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Piazza na Nasa: entrevista com 
Gabriel Piazzalunga
 Nessa edição o Dois Martelos entrevistou o 
Gabriel Piazzalunga, mais conhecido como Piazza, 
do quarto ano da Engenharia Elétrica com ênfase 
em Automação e Controle.
 Gabriel entrou na Poli no curso de Engenha-
ria de Petróleo, na Poli-Santos e compartilha com 
o Dois Martelos sua experiência com o estágio de 
dois meses nas instalações da NASA em Laurel, 
uma cidade próxima a Washington D.C., quando 
participou do programa Ciência Sem Fronteiras, 
no Tennnesee Tech University, nos EUA.
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Convite
Quer entrar para a equipe e 
escrever para o Dois Marte-
los? Entre em contato pelo 
e-mail do jornal ou com al-
gum membro da equipe!
Todos são bem-vindos a 
ajudar!

Contato
jornal2martelos@gmail.com

Realização

4ª Edição

Tiragem
Para essa edição, foram impressos 125 exemplares do 
Jornal Dois Martelos, na gráfica da Escola Politécnica.

 Senhoras e Senhores, estamos em nossa quarta edição, ten-
do a maravilhosa colaboração de muitas pessoas. Muito obrigado a 
todos que leem, escrevem, participam e concedem as entrevistas. 
 Nessa edição, abordamos, junto ao professor Guilherme 
Lenz, os Nanotubos de Carbono e sua importância tecnológica, 
com abordagem dos riscos operacionais à saúde, inerentes à mani-
pulação de nano compostos em sua forma bruta.
 Temos a estreia da Marília com seu texto sobre o Man at 
Arms, que nos remete ao Integrapoli de 2015, quando tivemos que 
forjar uma espada nos fundos de nosso amado Centro Acadêmico. 
Para isso, construímos uma pequena forja, com blocos de cimento 
refratário, um soprador de ar e não menos que 100kg de carvão 
vegetal.
 Convidamos os leitores a refletir acerca dos textos sobre o 
estágio do Piazza na NASA e sobre as Olimpíadas no Brasil.
 Acontecendo no CMR, temos a organização da tradiciona-
líssima Semana de Estudos Mínero-Metalúrgicos, na qual os alunos 
envolvidos com o projeto estão inovando a partir de dificuldades. 
Há pouco patrocínio de empresas e, por isso, eles estão buscando 
novas plataformas de arrecadação para concretizar o evento.
Para descontrair, estão organizando a festa que carrega a identi-
dade desse Centro Acadêmico, que ocorrerá no dia 30/09 no ex-
celente espaço Via Matarazzo. A festa você já sabe como é e mais 
detalhes você encontrará na página do CMR no facebook.
 E por que não Pokémon Go? Confira nossas dicas e curio-
sidades sobre o jogo e prepare-se para as novidades que a Nian-
tic está preparando. Continue sua caçada, capture, evolua e treine 
seus Pokémons, para ser o maior e melhor treinador do Além-Tejo!

Boa leitura!
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 É muito difícil falar de ino-
vação tecnológica sem conhecer 
um pouco sobre nanotecnologia 
e estruturas de carbono. As estru-
turas de carbono, extremamente 
promissoras em diversas áreas, 
bem como os nanotubos e estru-
turas nano em geral, levantam 
discussões desde a área científica 
até saúde e segurança. O que são 
estruturas de carbono? Por que os 
nanotubos de carbono são tão im-
portantes? Quais suas aplicações 
no futuro? Para responder a essas 
perguntas, o Jornal Dois Martelos 
conversou com o Professor Gui-
lherme Lenz e Silva, da Escola Poli-
técnica.

Qual o motivo das estruturas de 
carbono serem o foco de inúme-
ras pesquisas atualmente?
 Segundo o professor, o ele-

mento carbono é de muita impor-
tância. Em primeiro lugar, o car-
bono tem diversas hibridizações 
diferentes, o que viabiliza a exis-
tência de compostos alotrópicos. 
No caso do carbono, tem-se, por 
exemplo, a grafita, o fulereno, o 
grafeno, o diamante e os nanotu-
bos de carbono e suas variações. 
“Cada composto alotrópico do 
carbono apresenta propriedades 
diferentes”, explicou.
 “Além disso, o carbono faz 
ligações covalentes com vários ou-
tros elementos. Você pode colo-
car grupos hidroxilas, carboxilas... 
ou seja, funcionalizar o carbono”, 
apontou o professor, “É a mesma 
estrutura de carbono, mas pode-
-se colocar ramificações que vão 
mudar a polaridade, a carga e até 
as propriedades magnéticas. Com 
isso, tem-se múltiplas aplicações. 

Por isso são importantes.”

O que são os nanotubos de carbo-
no?
 Sobre a sua descoberta, 
o Professor Lenz explicou que há 
controvérsias. “Alguns dizem que 
foi descoberto na antiga União 
Soviética na década de 60, ou-
tros afirmam que sua estrutura 
começou a ser identificada na 
década de 70. Entretanto, quem 
ficou mais famoso por descrever 
a estrutura dos nanotubos foi o 
japonês Iijima. Ele descreveu este 
composto basicamente como sen-
do uma folha enrolada”. Essa “fo-
lha” é de grafeno, descoberto de-
pois dos nanotubos. O grafeno é, 
basicamente, uma fina camada de 
grafite em que os átomos de car-
bono estão distribuídos em uma 
estrutura hexagonal.
 Existem, de acordo com o 
docente, diferentes configurações 
dos nanotubos na forma de “en-
rolar” a folha. O composto pode 
ser do tipo “zig-zag” ou “braço de 
cadeira”, e tais estruturas têm pro-
priedades óticas diferentes. Além 
disso, os nanotubos podem ser de 
uma única camada ou de várias 
camadas, influenciando nas suas 
propriedades mecânicas. “Então, 
temos várias possibilidades de 
não só enrolar, mas como também 
colocar camadas. ” 

Os vários compostos alotrópicos do carbono; Fonte: Lenz e Silva, Guilherme F. B. -  56º 
Congresso Brasileiro de Cerâmica.

