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E mais

A Turma 90 deu a idéia e a AEITA encampou: está no 
ar o wikITA, site interativo da Associação. A iniciativa 
foi desenvolvida pelos colegas Carlos Ferrari, Antonio 
Magno Lima Espeschit (Toni) e Newton Maia Salomão 
Alves (T00). No primeiro dia da divulgação houve mais 
de 400 acessos! Pág. 4

Carlos Nobre (T74) lança o desafio de se implantar, no norte do 
país, pólos regionais de um novo modelo de desenvolvimento 
tecnológico regional, assim como o ITA nucleou, nas décadas de 50 
a 70, o rápido desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira, 
em São José dos Campos. “Portanto, o que a Amazônia necessita 
são vários destes “ITAs”, Institutos de Tecnologia da Amazônia, 
para nuclear um modelo industrial baseado em recursos naturais 
inovador para a região”, afirma. Pág. 7

ARtigo:

A Amazônia necessita
de vários itAs

Segurança de Vôo

Pós-graduação do itA
tem novo Pró-Reitor
O iteano Celso Massaki Hirata (T82) assumiu, no final de julho, 
o cargo de Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa do ITA. Ele 
substituiu o também iteano Homero Santiago Maciel (T76), que esteve 
à frente dessa Pró-Reitoria por dois mandatos consecutivos. Pág. 6

Leia artigo do Eng. Paulo Roberto Serra sobre Fatores 
Humanos em Manutenção – págs. 8 e 9

O Sábado 
das Origens 

está chegando!
O Sábado das Origens 2008 terá uma programação diferente, que 

marcará o início do apoio da AEITA a iniciativas culturais do CASD. 
Em parceria com o Instituto Cultural Ponto Pimenta, de São José dos 

Campos, a iniciativa visa apoiar e divulgar ações de arte e cultura 
no campus do ITA envolvendo e interagindo com a comunidade, 

principalmente os “bixos”. Confira o programa provisório.  Pág. 10

AEITA lança página Wiki



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: 
Tomás Ratzersdorf 

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

• Projeto Gráfico e 
Diagramação: Blessed

• Impressão: JAC Editora
• Tiragem: 4.400 exemplares

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: Antonio Magno Lima 

Espeschit (T90), Assessoria de Imprensa da AEB, 
Assessoria de Imprensa do INPE, Assessoria de 
Imprensa do ITA, Carlos Ferrari (T90), Carlos No-
bre (T74), Carlos Roberto Teixeira Netto (T74), 
Fernando Coelho (T59), Floriano Salvaterra (T93), 
Francisco Galvão (T59), Francisco Kommisar 
del Campo (T90), Paulo Almeida (T92), Funda-
ção Casimiro Montenegro Filho, Paulo Roberto 
Serra, Regional Europa, Regional Rio, Regional 
SJCampos, Regional São Paulo, Relações Pú-
blicas do ITA, Tomás Edgard Ratzersdorf (T59).

• Presidente - Fernando Faria Coelho de Souza - (T59) 
fernandocoelho1@gmail.com 

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

• Diretor Administrativo - José Alfredo C. L. da Costa- 
(T78) alfredo@directnet.com.br 

• Diretor Administrativo Adjunto - Floriano Salvaterra 
Dutra Neto (T93) f.salvaterra@yahoo.com.br

• Diretor Financeiro - Tomas Edgard Ratzersdorf - (T59) 
tomasrat@directlink.com.br

• Diretor Financeiro Adjunto - Carlos Roberto Teixeira 
Netto (T74) teixeira.carlos@terra.com.br 

CoNSELHo FiSCAL 
• José Jaetis Rosário - (T80)  

jaetis@yahoo.com.br
• Roberto Otto Alvim Thiele - (T87) 

roberto.thiele@result.com 
• Daniel Cardoso - (T96)  

daniel.cardoso@vivo.com.br 
• Francisco Kommisar del Campo – 

(T90) francisco@cia-med.com 
• Fabiano José Horcades Pegurier – 

(T58) fjhpegurier@terra.com.br 
• Paulo Ribenboim – (T58) 

pribenboim@br.inter.net 

Confira no endereço http://aeita.secr.
googlepages.com/naolocalizados 
a lista de quase mil iteanos com os 
quais a AEITA perdeu contato. Se 
você é um deles, ou conhece alguém 
desta relação, informe-nos pelo 
e-mail aeita@aeita.com.br 

nãO lOcAlIzADOS:
ajude a diminuir esta lista!

os associados da AEitA em dia com a anui-
dade 2007 ou 2008 que ainda não receberam o 
livro Histórias para Contar, Amigos para Encontrar, 
edição 2007-2008, podem solicitar seu exemplar 
à Secretaria da Associação, ou retirar nas regio-
nais Rio (Carlos Roberto Teixeira – teixeira.car-
los@terra.com.br) ou São Paulo (Hiroaki Kokudai 
– hirokok@uol.com.br ou Luiz Murta – luizag-
murta@gmail.com).

os associados que não pagaram a anuida-
de 2008 também poderão receber seu exem-
plar pelo correio mediante uma contribuição de 
R$ 60,00 via DOC ou via cartão de crédito VISA 
– veja instruções nesta página.

Sobre a comunidade iteana
Saldo 31-12-2007 55.529,16
Salários -31.992,43
Encargos sociais -18.131,36
Benefícios -6.371,40
Consumos -9.274,58
Terceiros -3.013,29
Viagens, reuniões -2.261,42
Outros -1.191,88
Total Despesas-Meio -72.236,36
Jornal -30.374,49
Mala Direta -2.848,94
Internet -1.252,00
Eventos -784,08
Livro Histórias -872,60
Adiantamento CASD -3.500,00
Total Despesas-Fim -39.632,11
Total Despesas -111.868,47

Anuidades 144.588,85
Anunciantes jornal 14.090,00
Rend. Aplicações Financ. 2.827,10
Livro Montenegro 12,00
Total Receitas 161.517,95
Saldo 30-06-2008 105.170,64

Confira a prestação de contas da AEITA.

Balancete 10 semestre

Histórias
para Contar...

Qual é a nossa cara?
Sempre me pareceu óbvia a ques-

tão da comunidade iteana. Mudei de 
idéia. Não é óbvia e muito menos a 
conhecemos realmente.

Nessas décadas de formação de 
iteanos, lembramos com saudosis-
mo e alegria, nem sempre, do que vi-
venciamos no ITA, CTA e SJC. Guar-
dadas as diferenças das épocas, a 
história é sempre muito parecida no 
que diz respeito à formação da iden-
tidade iteana.

Entretanto, os formandos têm vi-
das muito variadas e não sei dizer se 
seria justo afirmar que somos uma 
comunidade. Talvez fosse mais justo 
dizer que somos simplesmente um 
grupo de pessoas que se formaram 
no mesmo lugar.

O perfil da pessoa que estuda no 
ITA já denuncia que não somos meros 
colegas de faculdade. Somem-se os 
valores e ritos iteanos para suspeitar-
mos que, além de sermos talhados 
com a identidade iteana, possivelmen-
te formamos uma comunidade iteana. 
Possível é... O fizemos?

Acredito que boa parte do des-
tino desta comunidade dependa da 
nossa interação pós-formatura. Pa-
rece lógico... Sendo que a semente 
desta interação é o relacionamento 
próximo que lá tivemos e a irmanda-
de que lá vivemos.

É verdade que, de certa forma, 
iteanos mantêm-se ligados longa-
mente por laços fortes de amizade; 
iteanos se ajudam independente-
mente se há ou não ligação passada; 

iteanos se interessam por assuntos 
relacionados com assuntos de ou-
tros iteanos. Sim, acontece, podia 
acontecer mais.

Lamentavelmente não acredito 
que isto nos credencie a sermos 
uma comunidade nos moldes atuais. 
Parecemo-nos mais com um clã. 
Algo primitivo. Paramos no exato 
ponto quando deixamos os portões 
do CTA. 

Parece-me que nunca conse-
guimos direcionar nossa identidade 
iteana para traçar caminhos comuns 
e dar uma cara mais definida à nossa 
comunidade pós-formatura... Resta-
nos saber se um dia vamos seguir 
algum caminho em grupo... 

Francisco Kommisar del Campo
(Paquito) (T89/90)

Anuidade com ViSA
Agora você já pode pagar a anuidade da AEITA com Cartão 

de Crédito VISA e parcelar em até 3 vezes, sem juros. O valor 
este ano baixou para R$ 150,00 mas, quem puder e quiser, pode 
contribuir com um valor maior. Para isso, basta enviar a autoriza-
ção abaixo para aeita@aeita.com.br ou aeita@netvale.com.br. 
Para proteger os dados de seu cartão, use a encriptação grátis 
do www.zmail.com. Se preferir, utilize o Fax (12) 3941-2633. 

iMPoRtANtE: 
Assim que efetuar o depósito, favor enviar o comprovante de 

pagamento via fax (12) 3941-2633 ou e-mail: aeita@aeita.com.br

O pagamento também pode ser efetuado por meio de 
depósito bancário, DOC ou transferência para:
Banco: ABN Amro – 356
Agência: 0845
Conta corrente: 4703545-3
titular: Associação dos Engenheiros do ITA
CNPJ: 53.318.408/0001-72

Nome: 

Turma: 

Número do Cartão:

Código de Segurança (3 dígitos): 

Validade do Cartão: 

Valor a Pagar:
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cartas e Farpas

 SEtEMBRo
 Até dia 15 – Inscrições para o Vestibular do 

ITA – www.ita.br/vestibular 
• 24 a 26 – X SIGE – Simpósio de Aplica-

ções Operacionais em Áreas de Defesa – 
ITA, SJCampos – www.sige.ita.br 

 oUtUBRo
• 6 a 12 – Mostra Pimenta – ITA, SJCam-

pos
• 20 a 23 – 14º Encontro de Iniciação Cien-

tífica e Pós-Graduação do ITA – ITA, 
 SJCampos
 http://www.ita.br/pibic/encita.html 
• 20 a 26 – Semana Nacional de ciência e Tec-

nologia – em todo o Brasil
 http://semanact.mct.gov.br 
• 21 – Palestra Regional Rio: Márcio Hanas 

(Vale do Rio Doce)
 http://aeita.rio.googlepages.com 
• 25 – Sábado das Origens
  www.aeitaonline.com.br 

 NoVEMBRo
• 5 a 7 – VI Workshop em Física Molecular e 

Espectroscopia – ITA, SJCampos
 http://www.fis.ita.br/viwfme/index.html 
• 18 – Palestra Regional Rio: Paulo Raj 

(T72) - http://aeita.rio.googlepages.com 

 DEzEMBRO
• 2 a 6 – WEC 2008 - World Engineers Con-

vention – Brasília, DF
 http://www.wec2008.org.br 
• 16 – Palestra Regional Rio: Flávio Faria 

(T74) - http://aeita.rio.googlepages.com

A AEITA está cadastrando colegas interessados em formar um Banco de Talentos, com 
o objetivo de apoiar e auxiliar a formação dos novos engenheiros do ITA. Esse apoio poderá 
ser desenvolvido de diversas maneiras, sendo uma delas a participação com palestras que 
deverão ser organizadas pelo ITA.

