir na vida da AEITA, a entidade desaparecerá”, preocupa-se
Dias. “Em 2014 a AEITA completará
60 anos de existência. É uma das as-

sociações de ex-alunos mais antigas
do Brasil. Será que temos o direito de
descontinuar essa história?”
Há três anos, a Diretoria vem
intensificando o trabalho de interação com as turmas ingressantes e
recém-formadas. Para o presidente
da AEITA, esse processo de aproximação trará bons frutos em termos
de participação na comunidade e na
Associação. “O iteano não dá muito
feedback. Eu gostaria de ter um retorno maior sobre o nosso trabalho,

Formandos da T12: despedida do ITA e
boas-vindas à comunidade iteana!

mas entendo que é da natureza do
iteano ser assim. Acredito que as turmas de 2010 a 2016 serão mais participativas, uma vez que vimos nos
aproximando desses alunos desde o
início da vida deles no H-8”.

Os meninos se divertiram no futebol de sabão...Ninguém parou em pé!

Aeita informa

cooperação

Fundo de Endowment
chega no momento certo
O ITA vive um momento propício para a criação de seu Fundo de
Endowment. A ideia, que vem sendo
trabalhada há alguns meses por uma
comissão formada por ex-alunos,
alunos, Reitoria do ITA, professores,
Fundação Casimiro Montenegro Filho e AEITA, foi lançada oficialmente
no Sábado das Origens 2012.
Na oportunidade, Pedro Henrique
Vazques de Souza Silva (T07´) apresentou os objetivos e justificativas da
iniciativa. Nas principais universidades norte-americanas, os fundos de
endowment são importantes instrumentos viabilizadores de autonomia,
sendo responsáveis por 30% a 50%
do financiamento das pesquisas.
No Brasil, a Poli/USP, o Instituto
de Ensino e Pesquisa, a FEA/USP,
Medicina/USP, São Francisco/USP,
FGV, Mackenzie, UFRJ e Mauá estão
se movimentando para constituir os
respectivos fundos de endowment. O
fundo Amigos da Poli, da Escola Politécnica da USP, já acumulou investimentos da ordem de R$ 4 milhões.
Para os representantes das instituições encarregadas de desenvolver
o Fundo de Endowment do ITA, a
escola e a comunidade reúnem qualidades únicas e estamos no momento propicio para essa iniciativa. O ITA
desde sua constituição destacou-se
pela parceria com empresas de tecnologia de ponta, tem a excelência
em sua essência e construiu uma
sólida e respeitada rede nacional e
internacional de Alumni.
No momento, a comissão finaliza
uma primeira versão do Estatuto do
Fundo de Endowment do ITA. “O Fundo de Endowment é uma ideia antiga

Ricardo Corrêa Martins (T73), presidente da
FCMF, instituição que integra a comissão
que trabalha no projeto do Fundo de Endowment do ITA

da Fundação Casimiro Montenegro
Filho, que finalmente está prestes a
ser realizada, graças às ideias novas
da ala jovem do ITA”, afirmou Ricardo Corrêa (T73), presidente da FCMF.
“Eles realizaram um excelente traba-

lho e nossa missão agora é buscar
doadores âncoras, para alavancar o
projeto”.
Para o reitor do ITA, Carlos Américo Pacheco (T79), o Fundo de Endowment será muito importante a
longo prazo – três a quatro anos. “O
ITA conta com uma comunidade que
tem uma identidade muito forte com
a escola. Boa parte dos fundos de
endowment no mundo, os que funcionam melhor, são de escolas em
que os alunos são muito identificados com elas. Então, há condições
de nós lançarmos, com sucesso, o
nosso fundo. A ideia é que a gente
capte recursos de pessoas físicas ou
jurídicas que tenham vínculo com a
escola, para que no médio e longo
prazo ele possa ter uma participação
importante na diversificação das fontes de financiamento da instituição.
Nenhuma escola top no mundo funciona com uma única fonte de recursos. Todas elas têm uma diversidade
de contas muito grande. O momen-