Pequenas partículas, grandes revoluções



Dois Martelos São Paulo, Setembro de 2016

3

Quais seriam possíveis aplicações 
dos nanotubos de carbono e por 
que o desenvolvimento da sua 
tecnologia é tão importante?
 “O que torna os nanotubos 
tão diferentes é que normalmente 
eles são muito maiores em com-
primento do que na espessura. É o 
que chamamos de ‘razão de aspec-
to’, a relação entre comprimento e 
espessura. Quanto maior a razão, 
mais diferentes são as proprieda-
des, principalmente mecânicas”.
 Sobre as aplicações dos 
nanotubos de carbono, o profes-
sor afirma que já viu diversas, des-
de compósitos (colocar nanotubos 
de carbono e grafeno em políme-
ros para melhorar a condutividade 
elétrica e térmica ou aumentar a 
resistência mecânica) até aplica-
ções médicas. “Mas, em geral, por 
que todos querem tanto estudar 
os nanotubos de carbono? É por-
que ele tem um tamanho entre 1 
e 100 nanômetros. E esse é exa-

tamente o tamanho certo para se 
‘carregar’ moléculas. Então, ele é 
um ótimo ‘veículo’ para levar as 
moléculas onde você quer. Isso é 
muito importante em biomedici-
na, engenharia de tecidos, regene-
ração, em tratamentos de câncer... 
isso abre muitas oportunidades”, 
explicou.
 Essas estruturas já são uti-
lizadas industrialmente em algu-
mas áreas, principalmente na in-
dústria militar e do esporte de alta 
performance. “Isso não só com as 
nanoestruturas de carbono, mas 
com várias nanoestruturas. Por 
exemplo, para fazer uma cober-
tura hidrofóbica, ou seja, que não 
suja. Isso é muito importante para 
sanitários públicos, ou para impe-
dir que monumentos importantes 
sejam grafitados, por exemplo”.

Como é feita a sintetização dos 
nanotubos de carbono e do gra-
feno?
 “O método clássico de sin-
tetização dos nanotubos é chama-
do de CVD, deposição química em 
fase de vapor”, aponta o profes-
sor, “você insere um gás com um 
catalisador num ambiente contro-
lado a determinada temperatura 
e pressão; dessa forma, é possível 
induzir que as moléculas gasosas 
formem e ‘cresçam’ os nanotubos. 
O grafeno, por sua vez, é sintetiza-
do por PVD (deposição física), em 
que um composto se forma em 
cima de um substrato. Além disso, 
existe um método de esfoliação da 
grafita natural, em que são coloca-
dos compostos químicos de forma 
que as lamelas se soltem. Existem 
várias maneiras de se produzir es-
ses compostos”. Tem-se aumenta-

do a produção, principalmente do 
CVD para os nanotubos, que é um 
processo relativamente simples 
comparado aos outros. 
 O professor acrescenta, 
ainda, que existe uma forma de 
funcionalizar os nanotubos. Dessa 
forma, as moléculas da superfí-
cie ganham a função de “self-as-
sembly”, ou seja, elas auxiliam a 
‘montagem’ dessas estruturas tri-
dimensionais.

De que forma a nanotecnologia 
pode oferecer novos riscos à saú-
de e ao meio ambiente?
 “Toda molécula nova pode 
ter efeitos benéficos ou prejudi-
ciais”, explica, “não só à saúde de 
quem o manipula, mas também 
ao meio ambiente. Hoje, ainda 
não se fez um estudo completo a 
longo prazo de como essas novas 
moléculas afetam o meio ambien-
te ou a saúde. [...] Não quer dizer 
que, porque é uma molécula nova, 
ela é prejudicial. Mas ela deve ser 
estudada.”
 O professor fez um parale-
lo, em seguida, com a situação dos 
compostos geneticamente modi-
ficados. “Existia muito receio de 
que esses alimentos fossem ruins 
para a população. Hoje em dia, 
vários estudos foram feitos, e não 
se comprovou que eles são preju-
diciais à saúde. Em compensação, 
eles elevam em muito a produtivi-
dade da agricultura e diminuem o 
preço dos alimentos. Ou seja, não 
se pode usar o princípio da preo-
cupação como uma desculpa para 
não inovar. Deve-se possibilitar a 
inovação e estudar os possíveis 
efeitos adversos dessas novas tec-
nologias”.

Diferentes possibilidades de arranjo es-
pacial dos átomos de carbono que in-
fluenciam as propriedades óticas dos 
nanotubos; Fonte: C. N. R Rao et al, Na-
noscale,1,2009 (Royal Society of Chemis-
try).
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 Nessas pesquisas, poucos 
efeitos adversos foram descober-
tos. “Uma única estrutura de na-
nocarbono de parede simples e de 
alta elasticidade, isto é, uma fibra 
que não se enrola, foi classificada 
como potencialmente canceríge-
na. Entretanto, isso não quer dizer 
que ela seja cancerígena”, explica 
o docente. 
“Isso ocorre porque, normalmen-
te, essas estruturas de elevada 
razão de aspecto e que não se 
deformam às vezes interagem 
com nossas células, de forma que, 
quando nosso organismo vai fa-
gocitar essas estruturas, por elas 
não se dissolverem e serem mui-
to resistentes, a célula fagocita-as, 
mas não consegue modificá-las, e 
a célula pode ser danificada. Isso 
acontece com algumas fibras de 
amianto. Mas isso é pontual. Cada 
composto tem sua propriedade e 
deve ser avaliado um a um”.
 Quanto aos métodos de 
prevenção, segundo Lenz e Silva, 
existem vários. “A primeira vem do 
próprio engenheiro de materiais. 
Na hora em que ele vai desen-

volver uma molécula ou um pro-
cesso, ele deve pensar em como 
fazer com que essa molécula seja 
potencialmente ‘mais amigável’. 
Por exemplo, se você produz uma 
molécula de carbono que seja fun-
cionalizada com grupos que au-
mentem a sua dissolução: se ela 
se dissolver no organismo, ela não 
vai causar problemas. Mudando 
algumas funcionalidades na molé-
cula, é possível diminuir impactos 
que possam ser causados na saú-
de e ao meio ambiente”.
 Existem também, é claro, 
as proteções do ambiente de tra-
balho: sistema de filtração, cape-
las com filtros lamelares, proteto-
res respiratórios adequados para 
o tipo de molécula com a qual se 
está trabalhando. 
 De acordo com o profes-
sor, não existe legislação especí-
fica no Brasil que aborde o tema 
“nanomateriais”, mas existem 
discussões a respeito. Além disso, 
“não significa que, pela legislação 
não ser específica, ela não é apli-
cada. Por exemplo, as normas re-
guladoras já falam que você não 

pode colocar em risco a saúde 
do trabalhador. Alguns países, já 
possuem legislações específicas, 
como o Canadá”.