Três colegas já se dispuseram a integrar o Banco - Ricardo Sampaio Lins (T00), Glauco 
Rebello (T65), Carlos Lineu Faria Alves (T77). Aguardamos mais participações para elabo-
rar um plano de trabalho/programação. 

Os interessados em integrar esse Banco de Talentos devem enviar e-mail para aeita@aeita.
com.br, com breve currículo e sugestão de temas e/ou áreas nas quais poderia contribuir.

Banco de Talentos
para Coaching

O SuplementO nO 
exteriOr

“Prezada Monica e colegas,
Por cortesia da AEITA desde a 

época em que era participante da 
Diretoria do Pedro John, tenho rece-
bido pelo correio cópias impressas 
do jornal da AEITA. Atualmente, com 
as edições Online, não é mais ne-
cessário receber a edição impressa. 
Dessa forma, para reduzir trabalho e 
despesas da AEITA, peço o cancela-
mento do envio da edição cortesia 
para mim. Agradeço mais uma vez 
a gentileza da AEITA em ter me pro-
porcionado essa oportunidade de me 
manter atualizado com as notícias da 
comunidade, melhor ainda com a edi-
ção Online. Abraços,”

Ed Gerck (T77)

Resposta: Em função da solicita-
ção do Ed Gerck, a AEITA enviou um 
e-mail aos iteanos que residem no 
exterior, consultando sobre a continui-
dade do envio da edição impressa de O 
Suplemento. O colega Eginaldo Kama-
ta (T81), justificou sua preferência em 
manter o recebimento. Veja abaixo.

“A razão para manter a edição em 
papel é simples: levo o jornal comigo 
na bolsa para ler em um intervalo que 
acontece predominantemente quando 
estou em trânsito. Nesses intervalos 
não tenho o computador on line por 
perto e quando estou perto dele es-
tou muito ocupado trabalhando. Além 
do mais, nas pausas, freqüentemente 
passeio os olhos nas páginas (por 
sinal bem diagramadas, meus cum-
primentos) aleatoriamente e isso me 
ajuda a relaxar. Esse efeito de rela-
xamento não ocorre na versão ele-
trônica (a explicação é uma tese de 
465 páginas, sem contar os anexos). 
Obrigado e saudações iteanas.”

Eginaldo Kamata (T81)

Obs.: Dos cerca de 200 e-mails 
enviados, a AEITA obteve 83 respos-
tas, sendo 68 favoráveis à suspensão 
do envio e 15 preferindo continuar a 
receber o jornal impresso. 

FADA
“Caro Tomas,
Pelo que entendi lendo as infor-

mações no AEITA Online, o FADA se 
destina mais a dar apoio aos alunos e 
não propriamente ao ITA. Eu gostaria 
que houvesse um meio para ajudar a 
escola e não os alunos, por exemplo, 
melhorar as instalações, ajudar a me-
lhorar a remuneração dos professo-
res para que o corpo docente seja o 
melhor do país, etc. De qualquer for-
ma seria bom informar o número da 
conta especial para que aqueles que 
quiserem contribuir possam fazer o 
depósito. Abraços,”

P.Kodaira (T59)

Resposta: “Caro Kodaira, se 
você ainda tiver o meu e-mail de 22 
de maio, vai verificar que, em prin-
cípio, nada impede o FADA captar 
doações para o ITA. A única restri-
ção é que esse valor não pode en-
trar na conta única do ITA porque se 
misturaria com dotações da União 
e, no ano seguinte, o governo po-
deria reduzir essas dotações ao 
verificar que está entrando dinheiro 
por um outro lado. Acho que isso já 
acontece com as bolsas da FCMF 
para pesquisas de professores, 
que já ultrapassam as dotações da 
União. Doações poderão ser feitas 
para pagamento direto a emprei-
teiras, por exemplo, para melhorar 
as instalações. Mas veja que nes-
se caso a empreiteira teria que ser 
contratada por um grupo de iteanos 
e não pelo ITA e nem pela AEITA, 
que não possui Depto. Jurídico 
nem Técnico para acompanhar uma 
obra. Teria que haver o envolvimen-
to de um grupo de voluntários para 
tocar esse projeto. É por isso que 
estamos lançando o FADA inicial-
mente para apoiar atividades de 
alunos e sentir a receptividade e 
efetividade da proposta, para mais 
tarde expandi-la em analogia às 
doações das Alumni americanas. 
Lembrando que nos EUA as facul-
dades são particulares e o ITA é 
"estatal" e lá existe incentivo fiscal 
(desconto no IR) para o doador e 
aqui não. Abraços”

Tomás Ratzersdorf (T59)
Diretor Financeiro - AEITA

Obs.: Número da conta do FADA: 
Banco ABN-Amro Real (356)
Ag. 0845 - CC 0709907-4 
CNPJ 53.318.408/0001-72
ou via Cartão de Crédito VISA
 
“Olá,
Creio que a ITANDROIDS pode-

ria ser incluída no FADA. Em 2006 e 
2007 a equipe obteve doações dire-
tas de iteanos e "amigos" através de 
uma conta na FCMF, mas por não 
ser realmente um projeto e por falta 
de tempo de ir atrás de doadores 
novamente em 2008 essa conta na 
Fundação acabou sendo fechada. 
Lembro de ter solicitado um apoio 
semelhante (para realizar a arreca-
dação entre os iteanos) da AEITA 
em 2006, mas a FCMF respondeu 
mais prontamente e com excelen-
tes condições. A lista de doadores 
2006 e 2007 da ITANDROIDS é 
mantida on line no site da equipe: 
www.itandroids.com (link no menu 
ver tical à direita). Creio que seja um 
bom ponto de par tida para solicita-
ções para a FADA.”

Jackson Matsuura (T95)

Resposta: Jackson, certamente 
a ITRANDOIDS pode e deverá ser 
incluída no FADA. Abraços

Tomas Ratzersdorf (T59)

AnuiDADe
“Senhores,
Já contribuo com a AEITA há mui-

tos anos e nunca deixei de fazê-lo, 
embora sempre me questionando do 
real benefício de fazê-lo, quanto mais 
fazer uma contribuição adicional. Re-
cebi uma cobrança recente, dizendo 
que era a terceira chance de me co-
locar em dia, daí tiro a conclusão que 
o controle dos pagamentos não está 
sendo feito. Algo está errado, pois 
acredito na época ter informado por 
e-mail do pagamento. Espero ter es-
clarecido e receber resposta de con-
firmação do recebimento desta”.

Ciro Labriola (T65)  
 
Resposta: Caro Ciro, como o Fer-

nando Coelho costuma repetir, eu sou 
O Culpado por (mais) esse transtorno. 
A frase no final "Se você já pagou a 
anuidade, considere uma contribuição 
adicional" eu deveria ter posto no início, 
logo abaixo do título. Quanto ao con-
trole das anuidades, posso garantir que 
ela é feita e o seu pagamento (e dos 
demais) está registrado. A "3ª Chance", 
na verdade, se destina aos 3.000 cole-
gas que não pagam a anuidade, mas 
resolvi mandar a TODOS, pois muitos 
pagantes até fazem uma contribuição 
extra. Talvez o título deveria ser outro, já 
que foi enviado para todos. Nem sem-
pre a gente acerta. Mas vai tentando 
manter a AEITA funcionando.

Tomas Ratzersdorf (T59)

ageNda



aeita iNForma

Rio
Rogério Passos (T93), sócio-diretor 

da OperAção Consultoria e Treinamento 
em Mercado de Capitais, foi o palestran-
te da vez na Regional Rio. O encontro, 
realizado no final de junho, teve como 
tema As Oportunidades do Mercado Fi-
nanceiro: Um Enfoque Científico, e con-
tou com a participação de 35 iteanos e 
convidados. Confira a programação da 
Regional Rio na pág. 3 (Agenda).

Mais informações sobre a Regional, 
fotos e relatos das palestras já realizadas, 
acesse: http://aeita.rio.googlepages.com

 

eurOpA
O Bruno Paleo (T04) está organizando 

a Regional Europa e, já de quebra criou, 
com a ajuda do Toni (T90) (veja entrevista 
nesta pág.), uma Wiki da AEITA européia! 
Estamos torcendo para mais esta extensão 
internacional da nossa Associação! 

A Wiki da AEITA Europa mal entrou 
no ar e ganhou uma infinidade de con-

Está no ar o site interativo wikitA
O novo site interativo wiki da AEITA 

está no ar: www.aeitaonline.com.br/wiki 
A idéia do wikITA surgiu a partir de dis-
cussões no Yahoo Groups da Turma 90. 
Após ler um e-mail enviado para a ITANet 
pelo Carlos Ferrari – um “manifesto”, pro-
pondo que a AEITA implantasse um wiki, 
Toni Espeschit montou, em tempo recor-
de, o site interativo da Associação.

Leia a seguir a entrevista com Carlos 
Ferrari e Antonio Magno Lima Espeschit 
(Toni), sobre a criação do wikITA, que 
tem também a assinatura de Newton 
Maia Salomão Alves (T00). 

o Suplemento - Como surgiu a 
idéia do wikitA?

Antonio Magno Lima Espeschit 
(toni) - Desde janeiro de 2000, a Tur-
ma 90 tem uma lista de discussão 
bem movimentada no Yahoo Groups. 
Nestes 107 meses circularam mais de 
22.000 mensagens! Dentre os muitos 
assuntos, volta e meia há alguém re-
clamando da AEITA ou propondo algo a 
ser mudado em nossa Associação. No 
dia 01/JUL/2008 o Carlos Ferrari (ELE-
90) cansou de só reclamar e mandou 
para a ITANet um “manifesto”, propon-
do que a AEITA implantasse um wiki. A 
idéia era criar um repositório de bizus 
criados por iteanos. Eu estava fazendo 

experimentos com wikis na Embraer. 
Então, no dia 03 de julho já havia uma 
interface wiki no site da Turma 90. O 
passo seguinte foi da AEITA, que forne-
ceu a senha de acesso e permitiu que 
este mesmo sistema fosse instalado no 
site www.aeitaonline.com.br/wiki. No 
primeiro dia da divulgação houve mais 
de 400 acessos! O resto, é história...

