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Aços avançados de alta resis-
tência: uma estrutura para o 
futuro
 Aço. Muitos foram os metais e ligas cobiçados e 
disputados entre as sociedades aos longo dos séculos, 
mas em especial, o aço perseverou para sustentar a vida 
moderna. Flexível, versátil e durável tornou-se baliza para 
o crescimento econômico mundial, nota-se assim a neces-
sidade em produzir aços cada vez mais resistentes para 
que as nações que nele se sustentam não se enverguem. 
Para tanto, engenheiros e cientistas vêm desenvolvendo 
aços avançados de alta resistência.
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Palavras cruza-
das: termos do 
Biênio



Dois Martelos São Paulo, Julho de 2017

1

Editorial Equipe
Alan Borges
Ana Yamakami
Bruno Koseki
Caio Nogueira
Guilherme Bardavira
Isabella Duchêne
Nathalia Tagusagawa
Victor Castro
Victor Vasconcelos

Editor: Victor Vasconcelos

Revisores: Victor Castro, Isabella 
Duchêne, Marília El-Kadre e Victor 
Vasconcelos

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

8ª Edição

Tiragem
Para essa edição, foram impressos 100 exemplares do 
Jornal Dois Martelos, na gráfica da Escola Politécnica.

 É muito gratificante ver um projeto como o Dois Martelos crescer não só em 
termos do seu conteúdo, mas como projeto, cada vez mais trazendo temas acadêmi-
cos e diversificados para ampliar o conhecimento e a cultura dos nossos alunos. Além 
disso, o Dois Martelos continua cumprindo o papel de prover aos alunos da Escola 
Politécnica um espaço para exercitar sua mente e sua escrita de uma forma diferente 
da qual estamos habituados.
 Nesta edição, o Jornal trouxe temas diversos e culturais, discussões acerca 
de temas do nosso dia a dia e tópicos acadêmicos envolvendo nossos departamen-
tos.
 Nas tradicionais matérias sobre as interessantes Iniciações Científicas dos 
alunos, na edição de junho temos o prazer de apresentar na matéria escrita pelo alu-
no Bruno Koseki o projeto que ganhou o prêmio CRQ-IV. O projeto, sob orientação do 
Prof. Dr. Guilherme Lenz e da Dra. Gisele Labat, contou com a  participação da aluna 
Natália Alberti Guedes do segundo ano do curso de Engenharia de Materiais. Ainda 
tratando de temas relacionados ao Departamento, a seção de entrevistas deste mês 
trouxe uma matéria que aprofundou o tema “aços avançados de alta resistência”, sob 
a ótica do docente André Paulo Tschiptschin, entrevistado pela aluna Ana Yamakami.
 Uma temática em alta atualmente é a questão da saúde mental e, claramen-
te, nosso jornal não pôde deixar de discutir o assunto. Alan Borges do primeiro ano 
da Engenharia de Materiais/Metalúrgica, com o apoio de uma estudante de psicolo-
gia, pontuou diversos aspectos desta temática e ainda ofereceu alternativas a alunos 
que sintam necessidade de procurar ajuda psicológica.
Como de costume, o Dois Martelos traz matérias culturalmente diversificadas que ex-
plorem temas de interesse dos próprios autores. É o caso da seção de esportes, que 
nesta edição relembra os melhores (ou piores) momentos da última Copa e levanta 
especulações do próximo evento que será sediado em 2018 na Rússia com base no 
cenário futebolístico atual.
 Para descontrair, contaremos com as famosas cruzadinhas e resenhas pes-
soais para quem se interessa por animes, os tradicionais desenhos japoneses.
Por fim, seja qual for o escopo do jornal, ou o período do ano, nos orgulhamos de ofe-
recer aos nossos alunos não só uma oportunidade de escrever como se divertir em 
lançamentos culinários inesquecíveis e apreciar uma boa leitura. Com seções tradi-
cionais e novos temas a cada edição, braços abertos para mais escritores, o Dois 
Martelos reúne mais uma coletânea de textos de futuros engenheiros que 
não dispensam a oportunidade de colocar seus interesses em papel e caneta.
Boa leitura!
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 Aço. Muitos foram os me-
tais e ligas cobiçados e disputa-
dos entre as sociedades aos lon-
go dos séculos, mas em especial, 
o aço perseverou para sustentar 
a vida moderna. Flexível, versátil 
e durável tornou-se baliza para o 
crescimento econômico mundial, 
nota-se assim a necessidade em 
produzir aços cada vez mais re-
sistentes para que as nações que 
nele se sustentam não se enver-
guem. Para tanto, engenheiros 
e cientistas vêm desenvolvendo 
aços avançados de alta resistência.
 No intuito de esclarecer as 
propriedades e o quadro atual da 
produção desses materiais no Bra-
sil, o professor-titular  Andre Paulo 
Tschiptschin, engenheiro meta-
lúrgico e versado na indústria e 
necessidades contemporâneas da 
aplicação de aços.
 Um dos destes aços de 
destaque é o Hadfield, cuja micro-
estrutura toma proveito da adição 
de átomos de elementos como o 
manganês na intenção de modifi-
car pouco propriedades químicas 
características ao aço ao mesmo 
tempo em que aumenta sua resis-
tência. Suas características são tão 
poderosas e versáteis que no ramo 
da mineração ele é usado em bri-
tadores.
 Nesse caso a modificação  
da sua microestrutura foi um pas-
so genial e decisivo para que o au-
mento relativo de resistência não 