Os 12 princípios da química verde; 
fonte: American Chemistry Society.

Isabella Duchêne
2º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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Luca Becari
1º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Projeto de IC
Iniciação Científica de Isabelle Pereira: quantificação da auste-
nita retida induzida por tratamentos intercríticos
Apresentação Geral
 Após transferir da Enge-
nharia Elétrica para a Metalúrgica, 
Isabelle Pereira viu na Iniciação 
Científica (IC) uma oportunidade 
para conhecer melhor a nova 
Grande Área em que estava. 
Dessa forma, passou a conhecer, 
através do contato com os profes-
sores, os laboratórios e, posterior-
mente, em abril de 2015, acabou 
recebendo o convite para a bolsa. 
Não obstante, a aluna também 
percebia na IC uma oportunidade 
para expandir suas possibilidades 
no curso, além de descobrir se a 
área de pesquisa era de seu inte-
resse. 

O Projeto
 Durante o ano em que rea-
lizou sua IC, a aluna participou de 
diversos projetos em andamento 
no Laboratório de Transformação 
de Fase do PMT. Contudo, o que 
demandou mais esforços foi o de 
“Quantificação da austenita retida 
induzida por tratamentos inter-
críticos”, que foi apresentado no 
SIICUSP desse ano. 
 O objetivo do trabalho era 
quantificar um microconstituin-
te do aço através de diferentes 
técnicas e buscar identificar um 
padrão, ou seja, visava a compre-
ensão das propriedades mecâ-
nicas do material e análise da 

variação que essas propriedades 
sofrem quando têm sua microes-
trutura modificada. No caso, foi 
utilizado o aço API X65, encontra-
do na fabricação de gasodutos, 
evidenciando a especificidade 
das características analisadas no 
projeto, visto que a manutenção 
de gasodutos não é simples.
Portanto, além da quantidade 
produzida, almejava-se identificar 
as condições necessárias para o 
aparecimento da austenita nes-
se aço, uma vez quer ela é uma 
fase que deixa o material mais 
frágil, possibilitando a formação 
de trincas internas que poderão 
resultar em uma fratura. Para 
isso, tratamentos térmicos em 
diferentes temperaturas eram 
aplicados para mapear o apareci-
mento desse microconstituinte, 
possibilitando, consequentemen-
te, a previsão dos picos de forma-
ção e as propriedades mecânicas 
resultantes. 
 Para tal, os principais 
métodos utilizados foram: mi-
croscopia ótica, técnica de prepa-
ração de amostra, e técnicas de 
quantificação variando desde de 
difração de raio-X, até medidas de 
saturação magnética.
 
Notas Finais     
 Como toda experiência, a 
iniciação científica mostra-se pro-
veitosa quando o aluno entende 

que a área técnica é uma de suas 
aptidões. A motivação é impor-
tante, pois o dia a dia pode se tor-
nar maçante enquanto se busca 
resultados. Outrossim, é compli-
cado entender afundo o que é e o 
porquê da pesquisa que está sen-
do feita, além dos benefícios que 
ela traz para a comunidade. Dessa 
maneira, a estudante relatou que 
houveram fases em que se sentia 
muito perdida, achando que não 
possuía conhecimento o bastante 
para fazer o que era proposto. 
No entanto, para ela, esses "con-
tras" estão diretamente ligados 
aos "prós", uma vez que a relação 
que é desenvolvida dentro do 
laboratório ampara e auxilia as 
dúvidas e angústias que surgem 
diariamente. Além disso, ressal-
tou que todos os envolvidos no 
projeto se ajudam mutuamente, 
desde o professor orientador até 
os alunos de mestrado e douto-
rado que estão envolvidos, e é 
nessa troca de conhecimento que 
se cresce verdadeiramente como 
aluno. 

Quer expor seu trabalho de 
Iniciação Científica no Dois 

Martelos? Entre em contato 
com a organização do jornal!
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 Acontece no CMR
 O começo do semestre 
foi marcado pela Festa Junina da 
POLI, uma festa bastante tradicio-
nal, que nos últimos anos ocorreu 
sempre em Agosto (não faz sen-
tido mesmo). Nela participaram 
desde calouros até veteranos de 
demasiada idade politécnica. Ven-
demos muitas coxinhas, muitas 
bolinhas de queijo e muita bebida 
da alegria. Contamos com a pre-
sença de aproximadamente duas 
mil e quinhentas pessoas, tanto 
alunos da POLI quanto alunos de 
outros cursos da USP.
 Depois de um longo ano 
de espera, o tão esperado mês de 
setembro chegou. Por que o “tão 
esperado”? Porque é mês de Jose 
Fiesta, a nossa festa mais tradicio-
nal e também a mais aguardada 
pelos nossos alunos. No dia 30 de 
setembro, este evento de gran-

de importância para nós ocorrerá 
no mesmo local do ano passado 
(Espaço Via Matarazzo, perto do 
metrô Barra Funda). O que a Jose 
Fiesta tem de tão especial para 
o CMR? Ao longo de sua organi-
zação, ela promove a união dos 
alunos de todos os anos e de to-
dos os nossos cursos, gera discus-
sões construtivas e aprendizados, 
constrói novas amizades e, princi-
palmente, agrega pessoas ao CA. 
Inclusive, reiteramos nosso pro-
fundo carinho por todos aqueles 
que estão fazendo parte da orga-
nização da festa e chamamos no-
vamente todos os nossos alunos 
para participarem das reuniões, 
pois o CMR só tem continuidade 
e desenvolvimento com novos 
membros. 
 Quer dizer, então, que o 
CMR só organiza festas e chur-

Fábio Waisenberg
3º ano de Engenharia de Materiais

rascos? Claramente não: além de 
eventos de cunho lúdico como 
a Jose Fiesta, nós organizamos 
eventos como a SEMM, que está 
em sua 52ª edição este ano. Este 
mês lançaremos um Crowd Fun-
ding para a SEMM, via plataforma 
de arrecadação de fundos cha-
mada Benfeitoria. Esperamos que 
este Crowd Funding conquiste as 
pessoas com seu propósito e gere 
interesse nas pessoas para partici-
parem da organização da SEMM, 
além, é claro, de simplificar nossos 
problemas financeiros.
 Na próxima edição, espe-
ramos ter várias novidades em 
relação à paralisação que está 
marcada para o dia 14/09 e ao fe-
edback de como foi a Jose Fiesta.