Carlos Ferrari - Eu tive a idéia. No 
site do wikITA está publicada a cópia do 
e-mail inicial que deu origem a tudo. O 
Toni leu o e-mail e em 30 minutos fez 
um mini site dentro do site da Turma 90, 
com uma wiki funcionando, para mos-
trar como era fácil de fazer. 

o Suplemento - Por que o site é 
aberto, e não restrito aos iteanos?

toni - Wiki é um vocábulo havaiano 
que significa “rápido”. E o nome é muito 
apropriado pois a interface wiki per-
mite que os textos publicados mudem 
muito rapidamente. Num instante, você 
está lendo o texto e percebe um erro 
de digitação. No instante seguinte, 
você clica no botão editar, conserta o 
erro, salva a página e continua a lei-
tura... Para manter o site restrito aos 
iteanos, teria que haver um mecanis-
mo de login e as alterações deixariam 
de ser tão rápidas, pois os usuários 
perderiam tempo se cadastrando e 
se identificando no site. Além disso, 
teríamos que montar e manter um cadas-
tro de usuários, colocar um mecanismo 
para lembrar senhas para os esqueci-
dos etc. Assim, a manutenção do site 
ficaria bem mais complexa. Da forma 
como está, você pode se identificar 
com seu próprio nome, criar um pseu-
dônimo ou permanecer anônimo. É o 
grau máximo de liberdade que o siste-

ma permite! No entanto, se houver ca-
sos de vandalismo, poderemos fechar 
o site apenas para iteanos, pois o sis-
tema tem recursos técnicos para isso.  
Nossa idéia é manter o site o mais 
aberto possível. Afinal, foi o povo 
brasileiro quem patrocinou o ITA. Nada 
mais justo que todos possam usufruir 
do conteúdo do site!

Carlos - Nem a AEITA nem ninguém 
possui um cadastro atualizado dos itea-
nos. Além disso, muita burocracia pode 
atrapalhar as atualizações. O legal do wi-
kITA é o cara entrar para ler uma história 
da sua turma, lembrar de um detalhe 
que foi esquecido, clicar no editar e na 
mesma hora já atualizar a história. Quem 
sabe o iteano, ao entrar no site da wikI-
TA, através do AEITA Online, não apro-
veite para atualizar seu cadastro?!

o Suplemento - Vocês já tinham 
contato frequente com a AEitA antes 
do wikitA? Em caso negativo, como se 
deu essa aproximação?

toni - Muitos contatos anteriores 
com a AEITA não foram amistosos... Po-
rém, quando o presidente nos deu “carta 
branca” para instalar o software, o rela-
cionamento ficou excelente.

Carlos - Eu e o Toni somos da mes-
ma turma (90) mas todos os que soube-
ram do projeto, colaboraram ou deram 
sugestões o fizeram através da ITANet. 
O iteano após se formar é lançado aos 
quatro cantos do mundo, as listas digi-
tais talvez sejam o meio mais eficiente 
de termos contato. 

o Suplemento - Que recado os 
idealizadores do wikITA gostariam de 
mandar à comunidade iteana, a respeito 
dessa iniciativa?

toni - Um site wiki é construído 

pelos seus próprios 
usuários. Portanto, 
depende apenas de 
nós mesmos criar um 
conteúdo que esteja à 
altura do nome do ITA. 
Esperamos que os tex-
tos agradem a alguns e 
desagradem a outros. 
O importante é que 
TODOS podem contribuir para melhorar 
o site. Portanto, não se acanhem. Escre-
vam! Mesmo quem não tem experiência 
com a Internet, pode clicar em “Editar” e 
sair escrevendo. Sempre haverá uma boa 
alma para corrigir erros e reorganizar o 
texto. Daqui a alguns anos o site pode ser 
mais uma página morta na Internet ou um 
portal que orgulhe a todos os iteanos. 
Depende apenas de nós mesmos!

Carlos - O iteano deve dar mais valor 
à faculdade que fez! O ITA irá abrir muitas 
portas na sua vida profissional, é impor-
tante que haja locais para que nós man-
tenhamos o contato, para trocarmos ex-
periências, etc. A nossa associação, que 
é a AEITA, deve ser fortalecida e a AEITA 
deve incentivar os laços entre os iteanos 
e o orgulho de ser iteano. O wikITA é 
como um mural, onde os feitos, a cultura 
e a história como um todo podem ser pre-
servados para que as turmas seguintes 
tenham noção do caminho que trilhamos 
e de onde irão chegar trilhando o mesmo 
caminho. Com certeza teremos artigos 
sobre a disciplina consciente, etc.

Gilvan Castro de Souza e Toni 
Espeschit, administradores da lista 
de discussão da T90

Carlos Ferrari (T90)

SJcAMPOS
O iteano Satoshi Yokota (T64), vice-presidente Executivo de Planejamento Estra-

tégico e Desenvolvimento Tecnológico da Embraer, fez palestra a convite da Regional 
São José dos Campos, com o tema: Embraer - uma visão da recuperação e consoli-
dação. A apresentação contou com a presença de mais de 70 colegas e convidados, 
com grande participação dasturmas mais novas. Os interessados em receber o DVD 
da palestra devem entrar em contato com a Secretaria da AEITA. O custo é de R$ 
7,00, referentes a cópia e correio.

A Regional São José dos Campos está provisoriamente sob o comando de Chris-
tiano Sadock (T04). Precisamosde apoio e incentivo para dar continuidade a esse 
competente trabalho inicial. Mais informações sobre a Regional, fotos, filmes e rela-
tos das palestras já realizadas, acesse: http://aeita.sjc.googlepages.com

teúdos. Acesse: http://www.aeitaonline.
com.br/wiki/index.php/AEITA_Europa 

Contato da Regional: bruno.wp@
gmail.com

 

JApãO
Está no ar a versão “0.1” do site da 

Regional Japão. A página está aberta a 
sugestões, inclusive com a geração de 
conteúdo para o blog, já criado. Partici-
pem! http://aeita.japao.googlepages.com

Leia mais sobre as Regionais em: www.aeitaonline.com.br>Regionais e aeita.rio.googlepages.com/regionais

Notícias das regioNais
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carta do presideNte

ADMInISTRAçãO DA AEITA
A carga está nos ombros do To-

mas, o Culpado. É quem vai admi-
nistrando com sua garra, discrição e 
bom senso. Foi quem montou toda a 
estrutura administrativa, inclusive o 
que temos de TI.

Tem o apoio de três secretárias 
que emitem boletos, atualizam o nos-
so banco de dados, respondem aos 
iteanos, cuidam do convênio Unimed 
AEITA, preparam o Sábado das Ori-
gens e por aí vai. Infelizmente em casa 
de ferreiro, espeto de pau. A nossa 
instalação de TI é rudimentar. Não é 
modelo. Deveria ser atualizada. Quem 
faria e a que custo?

o qUE A AEitA oFERECE
Produz o “O Suplemento”. É dis-

tribuído para todos os seus sócios. 
Atualmente está on-line. É influente, 
atinge a comunidade. Acho-o bem fei-
to e melhorando. Tomás, Ana Paula e 
Edvânio, com a colaboração de mui-
tos, o põem na rua. Trabalham muito 
e bem.

É responsável por produzir o livro 
“Histórias para contar, amigos para 
encontrar”. É entregue aos sócios 
pagantes da AEITA. É bastante pro-
curado. Ainda não temos uma versão 
on-line. Sofre críticas, nem sempre 
atualizado e com alguns erros.

A administração e atualização de 
dois sites: AEITA e AEITA Online. Pre-
cisam de uma boa revisão e atualiza-
ção. É onde está hospedado nosso 
banco de dados.

Convênio Unimed AEITA. Um pla-
no de saúde em condições favoráveis 
para sócios da AEITA. Na falta do sócio, 
a família tem que contratar em condi-
ções normais, encarecendo bastante. 
É uma alternativa para os que não têm 
cobertura de seu empregador.

É responsável por organizar o Sá-
bado das Origens. Muitos o conside-
ram um evento muito importante para 
manter o relacionamento iteano – itea-
no e iteano – ITA.

Os nossos públicos, os com que 
e com quem nos preocupamos: os 
iteanos sócios pagantes e não, o 
ITA, a FCMF e os alunos. Buscamos 
compreender as suas necessidades e 
atendê-las.

o qUE A AEitA tAMBéM oFERECE
Uma visão sobre o Engenheiro do 

Futuro, cria do Sidney.
Os prêmios Destaque Iteano e Prê-

mio Excelência.
Uma oferta de oportunidades de 

colocação em seu site AEITA On-line. 

Iteana e iteano. Eis uma carta que sei começar e não sei como irá terminar. 
Posso reescrevê-la e corrigi-la.... Podia tentar encurtá-la.....

5a Carta do Presidente AEITA - 2008-2009 (07/07/2008)

Concepção e realização do Floriano 
Salvaterra, Recebeu apoio, mas é sua 
cria. Não temos nenhum retorno se é 
útil ou não! Curiosa esta constatação.

Colocamos em prática o AEITA 
Informa. É mais uma forma de comu-
nicação. O retorno tem sido positivo. 
Talvez tenhamos acertado.

ALgUMAS CoiSAS EStão 
AcOnTEcEnDO

A Itanet é um meio muito usado 
para a comunicação entre os iteanos. 
Não é da AEITA.

O número de visitas no nosso site 
vem aumentando. Chegamos a 6000 
em junho comparando com uma mé-
dia de 2000 em 2007.

A Regional SJC começou sua ati-
vidade com uma palestra do Carlos 
Nobre. Foi gravada por um profissio-
nal e está muito boa. Tenho-a em CD. 
Você já imaginou poder fazer pergun-
tas ao Einstein? Pois é o que o Carlos 
Nobre está fazendo: respondendo a 
perguntas colocadas na Internet. Não 
imaginava este tipo de disponibilidade. 
Coisas de iteano!

O Cristiano Sadock assumiu a AEI-
TA Regional SJC, na base do sacrifí-
cio, para levá-la avante. Precisamos 
de alguém que assuma em seu lugar: 
é jovem e precisa ganhar a vida.

A Ana Maria, esposa de iteano 
o está ajudando. Poderá ser a nova 
coordenadora da AEITA SJC? Não é 
iteana. Pode? É uma experiência a ser 
avaliada, se ocorrer. O Chico Galvão, 
da minha turma, sugeriu que tivésse-
mos um profissional cuidando de cada 
Regional.

A AEITA SJC começa bem: Car-
los Nobre, Satoshi em 23/07 e Michal 
Gartenkraut em 13/08.

As Regionais sofrem com o trân-
sito e deslocamentos. Quem quer e 
pode se deslocar em Rio e São Paulo 
com facilidade? Na AEITA Rio há pes-
soas reclamando do local da reunião 
por causa da localização. Parece que 
SJC ainda não sofre tanto com este 
problema.

Temos a AEITA Canadá, Japão e 
Europa.