provocasse perdas no desempe-
nho da conformabilidade e estam-
pabilidade, características chave 
para a aplicação em automóveis. 
“Na engenharia de materiais exis-
te uma oposição entre resistência 
e ductilidade. Em geral, quando 
aumenta-se a resistência dos ma-
teriais diminui-se a ductilidade. 
Se você vai fazer um aço de alta 
resistência, vai perder ductilida-

de, portanto ele perde conforma-
bilidade, mas ele perde também 
em alongamento, que é a capaci-
dade desse aço se deformar em 
serviço e uma outra propriedade 
que é muito importante, que é a 
tenacidade. Existem certos mate-
riais e certas pesquisas que fazem 
o grande objetivo, o grande ideal: 

“Como aumentar a resistência si-
multaneamente aumentando a 
tenacidade?”. Esse é um dos obje-
tivos para aços avançados de alta 
resistência.” explica o professor.  
 Outros notáveis aços avan-
çados de alta resistência são bi-
fásicos, TRIP, de fases complexas, 
martensíticos e parcialmente mar-
tensíticos, TWIP e com tamanho 
de grão ultra-fino. 
 Os aços bifásicos (também 
conhecidos como Dual Phase ou 
DP) garantem sua resistência de-
vido a um encruamento elevado 
que decorre do fato de que as ilhas 
martensita do aço são envolvidas 
por uma fase ferrítica, sendo que 
esta última sofre maior deforma-
ção em detrimento da primeira. 
Já os aços TRIP são obtidos indus-
trialmente pelo endurecimento 
por solução sólida, refino de grão, 
endurecimento por precipitação e 
com o controle para a obtenção de 
fases macias e duras em diferen-
tes tamanhos de grão. 
 Os aços de fases comple-
xas ganham resistência pela sua 
microestrutura reforçada por ele-
mentos químicos como nióbio, ti-
tânio e vanádio. Como o próprio 
nome relata, os aços martensí-
ticos são ricos em martensita e, 
assim como outros aços antes 
citados, possuem elementos quí-
micos como manganês, silício, 
cromo, molibdênio, boro, vanádio 
e níquel em sua microestrutura 

Aços avançados de alta resistência: uma estrutura para o futu-
ro 
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para aumentar sua resistência. 
Ademais os aços TWIP (TWinning 
Induced Plasticity) se destacam 
pela maclação que lhes confere o 
aumento de sua resistência . Final-
mente os aços com tamanho de 
grão ultra-fino tiram proveito das 
vantagens que o refino de grão 
pode trazer, visto que seu controle 
é peça chave para aumentar a re-
sistência. 
 A necessidade de que es-
forços na pesquisa sejam continu-
amente colocados nesse ramo são 
tangíveis, indústrias de base es-
tratégicas como a automobilística, 
petrolífera, civil e naval fazem uso 
desses materiais. “Na indústria de 
petróleo e gás é muito importante 
ter tubulações que levem o petró-
leo e o gás da plataforma de expor-
tação até a refinaria. Antigamente 