O Dois Martelos quer sua participação!
Quer divulgar seu projeto? Divulgar uma vaga de estágio? Mandar um 
recado para todos os alunos do PMT e PMI? Aluno ou professor, o jornal 
também é seu! Queremos que o Jornal Dois Martelos seja um meio de 
comunicação entre professores, alunos e funcionários em geral. Participe! 
Entre em contato com algum membro da equipe organizadora ou entre 
em contato pelo email: 

jornal2martelos@gmail.com
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 Troca de experiências
Piazza na Nasa: entrevista com Gabriel Piazzalunga
 Nessa edição o Dois Mar-
telos entrevistou o Gabriel Pia-
zzalunga, mais conhecido como 
Piazza, do quarto ano da Engenha-
ria Elétrica com ênfase em Auto-
mação e Controle.
 Gabriel entrou na Poli 
no curso de Engenharia de Pe-
tróleo, na Poli-Santos e com-
partilha com o Dois Martelos 
sua experiência com o estágio 
de dois meses nas instalações 
da NASA em Laurel, uma ci-
dade próxima a Washington 
D.C., quando participou do 
programa Ciência Sem Fron-
teiras, no Tennnesee Tech 
University, nos EUA.
 Para conseguir esse 
feito, ele conta que foi mo-
tivado pela necessidade de 
fazer um estágio se quisesse 
ficar mais 3 meses nos EUA, 
além dos 9 do intercâmbio e 
começou a se inscrever para 
tudo. Viu essa oportunidade 
lá, pois tinha passado as fé-
rias no Kennedy Space Cen-
ter, na Flórida. Procurou o site 
da NASA e se inscreveu. Gabriel 
tinha que mandar um Currículo e 
uma “Cover Letter” (carta sobre 
quem você é e porque você quer 
aquilo). Depois de passar por esse 
processo de seleção, eles man-
dam um e-mail perguntando por 
que você quer trabalhar lá e o que 
tem de diferente. Recebeu uma li-

gação para fazer uma entrevista e 
perguntaram coisas bem básicas, 
sobre qual engenharia ele faz e se 
tem algum projeto que gostaria 
de lançar para o espaço. De fato, 
ele tinha um projeto que era um 

Beacon – um pequeno módulo 
que rastreia satélites. Falou desse 
projeto e eles gostaram. Depois de 
um tempo, recebeu uma carta di-
zendo que foi aprovado. “Sim, eles 
mandaram uma carta e não um 
e-mail.”, ressaltou.
 Chegando lá, existia uma 
lista de projetos muito interessan-
tes para escolher, e ele poderia 

escolher quantos quisesse. Esco-
lheu quatro principais: O Beacon, 
a Movimentação autônoma de an-
tena SatNOGS, Plug and play para 
Raspberry Pi e outro dentro da 
SatNOGS, além de projetos meno-

res. No entanto, toda sema-
na deveria fazer uma apre-
sentação para o mentor do 
projeto. “Era bastante pres-
são e isso não era muito le-
gal. O foco do professor res-
ponsável pelo projeto, são 
os ‘cubesats’ - pequenos 
satélites cúbicos com 10cm 
de aresta. Esses cubesats 
são colocados nos foguetes 
em substituição aos lastros. 
Dessa forma, torna-se um 
peso não morto”. 
 Sobre o projeto do Bea-
con, ele menciona um que 
consistia em colocar em um 
Raspberry Pi – um minicom-
putador que reúne em um 
único circuito, não maior 
que um cartão de crédito 
– o coreflifght system e o 
cosmos, que são dois siste-

mas de código aberto. Esses dois 
sistemas podem ser utilizados por 
qualquer desenvolvedor, inclusive 
aqui na Poli. A ideia era instalar os 
programas no Raspberry, coletar 
dados de sensores agregados ao 
sistema, lançá-los na internet e fa-
zer um aplicativo no celular. 
 Um dos objetivos do pro-
jeto era, então, criar uma bibliote-
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ca para que qualquer sensor que 
fosse conectado ao Raspberry Pi 
fosse reconhecido, tal como um 
sistema “plug and play”. Nesse 
período, conseguiram para dois ti-
pos de comunicação, o I²C e o SPI, 
deixando de lado o Serial devido à 
grande quantidade de tarefas em 
que estavam empenhados.
 O Beacon está operando, 
enviando sinais para uma rede 
“open source”, portanto, qualquer 
pessoa terá acesso à sua locali-
zação. Ainda que a NASA faça o 
rastreamento de qualquer obje-
to maior de 10 cm e disponibilize 
essa informação em um site, não 
há como saber exatamente qual é 
o seu satélite.
 O SatNOGS era uma an-
tena que tinha um problema na 
recepção do sinal, pois ocorria 
apenas por um período muito 
curto de tempo, dessa forma, os 

pacotes chegavam incompletos. A 
ideia foi fazer a antena seguir um 
satélite e assim, havia mais tempo 
hábil para receber as informações 
do satélite. O procedimento seria: 
pegar as informações do satélite 
no site, que enviaria para um Ras-
pberry Pi, que então enviaria para 
um Arduino Serial, onde um ângu-
lo e um azimute seria escolhido. 
Assim a antena seguiria o satélite 
escolhido enquanto ele orbita no 
espaço daquele azimute. As infor-
mações coletadas foram, de fato, 
melhores. A idéia por trás de tudo 
isso é muito mais simples. Veio de 
um site chamado APRS, do tipo 
open source, que continha uma 
sugestão para melhorar a antena 
de TV. Assim que tiveram  essa 
idéia para o SatNOGS, entraram 
em contato com o Professor, e ob-
tiveram um “Siga em frente” como 
resposta e então designou os as-
sistentes para trabalhar com eles. 
Os protótipos eram impressos em 
3D, portanto, é factível que pes-
quisas desse porte sejam incenti-
vadas aqui no Brasil.
 A maior dificuldade resi-
dia nas apresentações, pois você 
deveria estar bem preparado, afi-
nal, o responsável pelos projetos 
não necessariamente dominavam 
tudo do assunto, então às vezes 
você devia explicar algumas coi-
sas com clareza e detalhamento. 
Havia inclusive um brasileiro que 
costumava avaliar eles, mas não 
entendia de antenas e comuni-
cação, então, toda vez ele fazia 
inúmeras perguntas. O grupo de 
estagiários tinha em torno de 30 
pessoas, havia ainda os TA's (Te-
aching assistants), os professores 
e muitas outras pessoas que você 
tinha acesso. Sempre que precisa-