As Regionais são iniciativas in-
dividuais. Podemos apoiar, sugerir e 
aconselhar, mas a decisão é local. Te-
nho tido pouca notícia das Regionais. 
A de São Paulo me convidou para ir lá: 
não pude comparecer.

As reuniões precisam ser comen-
tadas e documentadas. Fotos! Como é 
bom vê-las. Despertam o interesse e 
curiosidade.

Espero que o Wikita pegue e flo-

resça. Posso fazer o alarido, mas sou 
ruim de Internet. Ajudem o Carlos Fer-
rari em sua idéia e comecem logo. É 
bela iniciativa. Que vire ótima realiza-
ção.

Já anunciadas no O Suplemento 81 
e site AEITA Online, temos as iniciati-
vas de FADA – Fundo AEITA De Apoio 
e o Coaching dos Bixos, em fase de 
implantação.

PREoCUPAçõES
Precisamos de mais iteanos cola-

borando. Muitos mais. E precisamos 
da sua colaboração. Mais gente que 
ajude no “O Suplemento”.

O Teixeira de certa forma é quem 
cuida e apóia as Regionais, ou seja, 
seria o Gerente AEITA Regional. Já avi-
sou que passa o bastão em 2009.

Que tal termos um iteano Gerente 
AEITA – Alunos? Que tal termos um 
iteano Gerente de Cultura AEITA? Que 
tal termos um iteano Gerente de TI da 
AEITA?

São projetos que não têm duração 
definida e precisam de atenção. Inde-
pendem de serem eleitos. Assumem 
por um período e colaboram. Prestam 

contas à AEITA. Recebem apoio e 
orientação da AEITA.

Passo o bastão em 2009. Penso 
que deveríamos pensar qual a finalida-
de da AEITA. Numa boa, com calma, 
revendo o que pretendemos.

Precisamos pensar numa estra-
tégia para a AEITA. Sua razão de ser, 
o que pretendemos dela, o que es-
peramos dela. Estou pedindo ajuda 
a alguns para que nos ajudem nisto 
e tenhamos algo a ser proposto para 
apresentação, revisão e aprovação em 
2009.

Temos um novo desafio que é 
avaliarmos um pedido de pós-gradu-
ado do ITA para ser sócio efetivo da 
AEITA. Seremos muito cuidadosos e 
totalmente transparentes nesta maté-
ria. Este assunto desperta paixões e 
emoções.

Até a próxima

Fernando Coelho de Souza
Presidente AEITA 2008/2009

PS: Peço que encaminhe às suas lis-
tas de turma.



ita iNForma

espaço FcmF

O iteano Celso Massaki Hirata 
(T82) assumiu, no final de julho, o 
cargo de Pró-Reitor de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa do ITA. Ele substituiu 
o também iteano Homero Santiago 
Maciel (T76), que esteve à frente 
dessa Pró-Reitoria por dois manda-
tos consecutivos. 

Graduado em Engenharia Mecâni-
ca-Aeronáutica, Celso Massaki Hirata 
possui mestrado em Engenharia Ae-
ronáutica e Mecânica também pelo 
ITA (1987) e doutorado em Ciência 

Pós-graduação muda de comando
da Computação pelo Imperial College 
of Science, Technology and Medicine 
(1995). Professor do ITA desde 1986, 
atualmente é professor associado da 
Divisão de Ciência da Computação, 
atuando no Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Eletrônica e 
Computação, na área de Informática, 
e também no curso de graduação em 
Engenharia de Computação. 

Foi professor do Curso de Especia-
lização em Administração para Gradu-
ados (parceria entre a Fundação Getú-

lio Vargas e o ITA), do MBA ITA-ESPM 
e do curso de Mestrado Profissional 
ITA-Pilkington. Tem atuado como co-
ordenador, gerente ou consultor de 
diversos programas e projetos, dentre 
eles: o Programa Institutos do Milênio 
2005-2008; a Implementação e Am-
pliação da Telemedicina no Brasil; o 
Projeto Harpia, para Análise de Risco 
e Inteligência Artificial Aplicada, junto 
com a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil; projeto de um Sistema de Apoio 
à Decisão Compartilhada para Infra-

Estrutura Aeronáutica, com a RNP/
GIGA; e dois subprojetos do Fundo 
Verde-Amarelo, financiados pela Finep 
e Compsis. 

Tem publicado em periódicos e 
conferências cerca de 50 ar tigos, 
sendo 35 de circulação internacio-
nal. Já orientou 20 trabalhos de Pós-
Graduação, o que envolveu teses de 
doutorado e mestrado e disser ta-
ções de mestrado profissional, além 
de 33 Trabalhos de Graduação e de 
Iniciação Científica.

Rua Euclides Miragaia, 433, 80 andar, conjs. 803 e 804
Centro – São José dos Campos – SP

55 – 12 - 3923-2959
www.fcmf.org.br - email: fcmf@fcmf.org.br

Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética:
mais um projeto que a FCMF viabiliza

Fazer uma aeronave passar sem 
ser notada pelos radares não é ta-
refa fácil. Mas é exatamente esse o 
objetivo de um projeto do Instituto de 
Aeronáutica e Espaço do Comando-
Geral de Tecnologia Aeroespacial (IAE/
CTA), viabilizado, por intermédio do 
convênio 1757/03 entre a Fundação 
Casimiro Montenegro Filho (FCMF) – 
conveniente, a Financiadora de Estu-
dos e Projetos (FINEP) – concedente, 
o Centro Técnico Aeroespacial (CTA) 
e Universidade de Taubaté (UNITAU) 
– Co-financiadores e ALLTEC Indús-
tria de Componentes em Materiais 
Compostos – interveniente técnico; 
onde estão sendo desenvolvidos di-
ferentes Materiais Absorvedores de 
Radiação Eletromagnética (MARE), 
tradução para o termo radar absor-
bing materials (RAM). Trata-se do 
mesmo tipo de material utilizado no 
revestimento de aviões militares da 
força aérea norte-americana, como o 
F-117 e o B-2, conhecidos por se tor-
narem invisíveis a radares na faixa de 
microondas. A furtividade de um alvo 
pode ser manipulada por dois fatores: 
a sua geometria e os materiais de seu 
revestimento. No caso da atenuação 
de ondas eletromagnéticas por um 
material, esse fenômeno baseia-se na 
atenuação, pelo material, da energia 
eletromagnética emitida pelo radar que 
é transformada em energia térmica, fa-
cilmente dissipada, diminuindo assim 
a reflexão de sinais e a conseqüente 
detecção do alvo. Embora os materiais 
estejam sendo desenvolvidos para fins 
militares a partir de uma solicitação do 
Comando da Aeronáutica, existe um 
grande potencial de uso dessa tecno-
logia em aplicações civis.

 No setor aeronáutico, o produto 
pode ser empregado na blindagem in-

terna de aviões civis, no isolamento 
dos cabos elétricos e na vedação das 
cabines de comando, evitando interfe-
rências na instrumentação das aerona-
ves como as provocadas por aparelhos 
celulares. Da mesma forma, antenas 
de rádio-transmissão podem melhorar 
o seu desempenho se nessas forem 
devidamente posicionados materiais 
absorvedores para eliminar radiações 
espúrias que interferem nos sistemas 
de comunicação. Antenas de transmis-
são e recepção e os próprios aparelhos 
de telefonia celular também podem ser 
revestidos com esse tipo de material 
absorvedor de energia eletromagnética.

Outros exemplos de possíveis 
usos do MARE estão no revestimento 
interno de fornos de microondas, com 
o objetivo de impedir o vazamento da 
radiação, e na blindagem eletromag-
nética de marcapassos. Na pesquisa 
científica podem ser úteis no isola-
mento de câmaras anecóicas, usadas 
para testar, em laboratório, a reflexão 
de ondas eletromagnéticas (Figura 1). 
O isolamento desse tipo de radiação 
pode ser feito também na construção 
civil, utilizando-se revestimentos do 
material em salas ou edifícios. 

No IAE, os materiais absorvedores 
estão sendo desenvolvidos principal-
mente nas formas de tintas e mantas 
de borracha pela adição de centros 
absorvedores de microondas, tipos 
ferritas, negro de fumo e polímeros 
condutores. 

Atualmente, esses materiais que 
cumprem funções semelhantes ao 
MARE ainda são, em quase sua to-
talidade, importados pelo Brasil. No 
entanto, essa área encontra-se em 
fase de consolidação no IAE graças 
ao apoio que vem recebendo do pró-
prio Comando da Aeronáutica e, mais 
recentemente, devido à aprovação de 
um Projeto FINEP, gerenciado tecnica-
mente pela Divisão de Materiais do IAE 
e, administrativamente, pela Fundação 
Casimiro Montenegro Filho. Com o 
apoio financeiro recebido da FINEP foi 
possível reformar uma área de cerca 
de 700 m2, onde hoje está instalada a 
infra-estrutura do Projeto MARE, que 
consta com áreas de processamento 
e de caracterizações físico-química e 
eletromagnética (Figura 2). 

Para o setor militar aeronáutico, 
o produto é estratégico e poderá ser 
empregado no revestimento de aviões, 

Fig. 1 – Câmara anecóica: laboratório
usado para estudo de antenas

Fig. 2 – Laboratório 
de caracterização 
físico-química da 
Divisão de Materiais.

Fig. 3 – Míssil MAA-1 Piranha: arma-
mento a ser revestido com MARE.

armamentos e antenas (Figura 3). 
 Algo arrojado, como o que está 

sendo desenvolvido no IAE, trata-se 
de uma tecnologia estratégica, relacio-
nada à questão da soberania nacional 
pelos países que a detêm. 

Desde o início das pesquisas com 
os materiais absorvedores de micro-
ondas, o IAE já recebeu cinco prêmios 
nacionais e solicitou junto ao Institu-
to Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI) nove pedidos de patentes.

 A grande conquista do Projeto 
MARE não está apenas no domínio da 
obtenção de materiais absorvedores 
de microondas, ou mesmo de tornar 
aeronaves invisíveis a radares, mas na 
formação de uma capacitação tecnoló-
gica genuinamente brasileira. Estamos 
formando pesquisadores nessa área, 
o que é um diferencial para o país. 

Mirabel Cerqueira Rezende
Chefe do Projeto MARE
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Carlos Nobre

artigo

O modelo de desenvolvimento rural 
da Amazônia brasileira praticado nos úl-
timos 50 anos, baseado na substituição 
da floresta por agricultura e pecuária, 
não trouxe benefícios econômicos e 
qualidade de vida para a grande maioria 
da população. O produto agrícola bruto 
da área de domínio florestal da Amazô-
nia brasileira em mais de 750 mil km2 
desmatados e pelo menos outro tanto 
degradado pela exploração madeireira 
predatória representa menos de 0,5% 
do PIB brasileiro. É urgente desvincular 
desenvolvimento de desmatamento e 
degradação florestal. 