se utilizava aço-carbono, há 25-30 
anos atrás, hoje em dia se utiliza 
aços de alta resistência chamados  
baixo-liga, são aços micro-ligados 
contendo nióbio, vanádio.” Com-
plementa o professor.
 Todavia se o desenvolvi-
mento de tal tecnologia demons-
tra-se vital para o mercado, nossa 
crise econômica e política atuais 
parecem estar atrapalhando que 
ele ocorra. Falta investimento em 
pesquisa na área para a produção 
de aços de alta qualidade, a título 
de exemplo,  Tschiptschin ressalta 
que “A gente tem usinas no Bra-
sil produzindo aço X-80 [limite de 
resistência de 800MPa] que não é 
tão bom quanto o aço X-80 impor-
tado. Então, a  Petrobrás não com-
pra do mercado porque ele ainda 
não atende, digamos o requisito 

de tenacida-
de, na ver-
dade é uma 
combinação 
de tenacida-
de e resistên-
cia.”
 De acordo 
com a Asso-
ciação Mun-
dial do Aço 
(WSA), no 
ranking dos 
produtores 
mundiais de 
aço o Bra-
sil ocupa a 
nona posição 
. Trata-se de 
uma posição 
de desta-
que devido 
à conciliação 

de seu potencial natural, grandes 
reservas minerais como a de Cara-
jás, e da demanda de um grande 
mercado consumidor. Porém se 
acomodar perante destes fatos 
não garante nossa competitivida-
de internacional, visto que, países 
como o Japão, que não possuem 
reservas de minério de ferro ou 
carvão são, por meio da pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico, 
capazes de se destacar como pro-
dutores internacionais de aço. A 
nação nipônica de longe desbanca 
o Brasil ocupando o segundo lugar 
no mesmo ranking .  
 É assim que o pedido do 
professor Tschiptschin ganha des-
taque “Então nesse sentido seria 
importante que as Universidades 
e institutos de pesquisa, que as 
indústrias concentrassem esforços 
em um momento de crise, como 
esse que a gente está agora para 
fazer pesquisa porque é só a pes-
quisa que a gente faz hoje, que da-
qui a 5-10 anos vai resultar em no-
vos produtos e infelizmente essa 
não é a visão que o nosso governo, 
nossos governantes, seja em nível 
estadual, seja em nível federal, 
tem. O que a gente está assistindo 
hoje é um desmonte da estrutura 
de pesquisa nas universidades e 
no ensino médio  infelizmente. “ 

Fontes:
Acessado no dia 22/06 em : ht-
tps://www.maxwell.vrac.puc-rio.
br/13072/13072_3.PDF

Acessado no dia 22/06 em : http://
www.gorni.eng.br/Gorni_CCM_
Dez2008.pdf

Capacete feito de aço handfield.
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Projeto de IC
Iniciação científica de Matheus Velasco

Nathália K. Tagusagawa
2º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Quer expor seu trabalho de Iniciação 
Científica no Dois Martelos? Entre em 

contato pelo email:
jornal2martelos@gmail.com

 Matheus Velasco Ferrer 
Almeida cursa, atualmente, o ter-
ceiro ano de Engenharia de Minas 
e faz pesquisa e iniciação científica 
na área de caracterização tecnoló-
gica sob a orientação do professor 
Henrique Kahn. O seu interesse 
pela pesquisa surgiu após conhe-
cer o Laboratório de Caracteriza-
ção Tecnológica, que conta com 
máquinas e softwares incríveis 
que lhe conferem competência 
para superar os desafios mínero-
-metalúrgicos e afins.
 O trabalho consiste na 
análise de três amostras de rejei-
tos da planta de beneficiamento 
de Vanádio coletadas de diferen-
tes etapas de descarte a fim de 
entender desde a composição dos 
minerais até a sua forma de ocor-
rência. Esses dados podem ser im-
portantes para saber se a planta 
está operando corretamente, se 
existe possibilidade de reaprovei-
tar o rejeito ou se até mesmo é in-
teressante explorar o Titânio que 
tem aparecido com elevada ocor-
rência nas amostras até então.