va de assistência, as pessoas que 
conheciam o assunto, ou trabalha-
vam com algo parecido, vinham 
ajudar. “Era bem massa!”
 Os projetos menores em 
que participou eram por diversão, 
como lançar sensores por meio de 
balões para coletar dados, como 
testar o pH de uma nuvem. Envia-
ram uma câmera 360º que captu-
rou imagens da curvatura da Terra. 
Tinha até um rover. Havia muita 
coisa legal para fazer e muito ma-
terial, que inspirava a criação: “Pô, 
que legal, tem esse motor muito 
louco e tem um Raspberry Pi, um 
arduíno, então vamos fazer isso só 
porque a gente tá aqui.”
 A carga horária variava. 
Começava às 9h e ia até cansar. 
“Às vezes, saía as 16h e ia embora 
jogar video-game. Mas costumava 
ficar até meia noite”. Em casa, tra-
balhava com projetos pequenos 
e havia uma motivação indireta: 
“Muitas pessoas estavam fazendo 
coisa legal, aí você pensava – Pô, 
quero fazer coisa legal também”. 
 Em relação ao intercâmbio, 
ele fez uma observação: “muita 
gente foi e não fez matéria ‘útil’, o 
que é bem triste. Tinha muito bra-
sileiro que não aproveitou todo o 
potencial oferecido”. No final de 
todo semestre haviam entrega de 
projetos de quase todas as maté-
rias, então, havia muito o que fa-
zer. Um de seus projetos na facul-
dade foi fazer um braço robótico 
que jogava jogo da velha, que era 
operado via computador e reitera: 
“aprendi engenharia”, comentou.

Bruno Koseki
Engenharia de Materiais
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 Entretenimento
Pokémon GO: novidades e teorias

 Então, sem mais enrola-
ção, vamos começar:

Buddy System
 A ideia do Buddy System 
consiste em escolher um pokémon 
específico, dentre os já captura-
dos, para acompanhar seu perso-
nagem. Lançado no último dia 10, 
o sistema tem como vantagem a 
recompensa: o pokémon escolhi-
do ganhará candies em troca da 
sua “companhia”. Aparentemente, 
o Buddy System funcionará de for-
ma similar ao que foi implementa-
do para chocar ovos; no entanto, 
haverá um número máximo de 
candies que podem ser obtidos 
por dia. 

Pokémon GO Plus

 O PokéGO Plus é um aces-
sório opcional para o jogo que, 
quando sincronizado com um 
celular compatível, permite que 
o usuário saiba quando está pró-
ximo de um pokéstop ou de um 
pokémon através de um sistema 
de LEDs em conjunto com outro 
sistema de vibração. Desenvolvi-
do para ficar no pulso do jogador, 
o dispositivo permitirá, também, 
a captura dos pokémons encon-
trados, bem como a aquisição de 
itens de pokéstops nas proximida-
des. O Pokémon GO Plus será lan-
çado no próximo dia 16 e custará 
aproximadamente 35 dólares. 

Suporte para Apple Watch e An-
droid Wear
 A primeira informação 
concreta sobre o suporte do jogo 
para dispositivos “vestíveis” foi o 

anúncio de uma versão de Poké-
mon GO para Apple Watch feita 
na conferência de lançamento 
dos novos produtos da Apple. Re-
centemente, a partir dos arquivos 
existentes na versão mais atual 
do jogo, foi descoberto que uma 
versão para dispositivos Android 
Wear também foi desenvolvida e 
já se encontra completa, mas ain-
da não está em circulação. Acredi-
ta-se que ambas as versões serão 
disponibilizadas até o final do ano.

Trading 
 Um dos maiores pedidos 
dos jogadores de Pokémon Go é, 
sem dúvidas, a introdução de um 
sistema de trocas entre usuários. 
Sendo tradicional ao longo da 
franquia, foi uma surpresa que a 
capacidade de se obter itens e no-
vos pokémons através de outros 

 No dia 3 de agosto, Pokémon Go foi lançado 
oficialmente no Brasil. Nas semanas seguintes, foi vis-
to por aqui o que já havia se repetido por todas as ou-
tras regiões onde o jogo já estava disponível: milhares 
de pessoas andando, aparentemente sem rumo, bus-
cando se tornar “Mestres Pokémon”.
 Agora, pouco mais de um mês após seu lança-
mento em terras tupiniquins, já é possível perceber 
uma queda cada vez maior no número de jogadores, 
seja por falta de tempo ou pelo simples fato de que 
o jogo “enjoou”. Ainda assim, pensando naqueles que 
seguem por aí caçando, a equipe do Dois Martelos re-
solveu fazer um pequeno resumo do que está por vir 
para, quem sabe, reconquistar algumas almas.
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jogadores não tenha sido imple-
mentada até o momento. A pre-
visão mais otimista é que a plata-
forma de trocas seja lançada até o 
fim do mês de outubro.

Batalhas entre jogadores
 Outro recurso muito re-
quisitado, o combate entre joga-
dores permitirá que duas pessoas 
se enfrentem diretamente, sem a 
necessidade de estar em um giná-
sio. Devido à aparente dificuldade 
de desenvolvimento, não existem 
grandes informações disponíveis 
até o momento. Especula-se que 
o combate só será possível entre 
duas pessoas por vez, através de 
uma conexão Bluetooth entre os 
celulares/tablets utilizados, evi-
tando, assim, uma potencial so-
brecarga dos servidores do jogo. 
Acredita-se que o sistema de ba-
talhas seja lançado entre os meses 
de dezembro e janeiro. 