Para a maioria dos países, os be-
nefícios mais diretos de C&T são tra-
dicionalmente derivados não de novos 
conhecimentos, mas da utilização de 
conhecimento já produzido e que possa 
ser traduzido em bens e serviços. Assim, 
até mais importante do que o avanço do 
conhecimento em si, o principal valor de 
C&T na educação é a criação de uma 
força de trabalho a qual possa entender 
e aplicar conhecimento existente. Capa-
citação tecnológica tem ajudado a man-
ter o crescimento em grandes países em 
desenvolvimento como o Brasil. Porém, 
este paradigma não se aplica ao desen-
volvimento sustentável da Amazônia, 

uma vez que o conhecimento existente 
e praticado sobre desenvolvimento rural 
agrícola não se mostrou apropriado para 
os Trópicos úmidos por apresentar um 
custo social e ambiental elevado.

Ainda que reconhecendo que grande 
parte do desafio é político e C&T isola-
damente não bastam, enfatiza-se no-
vamente a importância central de C&T 
para o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia, inclusive a necessidade de 
novos conhecimentos para valoração 
e valorização dos serviços ambientais 
dos ecossistemas. De modo enfático, 
a Amazônia necessita urgentemente de 
uma verdadeira revolução científica e 
tecnológica, revolução esta que deve ser 
estratégia prioritária e central das políticas 
públicas de desenvolvimento regional. 

Em termos práticos, esta revolu-
ção deve criar as condições para “tra-
zer valor ao âmago da floresta”, isto 
é, desenvolver uma economia de base 
florestal e de valorização econômica da 
biodiversidade, a partir de inovadoras 
“bio-indústrias”. Atualmente, poucas 
cadeias produtivas baseadas em produ-
tos naturais da Amazônia atingem esca-
la global e beneficiam ampla base social. 
É perfeitamente concebível imaginar um 
número de 50 a 100 cadeias produtivas 

com base na biodiversidade que pos-
sam ser desenvolvidas para alcançar 
mercados globais, gerando ao cabo de 
10 a 20 anos uma nova economia de 
base florestal e com utilização da bio-
diversidade, com forte agregação local 
de valor via industrialização, bem mais 
expressiva do que a economia atual 
baseada na substituição ou exploração 
destrutiva da floresta. 

Para tanto, faz-se necessário criar 
uma rede de novas instituições de en-
sino superior, pós-graduação e pesqui-
sa básica e tecnológica avançada, com 
foco em recursos da floresta e recursos 
aquáticos. Estes institutos devem ser 
criados de forma a descentralizar C&T 
na região e aproveitar a diversidade e 
potencialidades sub-regionais. Tal rede 
inovadora de C&T deveria contar com 5 
a 6 institutos de tecnologia, agregando 
cerca de 500 professores, pesquisa-
dores e tecnologistas cada um deles, 
multiplicando por três a quatro o número 
de pesquisadores ativos na Amazônia. 
Estes institutos –conectados a uma rede 
de laboratórios associados cobrindo 
todos os rincões da Amazônia e interli-
gados por tecnologia de informação de 
ponta - servirão como pólos regionais 
deste novo modelo de desenvolvimento 

tecnológico regional, assim como o Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 
nucleou, nas décadas de 50 a 70, o rá-
pido desenvolvimento da indústria aero-
náutica brasileira, que é, hoje, uma das 
mais importantes do mundo. Portanto, 
o que a Amazônia necessita são vários 
destes “ITAs”, Institutos de Tecnologia 
da Amazônia, para nuclear um modelo 
industrial baseado em recursos naturais 
inovador para a região. 

Num certo sentido, o desafio de criar 
estes ITAs da Amazônia é maior até do 
que foi criar o ITA, pois já existiam, antes 
da década de 50, indústrias e escolas de 
engenharia aeronáutica que lhe serviram 
de modelo. Este desafio, por outro lado, 
oferece oportunidade única ao Brasil de 
inventar um modelo de desenvolvimento 
para as regiões tropicais baseado em ci-
ência, inovação tecnológica e empreen-
dedorismo. Vencer este desafio é condi-
ção para nos tornarmos o primeiro país 
tropical desenvolvido, utilizando ao má-
ximo o inigualável potencial de recursos 
naturais renováveis do Brasil, e servindo 
de modelo para os Trópicos globais.

Carlos Nobre (T74) é 
pesquisador do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE)

“A Amazônia necessita de vários ITAs”
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Paulo Roberto Serra

seguraNça de Vôo

Fatores Humanos em Manutenção
Historicamente, a manutenção não 

era um ramo da atividade aeronáutica 
com contribuição significativa para aci-
dentes. Se observarmos as estatísticas 
da aviação comercial pós-guerra até a 
década de 70, a manutenção apresen-
tava – como causa ou fator contribuinte 
importante – uma participação de 3% 
a 4 % nos acidentes, sendo que nos 
Estados Unidos esse número era um 
pouco maior (ver a Figura 2).

As estatísticas são ingratas, va-
riam muito de uma fonte para outra, 
e dependem muito do foco da pesqui-
sa pretendida; portanto, os números 
apresentados abaixo são médias in-
dicativas da ordem de grandeza das 
contribuições de cada causa em duas 
épocas diferentes. A causa “aerona-
vegabilidade” indica a proporção dos 
acidentes causados pelo avião em si, 
como panes e deficiências de projeto.

Essa contribuição da manutenção 
passou para 8% a 9 % na década de 
90, e para 30% a 40% hoje. Mas esses 
números podem não ser comparáveis, 
pois decorrem de uma nova maneira 
de se analisar o problema, onde se 
vai buscar as causas nos chamados 
precursores, ou seja, fatores muitas 
vezes dormentes que acabam por 
criar condições propícias para que o 
acidente aconteça. 

Alguns dos exemplos mais repre-
sentativos de causas, precursores e 
fatores contribuintes foram:
• Alaska vôo 261, janeiro de 2000 

(falta de lubrificação do screwjack 
do estabilizador horizontal)

• Swissair vôo 111, setembro de 

1998 (fogo causado por instalação 
inapropriada de cablagem elétrica)

• TWA vôo 800, julho de 1996 (ex-
plosão do tanque central decor-
rente de manutenção inapropriada 
recorrente dos sistemas elétricos e 
de combustível)

• Japan Airlines vôo 123, agosto de 
1985 (reparos incorretos efetuados 
na caverna depressão traseira)

• Continental Airlines em Eagle Lake 
(instalação incompleta do bordo de 
ataque do estabilizador)

• Helios vôo 522 (sistema de pressu-
rização esquecido pela manutenção 
em modo manual)

• AeroPeru vôo 603, outubro 1996 
(tomadas estáticas tapadas com 
fita adesiva)

• AirMidwest vôo 5481, janeiro 2003 
(regulagem incorreta do profundor)

• ValueJet vôo 592, maio de 1996 
(manuseio e carregamento incorre-
to de material perigoso)

• ATR-72 da TunisAir (instalação in-
correta de um medidor de quantida-
de de combustível) 

Um dos casos mais clássicos de 
comprometimento da segurança cau-
sada por manutenção, mas que por 
milagre não resultou num acidente fa-
tal, foi o vôo 5390 da British Airways 
em junho de 1990. Um mecânico, 
apesar de consciencioso e experien-
te, instalou um pára brisa de um BAC 
1-11 usando parafusos incorretos; o 
pára brisa foi ejetado causando uma 
descompressão de cabine, e o co-
mandante foi parcialmente sugado 
para fora do avião, tendo sido seguro 
pelas pernas por um comissário.

A segurança de vôo é montada 
em cima de um tripé, onde as pernas 
são: a integridade do produto, a inte-
gridade operacional e a integridade da 
manutenção. A missão da perna “ma-
nutenção” do tripé nos aviões moder-
nos, projetados e homologados com a 
aplicação dos conceitos do parágrafo 
1309, é de preservar o nível de se-

gurança intrínseco do avião – aquele 
característico do projeto de um avião 
novo – evitando que a sua utilização 
e o desgaste decorrente do uso diário 
comprometam a segurança de vôo. 
Portanto, manutenção não cria segu-
rança, apenas administra as perdas 
inevitáveis que decorrem da operação 
normal, impondo limites que salva-
guardam um nível mínimo de aero-
navegabilidade. Quando essa missão 
falha, todo o tripé desaba.

A conjuntura geopolítica interna-
cional vem colocando enorme pressão 
na economia das empresas aéreas 
desde o segundo choque do petróleo 
em 1991 (primeira guerra do Iraque), 
e essa situação teve duas pioras: o 11 
de setembro de 2001, que afetou de 
forma dramática a indústria do trans-
porte aéreo, e mais recentemente o 
chamado “terceiro choque” do petró-
leo, onde o preço do barril passou de 
US$ 30 a US$ 140 em um ano, com 
a indústria já trabalhando num cená-
rio de o barril chegar a US$ 200. Para 
compensar, as empresas aéreas vem 
reduzindo progressivamente os cus-
tos de treinamento, minimizando os 
custos de manutenção e utilizando os 
aviões de forma mais intensiva. 

Alguns elementos de explicação 
são propostos abaixo para reflexão e 
análise como possíveis causas dessa 
nova tendência.
• A utilização média dos aviões pas-

sou de 7,5 para 10 horas por dia na 
Europa, e de 9,5 para 12,5 horas 
por dia nos US; algumas empresas 
chegam a voar até 17 horas por dia; 
em conseqüência, o tempo médio 
de trânsito que era de 1 hora passou 
para 45 minutos, depois 30, e agora 
existe enorme pressão para reduzir 
para 20 minutos,

• Nesse tipo de operação, qualquer 
pequeno atraso produz um efeito 
dominó e se propaga de forma irre-
versível, algumas vezes até para os 
dias seguintes, porque não há tem-
po de recuperação. É uma das cau-
sas do que a imprensa chamou de 
“caos aéreo”, porque provoca uma 
desorganização geral na malha, nos 
“slots”, complica o tráfego aéreo e 
afeta também as outras empresas.

• Como não há tempo durante o dia, 
a manutenção dos aviões é feita em 
geral de madrugada (os aviões são 
entregues à manutenção às 22 ou 

23 horas e devem iniciar as opera-
ções às 6 horas do dia seguinte); 
como as áreas de aeroporto são ca-
ríssimas, os hangares são pequenos 
com relação às frotas, não tem es-
paço para acomodar muitos aviões, 
e não raramente os trabalhos são 
feitos em pátio externo, com chuva, 
frio, iluminação deficiente, etc.,

• Sabe-se que o número de itens de 
manutenção diferidos aumentou 
muito, mas não existam estatísticas 
confiáveis sobre o assunto por-
que em uma boa parte dos casos 
não ficam registros. Diferimento de 
manutenção é uma prática antiga 
que quando feita com critério, não 
compromete a segurança de vôo. 
Mas quando é feita nesse ambien-
te de afobação, pressão e desor-
ganização, toma um aspecto onde 
a análise técnica fica fortemente 
influenciada por outras motivações 
que acabam provocando um relaxa-
mento nos padrões de manutenção, 
com teorias do tipo “avião é feito pra 
voar”, “avião no chão só dá prejuí-
zo”, “nada substitui o lucro”, etc.