 A rotina do aluno, atual-
mente, é bem leve: embora tenha 
que cumprir doze horas semanais, 
dedica oito horas semanais du-
rante o período letivo e as outras 
quatro horas são repostas durante 
as férias de forma que consegue 
conciliar suas atividades com a 
graduação. Além disso, tem liber-
dade para repor os horários caso 
se ausente no dia agendado. 
 Sobre a metodologia ado-
tada, ela é padrão para qualquer 
caracterização mineral: realiza-se 
a amostragem, cominuição, clas-
sificação granulométrica, análises 
químicas e mineralógicas, separa-
ções minerais por granulometria 
e mais análises no MEV, Micros-
cópio Eletrônico de Varredura. 
As dificuldades se concentram na 
avaliação dos resultados devido 
às quantidade de dados obtidos e, 
sobre elas, Matheus diz: “uma das 
maiores dificuldades foi quando 
encontramos hematitas em uma 
amostra. Esperávamos encontrar 
magnetitas e foi uma enorme sur-
presa quando a análise química in-

dicou tal resultado. Para contorná-
-la, analisamos o processo real de 
beneficiamento da fábrica e tudo 
fez sentido depois que descobri-
mos que a análise com hematitas 
vinha de um rejeito pós processo 
metalúrgico”.
 Matheus gosta da iniciação 
científica e recomenda a atividade, 
pois trata-se de uma oportunida-
de de se aprofundar tecnicamente 
e a fixar os conteúdos vistos em 
aula: “você aprende muito mais 
praticando do que estudando a 
teoria”, justifica. “Existem proces-
sos maçantes como a documenta-
ção mas mesmo com eles aprendi 
muito sobre a redação de textos 
acadêmicos”, completa. Só houve 
uma observação: informe-se bem 
sofre os processos para participar 
de uma iniciação científica e veri-
fique todos já dados e documen-
tações necessárias para não ter 
problemas depois!
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 Acontece no CMR
 E não é que o semestre já 
está acabando? Parece que o inte-
gra foi ontem, mas já estamos em 
julho, quase P3, todos cansados, 
mas o CMR novamente fechou o 
semestre com um saldo positivo. 
São projetos cada vez mais con-
solidados e o centrinho cada vez 
mais cheio!
 Não podemos falar de 
CMR sem citar o sucesso dos Jogos 
Sedentários. Nossos bixos e bixe-
tes se empenharam durante várias 
reuniões, organizaram planilhas, 
fizeram escalas e, claro, aprende-
ram (e curtiram) muito. O evento 
foi espetacular, os jogos descon-
traíram o clima com música e o 
tradicional churrasco além Tejo, 
dando a todos que organizaram 
sentimento de dever cumprido e 
a todos que aproveitaram a tarde, 
um rolê inesquecível. Parabéns a 
todos os bixos e bixetes que parti-
ciparam!

Os projetos do CMR seguem cres-
cendo cada vez mais, e neste se-
mestre tivemos várias novidades. 
O CMR vai à escola visitou a Etec 
Guaracy Silveira e ensinou aos 
alunos de Ensino Médio um pou-
co sobre as Engenharias de Mate-
riais, Minas e Metalurgia aqui na 
Poli. Quem sabe algum deles não 
aparece na Poli daqui alguns anos? 
O Regando Sonhos surgiu com 
uma novidade: no próximo mês o 
CMR organizará uma festa junina 
para os idosos da Casa Cristã do 
Idoso, com muita animação, co-
mida boa e brincadeiras! Estamos 
trabalhando muito para que os 
projetos sociais do CMR se conso-
lidem cada vez mais, por isso, esta-
mos recrutando mais voluntários a 
cada dia. Além disso, as reuniões 
da D4 seguem agitadas para fazer 
uma festa imperdível para come-
morar o fim do semestre.
Lado a lado do CMR, está, é claro, 