Pokémons da 2ª Geração
 Vista como, possivelmen-
te, a maior atualização de Poké-
mon GO desde seu lançamento, 
a inclusão da Segunda Geração 
traria inúmeros novos recursos ao 
jogo. Dentre os principais rumo-
res estão a inclusão de 100 novos 
pokémons com mais de 80 novas 
habilidades, novas funções para 
ginásios e pokéstops e, por fim, a 
introdução de novos caminhos de 
evolução com a eventual adição 
das Pedras de Evolução. Até o mo-
mento, não existe previsão para o 
lançamento da Segunda geração.

 Por fim, vamos comentar 
um pouco das principais teorias 
em circulação sobre os seis poké-
mons lendários existentes até o 

momento:

Zapdos, Moltres e Articuno
 Esta é a teoria mais anti-
ga do jogo, presente desde seu 
lançamento. Zapdos, Articuno E 
Moltres são os três pokémons 
lendários mais famosos do jogo, 
uma vez que cada um represen-
ta um time diferente. Acredita-se 
que eles serão encontrados atra-
vés de eventos específicos. Até 
agora, não existe nenhuma nova 
informação sobre o assunto. Mas 
sabe-se, através de uma análise 
dos arquivos do jogo, que os três 
(assim como os outros lendários) 
estão ativos.

Mew e Mewtwo
 A dupla Mew e Mewtwo 
já é conhecida por ser particular-
mente difícil de se capturar dentro 
dos outros jogos da franquia. Uma 
das possíveis teorias afirma que 
o Mew (apenas ele; nada sobre o 
Mewtwo) poderia ser localizado 
nas florestas da Guiana, fazendo 
referência a um dos primeiros jo-
gos da série (Red/Blue), no qual 

era possível encontrar um diário 
descrevendo o encontro com um 
novo pokémon na Guiana, poké-
mon esse que veio a ser chamado 
de Mew.

Ditto
 Mesmo não sendo, oficial-
mente, um pokémon lendário, po-
demos dizer que ele alcançou esse 
posto pelo fato de que ninguém foi 
capaz de capturá-lo. Ele é, de lon-
ge, o pokémon envolvido no maior 
número de teorias. A mais popular 
entre elas é que o Ditto está disfar-
çado de outro pokémon, mas não 
perfeitamente. Algo estará errado, 
seja no som feito por ele, alguma 
cor ou marca diferente, entre ou-
tros “disfarces”. A suposta forma 
de capturá-lo seria tirar uma foto 
do suspeito com o aplicativo da 
câmera disponível dentro do apli-
cativo. Em tal momento, suposta-
mente, o pokémon revelaria sua 
verdadeira identidade.

Bruno Castro
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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Toda medalha no Brasil vale ouro

 Os Jogos Olímpicos se en-
cerraram e, como já era esperado, 
o Brasil obteve seu melhor desem-
penho na história das Olimpíadas 
modernas – conquistou sete me-
dalhas de ouro, seis de prata e seis 
de bronze. Isso foi algo natural por-
que o número de atletas brasilei-
ros aumentou consideravelmente 
em relação a edições passadas. É 
difícil, porém, acreditar que tenha 
havido algum aumento significati-
vo em incentivo aos esportes por 
parte do governo – o investimento 
desta edição foi recorde, mas ain-
da está longe de ser aceitável.
 A cena se repete a cada 
quatro anos: atletas de origens 
humildes superam uma infinida-
de de barreiras, conquistam me-
dalhas olímpicas e são exaltados 
pela mídia e pelo povo brasileiro. 
Fala-se a respeito da necessidade 
de incentivo, sobretudo a espor-
tes de menos visibilidade. Mas o 
que se faz na prática é completa-
mente diferente e o governo atual 
já anunciou cortes em programas 
destinados aos atletas.
 Diante de tal quadro, os 

que conseguem se destacar mere-
cem todo o reconhecimento pos-
sível. Robson Conceição, Rafaela 
Silva, Isaquias Queiroz e outros 
esportistas brasileiros conquista-
ram medalhas de forma heroica, 
competindo contra atletas que 
possuem melhores condições de 
treino e de vida. As histórias dos 
três citados representam as difi-
culdades de um atleta no Brasil.
 Robson Conceição foi o 
primeiro brasileiro a conquistar 
o ouro no boxe. Aos 27 anos, o 
baiano foi campeão olímpico na 
categoria peso leve, até 60 kg. Sua 
vontade de aprender a lutar tem 
uma origem curiosa: aos 13 anos, 
Robson passou a praticar o espor-
te para que pudesse melhorar seu 
desempenho nas brigas em que se 
envolvia no Carnaval de Salvador. 
Seu primeiro “professor” era, na 
verdade, um amigo que frequen-
tava uma academia de boxe e lhe 
transmitia os ensinamentos de 
cada aula. Vendeu picolé na praia, 
foi ajudante de cozinha, carregou 
compras e realizou diversos outros 
serviços para que pudesse se sus-
tentar enquanto treinava.

 Rafaela Silva conquistou 
o ouro no judô – categoria peso 
leve, até 57 kg. Nascida na Cida-
de de Deus, comunidade carente 
no Rio de Janeiro, treina desde os 
oito anos em um instituto criado 
pelo judoca Flávio Canto, também 
medalhista olímpico. A carioca 
participou dos jogos de Londres 
em 2012 e, ao ser eliminada, so-
freu ofensas – muitas delas ra-
cistas – pela internet. Chamada 
de “macaca” e de “vergonha da 
família”, decidiu parar de lutar e 
entrou em depressão. Felizmente, 
uma psicóloga conseguiu conven-
cê-la a voltar ao esporte. Como 
se não bastassem as dificuldades 
financeiras, Rafaela teve de supe-
rar preconceitos para triunfar no 
judô.
 Isaquias Queiroz tornou-
-se o maior medalhista brasileiro 
em uma única edição dos Jogos 
Olímpicos ao conquistar duas me-
dalhas de prata e uma de bronze 
na canoagem. Baiano como Rob-
son, nasceu na cidade de Ubaita-
ba, perdeu o pai aos dois anos e 
chegou a ser raptado quando era 
criança. Ainda teve de superar 