Pedro Henrique Vazques de Souza Silva (T07’) apresentou os objetivos e justificativas da
iniciativa no Sábado das Origens 2012

Carlos Américo Pacheco (T79): para o reitor
do ITA, Endowment será muito importante
para a escola a longo prazo

to de lançar o nosso Endowment é
oportuno porque todo esse processo de expansão do ITA irá aumentar
ainda mais essa identidade entre os
ex-alunos e a escola e é importante a
gente aproveitar essa oportunidade”.
O presidente da AEITA, Marcelo Dias Ferreira (T94), também está
satisfeito com o lançamento. “Eu já
tinha a ideia de desenvolver o projeto
de um Fundo de Endowment dentro
da AEITA. Na verdade, quando levamos a ideia ao reitor do ITA, queríamos que fosse dentro da Associação.
Quando começamos a trabalhar com
o pessoal da FCMF, e com os outros
participantes da comissão, vimos
que não haveria identidade entre o
que a AEITA faz e as funções que o
Fundo teria que ter. Então, evoluímos
para essa iniciativa independente e
autônoma, mas com total apoio da
AEITA. O envolvimento da Associação é fundamental nesse momento”.

aeita informa

Iteanos recebem Ordem do Mérito Aeronáutico
Quatro iteanos foram homenageados em outubro, em cerimônia realizada pelo DCTA para a entrega da Ordem do Mérito Aeronáutico. Na mesma
data foi realizada a cerimônia militar alusiva ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A Ordem do Mérito Aeronáutico pode ser concedida em
cinco graus, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Foram agraciados: Fernando Walter (T63) (oficial); Leonel Fernando Perondi (T80) (comendador); Celso Massaki Hirata (T82) (cavaleiro); Douglas Arthur Fernandes Junior (T96) (oficial).
Fonte: site do DCTA
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iteanos em destaque

Espaço do GALVÃO

Por Francisco Galvão (T59)

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

“Este ar que respiramos e no qual voamos”

aplicação de uma força é proporcional
à velocidade desta aplicação.
E, muito cuidado, já nos alertava nos idos de 58 no ITA, “Herr”
Schrenk, nosso mestre alemão, aos
nos iniciar nas sutilezas da aerodinâmica: pois “FFFFFF” fazia assoprando
o ar, é muito diferente de ”HSHSHS”,
fazia aspirando o ar.
Realmente, ao assoprarmos criamos um jato de ar, com o qual podemos apagar um fósforo aceso mesmo
a uma distância de 30 cm. Já ao aspirarmos, mesmo com os lábios fazendo “biquinho”, o ar penetra vindo de
todas as direções, e este movimento
somente poderá ser observado a curta
distancia, tão curta que para fazê-lo é
mais prudente trocar o fósforo aceso
pela ponta de um dedo....
“RASTRUM”,
vento – parte 1

enfrentando

o

E vamos em frente. Coloquemos
a mão espalmada para fora de um
carro rodando a 100 km/h (checar
antes o retrovisor) e o esforço para
mantê-la nesta posição será o equivalente a segurar um saco de 1/2 kg
de pó de café.
Poderíamos imaginar que as velocidades médias de impacto das
moléculas contra a superfície seriam
modificadas na direção do movimento do carro de 1240 km/h para 1340

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___
Mudou-se
Falecido
Desconhecido
Ausente
Recusado
Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico
para uso dos correios