a SEMM. A 53 Semana de Estudos 
Mínero Metalúrgicos cresce a cada 
dia com suas reuniões semanais, 
dando aos organizadores uma ex-
periência única de aprendizado. Já 
pensou em organizar uma semana 
acadêmica? Conhecer mais ainda 
sobre o seu curso e pessoas muito 
bem sucedidas da área? Apareça 
em uma reunião para conhecer 
esse projeto cuja história de meio 
século não se traduz em apenas 
um parágrafo.
Acredito que poucas pessoas 
não tenham notado a nova leva 
do clássico modelo de casaco 
do CMR. Atendendo a pedidos, 
eles voltaram! Junto com as tão 
aclamadas canecas de alumínio. 
Evidentemente, os pedidos não 
cessaram após a chegada dos ca-
sacos, tanto que resolvemos abrir 
um novo pedido. Ainda não garan-
tiu o seu?
É claro, contudo, que nem tudo 
são flores. A nossa gestão se es-
força muito para que o CMR seja 
o mais receptivo o possível, e que 
ajude os alunos do PMT e do PMI 
a terem as melhores experiências 
da vida universitária, aprendendo 
sempre e se divertindo também. 
Sabemos, entretanto, que como 
qualquer gestão temos muito a 
melhorar (afinal somos alunos 
como qualquer um de vocês!). Por 
isso, marcamos uma Roda de Con-
versa para ouvir, aprender com 
vocês e repensar nossa gestão. A 
experiência foi muito interessan-
te, contamos com a participação 
de vários bixos e bixetes que nos 
deram um feedback muito provei-

A primeira edição dos Jogos Sedentários foi o primeiro contato dos bixos com a orga-
nização de um evento do CMR.
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toso da recepção e do convívio do 
dia a dia. Além disso, foram discu-
tidas questões acadêmicas e sobre 
o espaço do CMR. A roda foi tão 
proveitosa que decidimos repetir 
o evento para dar ainda mais voz 
aos nossos alunos.
Sempre visando aprender e me-
lhorar a gestão, O CMR segue uni-
do, durante as semanas de provas, 
programações de EPs, manhãs 
frias com café e salgado (sim eles 
voltaram!). Acredito que uma das 
cenas mais gratificantes é ver esse 
centrinho lotado de pessoas dos 
mais diversos anos aproveitando 

o momento bom do seu dia “mar-
mitando” com o pessoal no CMR, 
tomando um café do lado de fora 
ou se ajudando para aquela prova 
complicada. Esperamos que ele 
continue sempre assim, unindo 
aqueles que menos esperamos, 
ensinando e fornecendo experi-
ências e momentos inesquecíveis. 
É para isso que estamos aqui, e 
esperamos sempre recebê-los de 
braços abertos.
O CMR deseja a todos os alunos 
ótimas férias! Descansem e apro-
veitem, que quando voltarem as 
aulas estaremos planejando mais 

um semestre incrível. Não dei-
xe de conferir os projetos novos, 
além de mais escolas conhecendo 
a Poli com o CMR vai à Escola, de 
sorrisos sendo espalhados com a 
edição do segundo semestre do 
Regando Sonhos, da SEMM pro-
vendo aos nossos alunos experi-
ências acadêmicas incríveis e mui-
tos outros momentos que temos o 
prazer de oferecer a todos. Aliás, 
de nada seríamos sem vocês, en-
tão, muito obrigada! E boas férias.
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 Entretenimento

 “Nossa, mas já falta um 
ano? Não pode ser! Parece que a 
última foi ontem...”
 Essa frase é comum quan-
do se fala sobre a Copa de 2018. 
Não parece, mas é isso mesmo: a 
contagem regressiva para a Copa 
da Rússia já atingiu 365 dias! Ini-
ciando-se em 14 de junho e termi-
nando no dia 15 de julho do pró-
ximo ano, o torneio é aguardado 
ansiosamente por praticamente 
todo mundo - afinal, não são só os 
fanáticos por futebol que acompa-
nham a Copa.
 Em menos de um ano, será 
inevitável gastar dinheiro com figu-
rinhas, assistir àquele Irã x Coréia 
do Sul que ninguém veria se não 
fosse em Copa do Mundo, passar 

o dia todo falando sobre futebol, 
usar a camisa do Brasil todo dia e 
secar a Argentina. É verdade que 
acompanhar o evento de perto é 
muito mais legal - por isso 2014 foi 
um ano espetacular -, mas a Copa 
por si só é suficiente para tornar o 
ano especial.
 Em termos futebolísticos, 
muita coisa mudou de três anos 
para cá. A primeira lembrança que 
vem à mente de qualquer brasilei-
ro, evidentemente, é o 7x1. Quem 
imaginaria que, em tão pouco 
tempo, a seleção conseguiria dar 
a volta por cima e estaria viven-
do um ótimo momento, passando 
confiança e impondo respeito em 
campo? Considerando que ain-
da houve um período ruim com 
Dunga antes de Tite assumir, isso 