    As medalhas vieram neste ano, mas as conquistas começaram na infância.
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queimaduras graves e uma he-
morragia interna na infância. No 
início de sua carreira como canoís-
ta, ameaçou abandonar o esporte 
alegando falta de incentivo finan-
ceiro por parte da confederação. 
Em 2015, com diversos títulos já 
conquistados, afirmou que estava 
há oito meses sem receber salário 
do BNDES, patrocinador da canoa-
gem brasileira.
 Nota-se, portanto, que di-
versos atletas dependeram e ainda 
dependem de programas criados 

por esportistas já consagrados. O 
incentivo por parte das confedera-
ções de cada esporte e do governo 
é, muitas vezes, apenas teórico. 
Atrasos em pagamentos e ausên-
cia de estruturas decentes de trei-
no são recorrentes no esporte bra-
sileiro. Não há como cobrar bons 
desempenhos dos atletas diante 
disso.
 As mudanças devem partir 
da consciência popular. Enquanto 
cidadãos brasileiros bombardea-
rem atletas com ofensas racistas 

após uma derrota e afirmarem que 
determinados esportes devem ser 
praticados apenas por indivíduos 
de determinado gênero, a falta de 
incentivo será apenas reflexo de 
pensamentos retrógrados e exclu-
dentes da população.
 As dezenove medalhas 
conquistadas pelo Brasil nos Jogos 
Olímpicos de 2016 são de ouro.

Victor Castro
2º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Da imaginação ao mundo real: as espadas de Man at Arms

 Entre os anos 3500 A.C. e 
700 A.C., boa parte da humani-
dade viveu a chamada Idade do 
Bronze, marcada pelo advento da 
metalurgia. A liga de cobre e es-
tanho, ou cobre e arsênio, deno-
minada bronze, podia 
ser fundida e moldada, 
ao contrário da pedra 
e do marfim anterior-
mente utilizados. Era 
o que havia de mais 
avançado para se criar 
ferramentas, utensí-
lios, armaduras, e ar-
mas.
 Com o passar 
dos séculos, a metalur-
gia aperfeiçoou-se, conheceu no-
vas matérias-primas, difundiu-se 
por todo o mundo. A humanidade 
ganhou cada vez mais poder de 
defesa e de conquista, muitas ve-
zes pagando o preço do ferro para 
obter o que desejava. Cada cultu-
ra criou suas próprias armas, en-
genhando-as de acordo com seu 
estilo de luta.
 Nos últimos séculos, o 

advento de armas de fogo gra-
dualmente pôs um fim no longo 
reinado das armas brancas. Hoje, 
imponentes espadas, machados 
e martelos são muito mais comu-
mente encontrados como peças 

decorativas. No entanto, seria um 
grande erro dizer que as armas 
dos tempos antigos não permeiam 
o imaginário popular.
 Muitas vezes, vemos um 
objeto da ficção - realística ou 
fantasiosa - e imaginamos como 
seria possível trazê-lo à realidade. 
A grande maioria das pessoas dis-
põe apenas da imaginação, já que 
não possui os meios para concre-

tizá-la. Porém, há quem consiga 
fazê-lo. No caso de armas brancas 
da ficção, existe o Man at Arms.
 Man at Arms é um progra-
ma quinzenal no canal do YouTube 
Awe Me, dedicado a criar réplicas 

fiéis e funcionais de 
armas da cultura pop 
- principalmente espa-
das, mas também ma-
chados, adagas, marte-
los, e até alguns poucos 
escudos.
 A primeira tem-
porada contou com o 
ferreiro Tony Swatton e 

sua equipe, trazendo 
réplicas de 40 peças, 

entre elas a “Ferroada” de Bilbo e 
Frodo Baggins (O Hobbit, O Senhor 
dos Anéis), as garras do Wolverine 
(X-Men), e o Pokémon Honedge 
(Pokémon X/Y). A segunda e atu-
al temporada, chamada Man at 
Arms: Reforged, conta com outro 
time, o Baltimore Knife & Sword, 
administrada pelos irmãos Kerry e 

     Katana de Hattori Hanzo.
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Matt Stagmer, e já ultrapassou sua 
antecessora em número de peças 
criadas. Aqui, destacarei a segun-
da temporada. 
 Com vídeos de, em mé-
dia, 10 a 15 minutos de duração, 
o Man at Arms: Reforged mostra 
uma maior preocupação com os 
detalhes da criação das réplicas. 
Todo o processo é documentado e 
narrado, tanto no local quanto em 
voice-over. A equipe de produção 
não poupa esforços em mostrar 
cada etapa do serviço: as incon-
táveis marteladas que dão forma 
ao metal, o lixamento que remove 
as partes indesejadas, as faíscas 
que emanam do material quente 
ao ser atingido pelo ferreiro, e até 
mesmo a cuidadosa decoração da 
peça final.
 A maioria das obras come-
ça como uma barra ou uma chapa 
de metal adequadas ao projeto. A 
grande faca de Pyramid Head (Si-
lent Hill) nasceu de um pedaço de 
trilho de trem, a fim de evocar o 

clima subterrâneo e opressor da 
franquia. A “Agulha” de Arya Stark 
(Game of Thrones) foi forjada a 
partir de dois tipos diferentes de 
aço, soldados para que formas-
sem um padrão visual diferencia-
do. As duas espadas de Geralt of 
Rivia (The Witcher) foram feitas de 
maneiras diferentes: uma veio de 
uma chapa cortada com o auxílio 
de softwares, e outra veio de uma 
barra de aço, martelada até atingir 
o formato ideal.
 No entanto, algumas ar-
mas foram criadas praticamente 
do zero. A katana de Hattori Hanzō 
(Kill Bill) é, talvez, o maior exem-
plo deste caso: a equipe do Man 
at Arms utilizou técnicas tradicio-
nais japonesas para fundir o ferro 
presente no minério de limonita e, 
com carvão, criar o aço que seria 
usado para forjar a belíssima es-
pada samurai. Técnicas parecidas 
foram empregadas para se obter 
uma espada não fictícia, mas his-
tórica: a espada chinesa Dandao, 

d o c u m e n t a d a 
pela primeira vez 
há 400 anos.
 Mas não é 
só a tarefa me-
talúrgica que 
merece atenção. 
Cada arma é úni-
ca, seja devido 
aos extravagan-
tes padrões vi-
suais na lâmina 
ou aos mais su-
tis detalhes da 
empunhadura. A 
impressionante 
“Destino Verde” 
(O Tigre e o Dra-
gão) ilustra o es-