Enfim, já vi livros que afirmam que
o arrasto induzido é resultado da energia gasta pelos vórtices de ponta de
asa! Para não falar nas descrições que
algumas enciclopédias (algumas até
recentes) fazem do voo de um avião.
O fundamental é que:
“A toda e qualquer variação de velocidades das partículas de ar (media
das velocidades moleculares nestas)
provocada por um corpo, corresponderá sempre uma força exercida pelo
ar sobre a superfície deste corpo na direção e sentido opostos a esta variação
de velocidades”. E... vice e versa.
Complicado? Um pouco, mas
isto é simplesmente outra maneira
de se enunciar um dos princípios
básicos da física Newtoniana, de que
a toda ação corresponde uma reação
igual e contrária, o que, como veremos adiante, irá tornar mais claros
os fenômenos ligados ao voo.
É importante se observar também
que a mesma força aerodinâmica poderá ser tanto obtida deslocando-se
um pequeno volume (quantidade) de
ar com velocidades altas, quanto se
deslocando um grande volume de ar
com velocidades baixas.
Mas apesar da força obtida ser a mesma, menores volumes e
maiores velocidades irão exigir maiores potências, pois como poderemos
sentir nas pernas ao empurrar um
carro em pane, a potência exigida pela

Em ___/___/____ Ass __________________________

“DYNAMIS”, o ar em movimento
Agora que já temos alguma
ideia sobre as forças do ar em
repouso, vamos procurar entender o que acontece com ele em
movimento, ou quando nele nos
movimentamos, o que pode dar na
mesma coisa.
Os livros de aerodinâmica e os
cientistas, por usarem túneis de vento para neles verificar suas teorias,
consideram quase sempre os corpos parados e o ar em movimento.
Já para nós, que somos pilotos,
e nossos passageiros, ficará talvez
mais fácil abordar as coisas do ponto
de vista inverso, ou seja, nós é que
nos movimentamos no ar parado, ou
quase
(desprezando a velocidade
do vento e da turbulência).
E também será melhor esquecer
o ar real com suas moléculas ínfimas
e passar a considerar um ar teórico
formado por “partículas” de ar muito pequenas, mas suficientemente
grandes para conter, cada uma delas,
milhões de moléculas.
Assim fazendo poderemos “esquecer” as velocidades individuais
das moléculas e considerar apenas
aquele valor médio estatístico (em
valor, direção e sentido) das partículas e que chamaremos simplesmente
de velocidade do ar.
Isto não é difícil, porque também
as células de nossa pele, sendo muito maiores que as moléculas de ar,
não nos transmitem os impactos individuais das moléculas que são “reais”, mas apenas a média dos seus
efeitos em cada célula, ou seja, o que
sentimos é o impacto das partículas,
que são “irreais”! Bah tchê!
Mas é muito bom que não nos
esqueçamos disso, pois muitos livros tratam as “partículas” de ar
como se fossem entes físicos reais e
não abstrações!

km/h na superfície dianteira e para
1140 km/h na traseira e isto explicaria a diferença de pressão e a
força que sentimos.
Certo? Errado! O que acontece
então?
As velocidades médias de choque molecular na direção perpendicular a ambas as superfícies da
mão continua a ser de 1240 km/h.
Já o efeito destes choques se
propaga nessa velocidade e em
todas as direções alterando assim
as velocidades das partículas antes
que sejam atingidas pela mão, mas
tal como no caso do ar aspirado, estes efeitos afetam apenas partículas
a distâncias relativamente pequenas.
Estas se acumulam na face dianteira aumentando aí o número de moléculas e de choques, e em consequência a pressão, de modo especial no
centro, onde ocorre o maior acúmulo.
A 100 km/h este acúmulo é de
apenas 5%, mas já resulta numa
pressão média de 48 kgf por m2.
Do centro as partículas se deslocam lateralmente escapando pelas
bordas, e aquelas que adquirirão a
velocidade da mão, são como que “arrastadas” por ela, e passam a acompanhar a face traseira, mantendo assim
sobre esta, inalterados tanto o número
de moléculas como a pressão.
Na fronteira entre a região contendo as partículas “arrastadas” e o
fluxo externo formam-se redemoinhos (ou vórtices).
Esta força para trás que sentimos
na mão, e é chamada de arrasto de
pressão, decorre então apenas do
aumento de pressão em sua face
dianteira e confirmando a lei da ação
e reação, tem um sentido oposto ao
da variação de velocidade das partículas aceleradas para frente ou arrastadas (ver figura).
(Continua na próxima edição)