• Uso abusivo do MMEL, com inter-
pretações que muitas vezes estabe-
lecem um compromisso desfavorá-
vel à segurança de vôo, beneficiando 
a operacionalidade dos aviões, o 
cumprimento dos horários, e os 
custos. (ver artigo “Master Minu-
mum Equipment List” publicado no 
Suplemento nº 79)

• O treinamento de mecânicos foi 
ficando progressivamente mais 
simplificado, ao mesmo tempo em 
que a complexidade dos aviões 
aumentou muito, requerendo uma 
capacitação tecnológica superior, 
especialmente em automatismos, 
eletrônica e computação; questões 
salariais, condições precárias de 
trabalho, intensas pressões opera-
cionais, gestão em geral (coordena-
ção, liderança, programação, etc.), 
e principalmente a cultura de segu-
rança estão sendo progressivamen-
te moídos pela máquina, 

• Os conceitos aeronáuticos tradicio-
nais de controle de qualidade, ou 
inspeção, mudaram muito com a 
adoção de filosofias orientais. Pra-
ticamente acabou o duplo check e 
hoje em dia quem faz uma tarefa 
fica totalmente responsável por ela. 
Dificilmente uma filosofia oriental 
funciona bem em outras culturas, 

Figura 1 – Proporções relativas das 
principais contribuições para os 
acidentes fatais

Figura 2 – Evolução da contribuição 
da manutenção em acidentes fatais
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como por exemplo a latina. É mui-
ta ingenuidade importar filosofias 
que são características de uma de-
terminada cultura, e querer que ela 
funcione bem em outra, apesar dos 
atrativos que ela possa apresentar. 
São as tentações da sereia que 
encantam, mas escondem arma-
dilhas. Inúmeros acidentes dentre 
os listados acima são diretamente 
atribuíveis a adaptações mal feitas 
dessas novas filosofias.

• A interferência cada vez mais clara 
do sistema jurídico na investigação 
de acidentes (no que se passou a 
chamar “criminalização de aciden-
tes aeronáuticos”) é polêmica, mas 
irreversível; o sistema tem que se 
adaptar a isso. Durante essa fase 
de adaptação a tradicional cultura 
de não punitividade está ameaçada; 
sentindo que poderá ser punido cri-
minalmente, o autor de um erro pode 
ser tentado a escondê-lo, e em avia-
ção esconder um erro pode ser mui-
to pior do que o erro em si. Enquanto 
não houver uma diferenciação clara 
entre o erro (definido como um ato 
incorreto não intencional) e a viola-
ção (definida como um ato incorreto 
voluntário e consciente), todos os 
erros podem ser criminalizados, 
sem que se leve em consideração 
fatores importantes como negligên-
cia, imprudência e imperícia. Outro 
aspecto é até que ponto um empre-
gado pode ser culpabilizado por um 
erro se não foi suficientemente trei-
nado pelo seu empregador? Como 
uma pessoa com um treinamento 
sumário lidando com um avião mo-
derno e sofisticado pode avaliar se o 
que está fazendo é uma imperícia ou 
uma imprudência? Qual a influência 
que a cultura da empresa, a sua 
gestão e as pressões operacionais 
exercem sobre o erro? De quem é a 
verdadeira responsabilidade?

• Uma nova forma de competição 
coloca mais pressão ainda sobre 
o sistema: as operadoras low-cost. 
Embora o conceito de low-cost seja 
válido e não comprometa diretamen-
te a segurança de vôo, acaba provo-
cando um efeito secundário que é 
o alastramento da cultura do baixo 
custo em áreas de atividade que 
não comportam esse tipo de atitu-
de. Redução de custos em aviação 
é possível, deve ser perseguida com 
competência até mesmo por uma 

questão de sobrevivência, mas não 
pode ser generalizada a ponto de 
se tornar numa cultura de empresa, 
sob pena de forte comprometimen-
to com a segurança. A gestão da se-
gurança certamente conflita com a 
gestão de custos, mas a busca dos 
compromissos adequados é uma 
das atividades mais importantes da 
aviação moderna, exigindo a partici-
pação de pessoal de alto nível, com 
treinamento apropriado, ferramentas 
modernas de gestão, etc.

• Um outro fator citado com uma 
possível explicação é a questão da 
língua. O inglês é a língua oficial da 
aviação e por questões culturais a 
maioria dos mecânicos que traba-
lham com aviões no mundo inteiro 
não são fluentes em inglês. Esse 
argumento tem um ponto fraco: é 
justamente nos Estados Unidos que 
o problema é pior, e lá, pelo menos 
supostamente, todos falam fluente-
mente inglês.....

• A vocação aeronáutica, que tanto 
atraía jovens para a carreira do iní-
cio do século XX até os anos 70, 
está hoje seriamente ameaçada por 
diversos fatores, entre os quais a 
competição de outras áreas de tec-
nologia (como a informática) o baixo 
nível de competitividade dos salá-
rios, a falta de motivação decorrente 
das crises cíclicas da aviação com 
demissões periódicas em massa, 
instabilidade de emprego, etc. Era 
um sonho alimentado pela evolução 
tecnológica constante, que atraia 
jovens com aviões revolucionários, 
conquista do espaço, viagens à 
Lua, etc. Esse sonho praticamente 
acabou. E a fonte de mão de obra 
qualificada para a aviação civil, que 
sempre foram as Forças Armadas, 
também praticamente secou. 

• A terceirização de serviços de ma-
nutenção virou moda de alguns 
anos para cá. A busca pela redução 
de custos levou muitas empresas a 
buscar nessa alternativa um alívio 
para as suas contas. A terceirização 
em si não é um problema direto, 
mas envolve uma cultura diferente, 
a de-localização dos serviços, a 
despadronização de procedimen-
tos, valores diferentes e diluição de 
responsabilidades. A fiscalização 
das autoridades fica muito mais di-
fícil, senão impossível. Uma grande 
empresa aérea americana, que tinha 

a sua própria oficina de revisão de 
motores, resolve fechá-la e enviar 
os motores para revisão numa ofi-
cina recém estabelecida em Singa-
pura, ou China, onde a mão de obra 
é muito mais barata. Por melhor 
que seja essa oficina, serão criadas 
tensões potenciais decorrentes das 
diferenças de cultura, entre tantas 
outras coisas.

• No Brasil, vem crescendo de forma 
preocupante o numero de in-flight 
shutdowns, ou seja, perda de mo-
tores em vôo, um dos tradicionais 
precursores de acidentes. As esta-
tísticas do CENIPA indicam que essa 
taxa era equivalente à média mundial 
até o início dessa década, mas hoje 
passou a ser muito superior a ela. As 
características desses eventos reve-
lam que na sua grande maioria são 
causados por problemas de manu-
tenção e de fiscalização deficiente.

As perspectivas futuras infelizmen-
te não são boas. Estudos recentes 
feitos pela Ascend Worldwide Ltd sob 
encomenda da IATA (International Air 
Transport Association) e FSF (Flight Sa-
fety Founation) demonstram um certo 
pessimismo quanto à evolução do pro-
blema: quase 60% dos profissionais de 
segurança de vôo entrevistados acham 
que os atuais níveis de segurança de 
vôo não vão melhorar ou vão piorar um 
pouco nos próximos anos. As motiva-
ções dessa opinião foram (os números 
entre parêntesis são os pesos relativos 
atribuídos a cada item): 
• a grande quantidade de pesso-

al inexperiente e sem treinamento 
adequado entrando no mercado de 
trabalho (73%)

• as prática de trabalho, horários, 
quantidade de horas extra e a fadiga 
(71%)

• atitudes administrativas, gestão 
inadequada, práticas de gestão de 
pessoal (66%)

Alguns outros pontos desse estu-
do revelam preocupações como:
• “Sabemos como tornar o sistema 

mais seguro, mas estamos perden-
do terreno porque estamos limitados 
pela disponibilidade de recursos hu-
manos” (Bill Voss, Presidente da FSF)

• “O sistema está consumindo to-
das as margens de segurança que 
tinha, e está ficando cada vez me-
nos resistente aos erros” (Bill Voss, 

Presidente da FSF)
• “A situação financeira das empresas 

aéreas está nos obrigando a fazer 
cada vez mais com menos recur-
sos. Forças de trabalho cada vez 
menores e medidas de redução de 
custos tais como carregamentos e 
abastecimentos cada vez mais rápi-
dos e em regime de grande afoba-
ção estão deixando cada vez menos 
margem para erros” (Giovanni Bi-
signani, Diretor da IATA)

• As frotas de jatos executivos cada 
vez mais sofisticados estão aumen-
tando rapidamente e sugando pilotos 
e mecânicos experientes das linhas 
aéreas, com promessas de salários 
muito superiores e condições de tra-
balho muito mais amenas. Da mes-
ma forma, as empresas de aviação 
regional que em geral trabalham com 
pilotos e pessoal de manutenção 
menos experiente e menos treinado, 
estão substituindo suas frotas de avi-
ões turbo-hélices antigos por novos 
e sofisticados jatos modernos, sem 
a adaptação e o treinamento requeri-
do pelas novas tecnologias.

• Em regiões onde a aviação está 
crescendo muito rapidamente, como 
Brasil, China, India, países do Oriente 
Médio, etc., as frotas de jatos estão 
crescendo tão rapidamente que os 
aeroportos, o tráfego aéreo, as auto-
ridades fiscalizadoras, as equipes de 
manutenção, e toda a infraestrutura 
de segurança está saturada e não 
consegue mais acompanhar o cres-
cimento. Em muitos países metade 
dos postos em setores governamen-
tais de supervisão e fiscalização de 
segurança está vaga. Países ricos 
estão contratando mão de obra ca-
pacitada de outros países (especial-
mente pilotos e pessoal de inspeção 
e segurança), pagando salários ex-
tremamente altos, o que desequilibra 
o mercado, e aumenta a crise nos 
países exportadores de mão de obra. 
Trata-se de um processo semelhante 
à importação de jogadores de fute-
bol sul-americanos e africanos pelos 
grandes clubes Europeus.

Temos, portanto, um extenso car-
dápio de elementos a serem explo-
rados, estudados e trabalhados para 
enfrentar os desafios da aviação co-
mercial moderna. 