mero com que o Man at Arms cria 
suas peças: a lâmina possui linhas 
finas e figuras de dragões grava-
das com técnica de água-forte, e a 
guarda-mão da espada é feita de 
pedra de jade cortada e talhada 
manualmente.
 Finalmente, nenhum epi-
sódio pode terminar sem que o 
produto de incontáveis horas de 
trabalho seja colocado à prova. É 
nessa hora que a equipe pode se 
orgulhar de seu serviço, e também 
se divertir. Por exemplo: a “Great 
Sword of Artorias” (Dark Souls) 
provou ser uma espada realmen-
te colossal, difícil de ser segura-
da, porém com grande poder de 
destruição. E, por fim, que melhor 
oportunidade para se fantasiar de 
Ranger Preto (Mighty Morphin 
Power Rangers) que não para tes-
tar seu “Power Axe”?
 Man at Arms vai ao ar às 
segundas-feiras, quinzenalmen-
te, no canal Awe Me no YouTube. 
Cada episódio é um novo concei-
to, uma nova obra de arte, vinda 
diretamente das forjas da imagi-
nação até as forjas do mundo real.

Power Axe. Marilia El Kadre
1º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Destino Verde.
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 Gerson Responde
Tem alguma dúvida sobre a Poli? Está com vergonha de fazer alguma pergunta com 
medo de ser zoado? Mande suas questões para nós, que garantimos que o Gerson e 

outros veteranos vão te responder da forma que você merece!

Isabella Perini
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

1-) Se o CMR fosse uma casa/
família no Game of Thrones, 
qual seria?
• Gerson: Não sei o que me deu 
mais sono: o livro ou a série de 
GoT.
• Victor Castro: Sempre quis apa-
recer no Gerson Responde, mas 
não vejo GoT.
• Bruno Koseki: não sai do primei-
ro capítulo do primeiro livro.
• André Filipe: Sonserina.
• Bruno Castro: Casa Seaworth 
porque o Davos é firmeza pacas.
• Renan Resenfeld: Dorne. Várias 
ervas, exótico e poliamor.
• Júlia Sanches: não sei, não assis-
to essa coisa. Muito mainstream.

2-) Qual o melhor lugar para 
se dormir em uma festa?
• Gerson: se você estiver conse-
guindo escolher onde dormir, você 
falhou cara.
• Bruno Koseki: não vou mais em 
festas, mas nos meus tempos áu-
reos, eu gostava de dormir em 
casa mesmo.
• Victor Castro: perto do Gerson. 
Com a experiência dele, com cer-
teza ele vai escolher um lugar 
bom.
• André Filipe : não durma na fes-
ta.

• Daniel Roubicek: dormir na festa 
não sei, mas acordar no Rio (de Ja-
neiro, não na raia) não é uma boa.
         André Filipe: discordo, Daniel
• Fernando Zagatti Casquet: de-
pende da estação do ano.
• Júlia Sanches: no velódromo era 
no topo da rampa, porque embai-
xo... entendedores entenderão.
• Matheus Bassani: de preferência 
não durma, mas, se dormir, durma 
em algum lugar visível... É enorme 
a chance de você precisar de aju-
da. Ou dorme abraçado no lixo.
• Renan Seiji: já dormi metade 
dentro do carro e metade pra fora. 
E ninguém me salvou.
• Vinícius Franca: Durma na caixa 
da campanha do agasalho.

3-) Algelin 1 já foi um infer-
no... Qual a macumba pra 
passar em Algelin 2?
• Gerson: Dá 50 conto pra um cara 
chamado Victor Costa. Ouvi dizer 
que isso funciona.
• Bruno Koseki: Se descobrir me 
avisa.
• Isabella Duchêne Estou tentan-
do descobrir ainda...
• Fernando Zagatti Casquet: usa 
a teoria do chute do Presida e faz 
por eliminação das que aparecem 
menos.

• Júlia Sanches: Não faço ideia 
como eu fiz isso.
• Luiz Lopes: não se passa de Al-
gelin.

4-) Na sua opinião, qual é o 
Pokémon que mais se pare-
ce com um politécnico (e por 
quê)?
• Gerson: Pidgey, porque politéc-
nico é que nem pombo: não gosto 
muito.
• Bruno Koseki: essa é fácil: Psy-
duck. Vive com dor de cabeça e só 
trabalha sob pressão.
• André Filipe: o mascote da Poli 
parece o Raticate. Porque ele é um 
rato.
• Fernando Zagatti Casquet: Agu-
mon.
• Bruno La Valle: Zubat, sem dú-
vida. É uma praga infernal que 
ninguém quer pegar, mas no final 
acaba pegando.
• Júlia Sanches: Com certeza o 
Zubat. Se você for em uma balada 
até na Europa você vai achar um 
politécnico.
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Across
1 - Polímero que apresenta diferentes monômeros na 
mesma cadeia.
4 - Processo industrial de fabricação contínua de per-
fis constituídos por fibra e resina.
5 - Fenômeno de superfície, onde uma tensão local 
rompe as forças de Van der Waals.
7 - Aditivo empregado para controlar a flexibilidade 
do polímero.
9 - Classe de polímero que apresenta estado fundido.
11 - Processo industrial que introduz ligações cruza-
das em elastômeros.
13 - Fibra de polímero que dá origem à fibra de car-
bono.
14 - O catalizador ... é usado da produção de políme-
ros vinílicos estereoregulares não ramificados.
15 - Variedade do carvão, utilizado como aditivo de 
polímeros.
18 - Mistura mecânica de polímeros diferentes

Down
2 - Polímero que tem monômero com a fórmula ge-
ral CnH2n
3 - Classe de polímeros que não apresenta estado 
fundido.
6 - Materia prima de borracha natural.
8 - Tipo de degradação de polímero, onde ocorre o 
fissuramento por ataque químico.
10 - Polímero cujo filme é utilizado como barreira a 
Oxigênio em embalagens.
12 - Regularidade na colocação de grupos laterais 
em polímeros;
16 - Estrutura cristalina regular, circular, formada a 
partir do resfriamento de um polímero fundido.
17 - Processo industrial de fabricação de perfil no 
qual a massa de polímero é forçada contra um ma-
triz.