é muito surpreendente. O feito foi 
tão grandioso que teve até maté-
ria na edição de maio do Jornal 
Dois Martelos sobre o trabalho de 
Tite! As esperanças dos brasileiros 
estão renovadas e as perspectivas 
de hexa são boas.
 Mas e as outras seleções?
 Primeiro, os nossos her-
manos. A Argentina foi vice-cam-
peã em 2014 e passou por muitas 
mudanças nesses três anos. Após 
um longo período de instabilida-
de e duas trocas de técnico, os 
argentinos parecem finalmente 
ter encontrado seu caminho. O 
chileno Jorge Sampaoli assumiu o 
comando técnico há pouco tempo 
e já deu uma cara nova ao time, 
que joga de forma ofensiva e pres-
siona muito seus adversários. Não 

Foi assim que Mario Götze deu o tetracampeonato mundial à Alemanha, em 2014.

2018 É Logo Ali
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há dúvidas de que um Brasil x Ar-
gentina nessa Copa de 2018 seria 
espetacular.
 Também é inevitável men-
cionar a atual campeã do mundo. 
A Alemanha passa por um impor-
tante processo de renovação, con-
duzido com maestria pelo técni-
co Joachim Löw. Para a Copa das 
Confederações, que está aconte-
cendo agora, Löw convocou um 
time extremamente jovem, com 
o intuito de testar os garotos em 
uma competição importante para 
saber com quem poderá contar no 
ano que vem. É raro ver tal conti-
nuidade no trabalho de um técni-
co campeão do mundo - a maioria 
deixa o cargo após o título - e isso 
tornará a Alemanha ainda mais 
forte nos anos que se seguem. O 
que diferencia a seleção alemã 
da brasileira nos últimos anos é o 
que vem sendo feito fora de cam-
po: planejamento, investimento e 
continuidade.

 Algumas outras seleções 
merecem destaque. A França, por 
exemplo, tem uma geração pro-
missora e deve dar muito trabalho. 
Inglaterra e Holanda, seleções tra-
dicionais, vêm apresentando irre-
gularidade nos últimos anos e são 
incógnitas para a Copa de 2018. 
Itália e Espanha, campeãs de 2006 
e 2010, têm tentado renovar seus 
times após o fim de seus períodos 
de glória e enfrentaram diversas 
dificuldades recentemente, mas 
parecem estar encontrando seus 
caminhos e podem ter bons de-
sempenhos no ano que vem. Den-
tre as sul-americanas, além das 
já citadas, é sempre importante 
mencionar Chile e Colômbia, pe-
las boas campanhas recentes, e 
o Uruguai, pela enorme tradição 
que tem. As três seleções estão 
próximas da classificação para a 
Copa e não devem brigar pelo tí-
tulo, mas sempre podem surpre-
ender.

 Por fim, a anfitriã Rússia. A 
situação do time local não é mui-
to empolgante e alguns fatores 
podem explicar isso: a falta de jo-
gadores de qualidade, o número 
reduzido de jogos - a seleção an-
fitriã de uma Copa do Mundo não 
disputa as Eliminatórias por já es-
tar automaticamente classificada, 
o que diminui drasticamente esse 
número - e a pouca experiência 
dos atletas no futebol internacio-
nal. A esmagadora maioria dos 
jogadores russos atua no próprio 
país e isso é ruim para a seleção, 
já que o Campeonato Russo não é 
dos mais competitivos. A dona da 
casa vai precisar muito do apoio 
de sua torcida para chegar longe 
na próxima Copa.
 Falta menos de um ano 
para a alegria tomar conta do país 
do futebol!