Paulo Roberto Serra é 
engenheiro mecânico, especialista 

em Segurança de Vôo



aeita iNForma cultura

 Dia 24/10/08 – sexta-feira
18h30  .... Recepção e coquetel (Salão Negro) 
19h30  .... Apresentação musical (Auditório)

21h00  .... Encerramento (Auditório)

 Dia 25/10/08 - sábado
8h  .......... Recepção e registro dos  

participantes (Salão Negro)

9h  .......... Café e canapés (Hall do Auditório)

10h  ........ A.G.O. Prestação de  
Contas 2008 (Auditório)

10h30  .... Entrega do Prêmio Destaque Iteano 
(Auditório) (a confirmar)

11h  ........ Palestras “O Engenheiro do Futuro” 
(Auditório) (a confirmar)

12h30  .... Encerramento das atividades  
no Auditório

13h  ........ Churrasco de confraternização (Cocta)

17  .......... Encerramento (Cocta)

Sábado das origens:
confira programação provisória

“Em 1988 quando cheguei ao ITA, 
entrei diretamente na RUSD (Rádio 
Universitária Santos Dumont) traba-
lhando na catalogação do acervo de 
discos de vinil. Essa experiência abriu 
minha visão para um mundo sonoro 
que até então nunca havia tido con-
tato. Cinéfilo aficcionado, agora numa 
rádio e em pouco tempo já trabalhan-
do na coordenação, junto com os co-
legas Mantovani, Gugu, Hani, Embrião 
(T88), Ribas (T89), Muylaert (T90), 
Cegonha (T92) e outros. Tínhamos 
em 1989 doze horas de programação 
todos os dias da semana, eclética, 
uma hora para cada programador, 
eventos ao vivo, entrevistas como a 
realizada com o Prof. Lacaz... Duran-
te os seis anos que passei no ITA, a 
RUSD era um centro de efervescência 
cultural dentro do H8, entre os vários 
existentes. Em 1989, estudar a pos-
sibilidade de legalização, criar um 
estatuto de uma fundação mantene-
dora (que se chamaria Fundação Ca-
simiro Montenegro Filho), conseguir 
empresas para participar dessa fun-
dação, fazer lobby em Brasília, para 
um possível canal educativo, montar 
grade de programação, pensar na in-
tegração com o CTA, com a cidade, 
visitar a Rádio USP, a Rádio Eldorado, 
buscar auxílio com o Schimidt (T60), 
profissional em criação e montagem 
de rádios, enfim planejar em conjunto 
uma emissora para os alunos do ITA, 

Da RUSD-1988 ao Ponto 
Pimenta-2008 - Vinte anos 

andando com cultura
Leia abaixo depoimento do iteano 

Paulo Almeida (T92), sobre sua trajetória cultural:

AEITA apóia ações culturais do CASD
A AEITA e o Instituto Cultural Ponto Pimenta se 

uniram para promover a integração e a divulgação das 
ações culturais do ITA, CASD e dos iteanos. Francisco 
Kommisar del Campo (Paquito) (T90) passa a ser  o 
responsável pela área CULTURA da AEITA. No CASD, 
contamos com o apoio do Bruno Torido (Pink) (T11), 
e no ITA Cultural, do Diego Mamede (T12). Idealizado 
pelo colega Paulo Almeida (Caverna) (T92), o Ponto 
Pimenta (www.pontopimenta.com.br) fica em São 
José dos Campos e visa viabilizar o diálogo entre 
pensamento, artista, obra e público como experiência 
coletiva, buscando a troca de conhecimento e a refle-
xão sobre o mundo contemporâneo, para estimular a 
consciência das relações do homem com seu entorno 
e consigo mesmo.

As ações do Ponto Pimenta são voltadas para a 
criação, produção, difusão e ampliação de repertório 
nas áreas de cultura e arte, com projetos em sua sede, 
na Vila Betânia, em escolas, espaços públicos e na In-
ternet. 

“Estamos convencidos de que as ações cultu-
rais se enriquecem e proliferam quando as pessoas 
se conhecem, discutem, compartilham experiências, 
pensam e criam juntas”, afirma Caverna. “Acreditamos 

que é possível realizar projetos culturais com qualida-
de e difundi-los através dessa rede apimentada. Por 
isso criamos o Instituto, um ponto de encontro para 
as pessoas que querem apimentar o mundo com arte 
e cultura. Agora, com o apoio da AEITA, pretendemos 
levar essa proposta para dentro da comunidade iteana, 
envolvendo e interagindo com os ex-alunos e os atuais, 
através da divulgação maciça das atividades culturais 
que pretendemos realizar”.

A AEITA dará apoio, limitado e negociado caso a 
caso, e divulgará as ações do CASD e Ponto Pimenta. 
Já a partir da próxima edição de O Suplemento, será 
criada uma seção Cultural, com a agenda e a divulga-
ção dos eventos mais importantes. 

No Sábado das Origens, haverá a apresentação de 
uma instalação interativa que une, arte-tecnologia-vida 
no Vale do Paraíba, marcando o início das ações cultu-
rais fruto dessa parceria. “Esta é a forma como a AEITA 
quer apoiar a cultura na comunidade iteana, aproveitan-
do as ações que já existem”, afirma Fernando Coelho, 
(T59), presidente da Associação. “Outras iniciativas e 
ações poderão ser apoiadas. Não há restrição a outras 
propostas culturais, que terão seu mérito avaliado, 
caso a caso”.

foi uma experiência de empreendedo-
rismo, colaboração, relações externas, 
programação cultural e vida que me 
acompanham sempre. Nunca perdendo 
o foco em artes e cultura, em 1999 en-
trei no curso de Filosofia na FFLCH-USP, 
abrindo outra janela de conhecimento 
e de pensamento. Novamente em São 
José dos Campos, eu e minha esposa 
tivemos, em 2005 e 2006, um cineclube 
dentro de uma loja e café (o CinePlural) 
que culminou em públicos de mais de 
20 pessoas, ótima lotação para aquele 
local e uma vitória pessoal difundindo 
cinema de arte na cidade. Em 2006 
mesmo entramos no Instituto Magneto 
Cultural, uma OSCIP voltada a produ-
ção e difusão de obras audiovisuais. 

Ótima experiência, mas durou 
pouco, encontramos outros dois ar-
tistas/produtores culturais e no meio 
de 2007 criamos o Ponto Pimenta, 
um Instituto Cultural independente, 
auto-gerido, que objetiva colocar em 
contato artista, obra e público, atuan-
do nas áreas de audiovisual, artes do 
corpo, humanidades, fotografia, artes 
plásticas e visuais, música e em um 
ano já temos uma série de projetos de 
sucesso, externos e em nossa sede, 
mas ainda pequenos perto do que vis-
lumbramos para o futuro. Enfim, atuar 
em cultura e arte é mudar o mundo em 
que vivemos, é criar outros horizontes 
de pensamento, é humanizar os duros 
números e valores da engenharia.”

A   P R O G R A M A Ç Ã O

6, 7 e 9 / Out / 2008
Mostra de Cinema - CV Cinema Viagem (apresentação, um curta e um 
longa a cada dia) entradas gratuitas

10  / Out / 2008
Apresentação Teatral “Os Metrancas”
aberto ao público - ingressos no DepCult e no PP

de 6 a 10  / Out / 2008
Instalação Mesa de Luz
no hall do Auditório Lacaz Netto, durante a Mostra de Cinema

24 e 25  / Out / 2008
Sábado das origens Instalação [vi] vendo o Vale do Paraíba no hall do Auditório

A definir
Curso de Fotografia para alunos do ITA e funcionários do CTA
no Cineclube do H8

In formações:  ae i ta@aei ta .com.br

Arte e Tecnologia, se aproximando!
O Departamento Cultural do Centro Acadêmico Santos Dumont (CASD), do ITA, e o Instituto 

Cultural Ponto Pimenta realizam em outubro de 2008, pela primeira vez, a Mostra Pimenta no ITA. 
Uma série de eventos que visam trazer cultura e arte ao seio do ITA, seus alunos, professores, fun-
cionários, aos moradores e servidores do CTA, e à população da cidade de São José dos Campos.

Nela dialogarão arte, humor, tecnologia, viagem e a cidade de São José dos Campos. Todos estes 
pontos intimamente relacionados com a história e com a vida no e do ITA.

Teatro, cinema, video-arte, fotografia e arte-tecnologia são os primeiros passos de uma parceria 
do CASD, através do DepCult, com o Instituto Cultural Ponto Pimenta, iniciativa criada e gerida por 
um iteano e da AEITA, iniciando seu apoio à cultura.

Convênio com a Unimed tem mais de 200 vidas
Talvez muitos não saibam que o convênio 

que temos com a Unimed de São José dos 
Campos tenha mais de 200 vidas seguradas. 
Volume maior que muitas empresas médias.

Apesar de suas limitações, a Unimed 
atende às necessidades dos que precisam de 
plano de saúde e encontraram neste convênio 
a melhor alternativa. Para um público pulve-
rizado como a comunidade iteana, a capilari-
dade da Unimed é um importante diferencial 
(presente em 74,9% do território nacional, 
segundo o site da cooperativa médica).

Obviamente que a demanda por convê-
nios médicos e odontológicos aumenta na 
medida em que mais iteanos se aposentam, se 
tornam empresários ou profissionais liberais.

Precisamos evoluir e vamos! Nosso pri-
meiro passo foi entender as alternativas de 
mercado e como outras associações agem 
em relação a este assunto. Existem, por 
exemplo, necessidades adicionais como é 

a questão do plano odontológico. 
Nós, da gestão atual da AEITA, preten-

demos em breve apresentar novas alternati-
vas e para isso queremos ouvir de todos os 
associados suas necessidades, sugestões e 
informações relativas ao tema. 

Importante mencionar que não que-
remos competir ou refazer o trabalho de 
outras associações ou entidades às quais 
muitos dos iteanos já estão associados, 
como o caso do CREA e dos sindicatos dos 
engenheiros. Tais grupos já contam com be-
nefícios que os iteanos podem usufruir sem 
necessidade de gastar mais. Será nosso 
objetivo informar e facilitar o acesso de nos-
sos associados a estes outros benefícios. 
Manifestem-se e aguardem novas notícias!

Francisco Kommisar del Campo,  
Paquito (T89/90), responsável pela área 

de convênios na AEITA
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Mediação e Solução de Conflitos
Autores: José Osmir Fiorelli (T72), Maria Rosa Fiorelli e Marco Julio Malhadas
Editora Atlas, 302 págs., R$ 55,00 na Livraria Cultura

Os autores tratam do tema mediação, mé-
todo cooperativo de solução de conflitos in-
terpessoais e organizacionais. Neste livro, 
a filosofia da mediação é o pano de fundo 
sobre o qual descrevem-se os processos e 
mergulha-se em questões comportamen-
tais e emocionais de mediadores e me-
diandos. Por ser um método estimulador 
do colorido emocional, a mediação produz 
efeitos sobre o psiquismo das pessoas, os 
quais se refletem nos comportamentos de 
mediandos e mediador. Explora-se essa 

questão segundo uma visão sistêmica, sempre pautada pela aderência 
à prática, por meio de referências a situações reais que ilustram os 
desenvolvimentos teóricos. Organizado em oito capítulos, o texto trata 
inicialmente dos antecedentes que levam as pessoas à busca de uma 
solução para o conflito instalado (Capítulo 1). O Capítulo 2 traça um 
panorama dos métodos de gestão de conflito, enquanto o Capítulo 3 
estuda o panorama teórico da mediação, com destaque para o estudo 
da comunicação. O atendimento dos interessados e a pré-mediação 
constituem o objeto do Capítulo 4. Dedicou-se o Capítulo 5 à pessoa 
do mediador, descrevendo seus principais atributos para atingir os ob-
jetivos da mediação, enquanto o Capítulo 6 aborda os comportamentos 
dos mediandos e dos fatores que os influenciam. O capítulo seguinte 
concentra-se na sessão de mediação, enquanto o 8 trata de questões 
gerais da operacionalização do processo.

Lançamentos de livros
Nas Asas da Educação
A Trajetória da Embraer
Autor: ozires Silva (t62)
Editora Campus, 240 págs., R$ 62,90 na Fnac 

Contada por um 
de seus criadores 
e a maior autori-
dade brasileira em 
aviação civil e co-
mercial, este livro 
traz toda a história 
da Embraer, desde 
seu surgimento, 
passando pelos 
anos de crise, até 
a consolidação 

como uma das empresas brasileiras mais lu-
crativas do Brasil e uma das companhias mais 
prestigiadas do mundo. A Embraer, conquis-
tando a posição da terceira produtora mundial 
de aviões comerciais, domina o cenário inter-
nacional de produção e de vendas de aero-
naves destinadas às empresas de transporte 
aéreo regional e registra ordens de venda de 
US$ 33 bilhões, tendo seus produtos voando 
em 70 países do mundo e, entre eles, os mais 
avançados do planeta. Trata-se de uma leitu-
ra necessária e fundamental para entender o 
processo de industrialização nacional.

Assédio Moral
Autores: José Osmir Fiorelli (T72) 
e Maria Rosa Fiorelli
Editora LTr, 200 págs., R$ 35,00 na Livraria Cultura

Os autores conju-
gam ousadia e ino-
vação nesta densa 
e necessária obra. 
Com pioneirismo, 
o conceito de as-
sédio moral é rela-
tivizado. Analisam-
se a extensão e a 
gravidade de seus 
efeitos, nos mais 
diversos ambien-

tes, por meio de formulação em que se consi-
deram os diferentes tipos de danos causados 
à vítima. Abandona-se a visão determinística; 
assediador e assediado apresentam defeitos e 
qualidades; propõe-se uma complexa reflexão 
a respeito dos motivos pelos quais o assédio 
moral surge e é praticado. O leitor é incentiva-
do a rever seus conceitos a respeito desse im-
portante assunto da atualidade, que interessa 
diretamente a juízes do trabalho, advogados, 
psicólogos, educadores e administradores de 
empresas.

L e i a  m a i s  s o b r e  o s  l i v r o s  l a n ç a d o s  n o  A E I T A  O n l i n e  –  w w w . a e i t a o n l i n e . c o m . b r

11O Suplemento nº 82



Por Francisco Galvão

Humor a Vela
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 ___/___/___

Na França o eng. Max Holste havia 
projetado e construído em sua indústria 
a “Max Holste Aviation” na cidade de Rei-
ms, diversos aviões. Entre estes o famoso 
“Broussard”, amplamente utilizado pela 
força aérea francesa na guerra da Argélia.

Max Holste acabara de terminar o 
projeto de um avião bimotor de asa alta, 
quando o controle de sua empresa foi 
comprado pela “Cessna” americana. 
 Ao que se conta isto ocorreu através 
da venda das quotas de seu “amigo” e 
segundo sócio majoritário, Pierre Glos-
terman, o famoso piloto e herói francês 
(brasileiro de nascimento), da segunda 
guerra mundial.

Desgostoso, Max Holste depois 
de uma tentativa infrutífera de terminar 
de construir seu protótipo num país do 
Norte da África, veio para o Brasil com 
sua segunda esposa. Aqui procurou lo-
gicamente a Neiva, a única indústria de 
aviões que restara após o fechamento 
da Fokker-Rio do Galeão 

Verificando ser o porte dos investi-
mentos necessários muito além dos re-
cursos de sua pequena indústria, Neiva 
encaminhou o eng. Max Holste ao depar-
tamento de projetos do CTA, o PAR (Proje-
to de Asas Rotativas) chefiado pelo então 
capitão engenheiro Ozires Silva. 

O “Broussard” renasce como “Bandeirante”

Este convenceu os seus pares e 
superiores (do Ten.cel. Paulo Victor ao 
presidente da República) da oportunida-
de de fabricação do avião, e assim, com 
algumas modificações consideradas 
essenciais para operação pela FAB: asa 
baixa e motores turbo-hélice, nasceu o 
projeto “Bandeirante”.

Uma despedida “à la Vandaele”
Sendo a equipe de projetos do CTA/

PAR insuficiente para tocar este novo 
projeto, decidiu-se criar uma equipe 
noturna, para a formação da qual não 
faltaram candidatos de outros órgãos do 
CTA e do ITA, atraídos pela possibilidade 
de trabalhar e apreender com o famoso 

projetista francês.
Também me candidatei, e compareci 

já na primeira noite, devidamente equipado 
(com régua de cálculo “Pickett”, estojo de 
desenho “Kern”) a uma vasta sala cheia 
de pranchetas com “technígrafos”, onde 
a distribuição dos trabalhos estava sendo 
feita pelo Prof. Perez do ITA. 

Mas minha participação seria efême-
ra: Orgulhoso de meus trabalhos de proje-
tos feitos na Neiva nos aviões “Regente”, 
e T-25, fiquei decepcionado com a tarefa a 
mim alocada, que seria o projeto da cadei-
ra do piloto, pedi ao Perez para me conse-
guir algo mais interessante.

Resultado: lá veio o iracundo Max 
Holste entendendo que eu achava que 
projetar cadeiras não era tarefa para en-
genheiro, e daí a um duplo “je m’en fou 
de vous” (dane-se...) de ambas as partes 
foi uma questão de segundos. Foi assim 
que abandonei o time, do qual mais tarde 
muitos membros vieram a se constituir na 
espinha dorsal da diretoria da Embraer.

O “grupo Urupema” continuou em 
seu novo trabalho noturno no PAR, mas 
logo adiante Max Holste, passou a que-
rer pelo menos mais meio expediente de 
trabalho, tendo eles cometido a suprema 
temeridade de levar tal proposta ao prof. 
Vandaele.

No dia seguinte ao chegarem pela 
manhã ao ITA, o mestre os aguardava 
vestido com seu terno branco, gravata, 
charutos e uma garrafa de champagne. 

Após fumarem e brindarem, ele de-
clarou: “Os senhorrês son todôs uns 
traidorres. Ou bien le Urrupemá ou bien o 
Banderrantê”! Enciumado pelo crescente 
sucesso do Max, e do Bandeirante, o velho 
e teimoso mestre jogou duro julgando que 
eles optariam pelo Urupema. 

Jogou e perdeu. Semanas depois 
quando o não menos genioso Max Hols-
te rasgava ou enchia de riscos verme-
lhos os desenhos nas pranchetas (práti-
ca que o Guido Pessotti se esmerou em 
manter depois na Embraer) é possível 
que eles tenham até se arrependido. 

Mas o caminho era sem volta, e o 
Urupema foi terminado e voado pelo úni-
co que continuou fiel ao planador e ao 
Vandaele: o eng. Plínio Junqueira.

O Planador Urupema”, modificado 
por José Kovacs

Régua de cálculo, e prancheta com 
“technigrafo”

p&d

O primeiro laboratório do Brasil para a 
pesquisa de estruturas leves destinadas ao 
setor aeroespacial será implantado no Par-
que Tecnológico de São José dos Campos. 
O projeto está avaliado em R$ 90,5 milhões 
e deve ser concluído em até três anos.

Porém, as atividades já poderão come-
çar seis meses após o início das obras, pro-
gramado para este ano. Em junho, o BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social) aprovou um financiamento de 
R$ 27,6 milhões, equivalentes a 30,5% do 
investimento total previsto para o Laboratório 
de Pesquisas de Estruturas Leves (LabPEL).

A verba foi destinada ao IPT (Institu-
to de Pesquisas Tecnológicas), que será 

SJc terá primeiro laboratório de estruturas leves 
responsável pelo gerenciamento do labo-
ratório, e à Fapesp (Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo), institui-
ções parceiras do projeto. 

O laboratório será direcionado para 
projetos de inovação, atuando no desen-
volvimento e validação de tecnologias. As 
instalações ocuparão uma área de 4 mil 
metros quadrados no Parque Tecnológico.

O restante dos recursos necessários 
para a implantação do centro virão da Em-
braer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) 
com R$ 42 milhões em homens/hora, 
Fapesp (R$ 4,7 milhões), IPT (R$ 7,3 mi-
lhões) e Finep (Financiadora de Estudos e 
Projetos), com R$ 8,8 milhões.

Segundo o diretor científico da Fa-
pesp, Carlos Henrique de Brito Cruz (T78), 
o apoio da Fundação ao laboratório será 
feito por meio do programa Pesquisa em 
Parceria para Inovação Tecnológica (PITE). 
“O primeiro projeto aprovado associa à 
Embraer uma equipe de pesquisadores li-
derada pelo professor Sérgio Frascino Mül-
ler de Almeida, do ITA, para desenvolver o 
conhecimento e capacitação para o uso de 
tecnologias de fabricação de estruturas de 
materiais compósitos, aplicadas em estru-
turas aeronáuticas”, afirmou.

Outro objetivo do projeto é dominar a 
concepção, o projeto e o desenvolvimento 
de estruturas para reduzir de 10% a 15% o 

peso e em 10% o custo do material metáli-
co utilizado em aeronaves. 

Mais dois projetos estruturantes do la-
boratório, encampados pela Embraer, irão 
investigar procedimentos de fabricação e 
aferição de desempenho de estruturas me-
tálicas produzidas a partir de ligas e pro-
cessos de conformação avançados.

O quarto projeto, que será desenvolvido 
no LabPEL com recursos da Finep, tem foco 
em novas tecnologias para fabricação de 
fuselagens com o equipamento Fiber Place-
ment, de deposição automática de camadas 
de fibras para composição do material.

Fonte: Agência Fapesp
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