Victor Castro
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Sugestão do Dois Martelos: Wolf Children (Ōkami Kodomo no 
Ame to Yuki)
 Hana é uma estudante de 
19 anos que se apaixona pelo ho-
mem misterioso que frequenta 
uma de suas aulas e logo some, 
conforme vão se aproximando ela 
descobre que na verdade ele é um 
lobisomem, eventualmente dá à 
luz a duas crianças, Yuki e Ame, 
tudo anda bem no esconder de 
sua verdade, até o momento que 
o pai morre, e Hana descobre que 
nada sabe sobre criar dois lobiso-
mens.
 Quando me indicaram o 
filme, logo pensei que seria uma 
cópia em anime de Crepúsculo, 
mesmo assim decidi assistir e com 
15 minutos de filme percebi que 

não tinha nada a ver com Crepús-
culo. Um filme sobre um a mãe 
forte que, além de ser solteira, 
tem que lidar com as dificuldades 
de uma situação totalmente estra-
nha à normalidade.
 No fundo todo o enredo 
do filme leva, através de Ame e 
Yuki, à reflexão sobre a dualidade 
sempre presente na humanidade, 
a luta entre o homem e o lobo 
do homem, proposta na antigui-
dade e popularizada por Thomas 
Hobbes (1588 - 1679).
 A arte e fotografia do filme 
são excepcionais, além de serem 
muito bem animados, a ambienta-
ção é feita de forma a exteriorizar 

os sentimentos das personagens, 
processo que proporciona uma 
imersão ainda maior no expecta-
dor. 
 O filme rendeu uma ava-
liação de 93% no Rotten Tomato-
es aos diretores Mamoru Hoso-
da e Satoku Okudera de Summer 
Wars (2010) e The Girl Who Leapt 
Through Time (2007).
Wolf Children não só vai te pren-
der do começo ao fim, como tam-
bém vai te deixar encantado por 
horas mais.

Guilherme Bardavira
1º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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Desvendando a cozinha: costelinhas no missô

 Quem não se lambuza com 
costelinha de porco, que atire a 
primeira pedra. 
 
Ingredientes:
 
1kg de costelinha de porco corta-
da
1 cabeça de alho inteira (separe os 
dentes de alho)
6 dentes de alho picados/proces-
sados
2 colheres de sopa bem cheias de 
missô
1 colher de sobremesa de gengi-
bre fresco ralado
0,5 maço de salsinha picada
0,5 xícara de saquê
2 cebolas picadas
1 colher de sopa rasa de açúcar 
mascavo
2 colheres de sopa de óleo de soja
1 copo de água
1 panela de pressão
1 travessa bonita
 

Modo de preparo:
 
 1) Refogue a cebola e o 
alho no óleo até dourarem. Adi-
cione a costelinha e frite até selar. 
 2) Adicione o alho, o gengi-
bre e feche a panela de pressão.
 3) Quando a panela de 
pressão começar a chiar, aguarde 
25 minutos e apague o fogo.
 4) Depois que a costelinha 
estiver cozida e macia, tempere-a 

Nathália K. Tagusagawa
2º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

com o missô, açúcar, saquê e água.
 5) Se achar necessário, 
tempere mais a carne ou evapore 
o caldo para que fique mais gros-
so.
 6) Coloque-a na travessa 
bonita, salpique a salsinha sobre a 
carne e lambuze-se!

A 53ª Semana de Estudos 
Mínero-Metalúrgicos já está 

chegando!
O evento inicia-se dia 18/09, mas você já pode deixar sua marca na Semana. 
Participe do nosso Crowdfunding e contribua com a Semana Acadêmica mais 

antiga da Escola Politécnica!
Link: www.catarse.me/semm_53
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 Muitos de nós já ouvimos 
falar sobre depressão, ansiedade, 
suicídio e outros tópicos relacio-
nados ao tema “saúde mental”. 
Nos últimos tempos também ti-
vemos o surgimento de séries 
enquadrando o assunto em sua 
trama, além de eventuais desaba-
fos em redes sociais e frentes de 
apoio surgindo com cada vez mais 
força. Apesar disso, a proporção 
do assunto ainda é uma incógnita 
para muitos e existe bastante des-
conhecimento acerca dele.
 Para tratar de números, 
contei com a ajuda da Daniela To-
nhazolo Gimenez, que cursa psi-
cologia na Universidade Presbite-
riana Mackenzie. Ela realizou uma 
pesquisa com 456 pessoas e for-
neceu os dados para que pudes-
sem ser utilizados nessa matéria.
 Segundo a pesquisa, 57% 
dos entrevistados já pensaram em 
se suicidar (sendo os principais 
motivos a depressão e problemas 
afetivos com familiares). Nesse 
grupo, apenas 53% comentaram 
com alguém a respeito do assun-
to (sendo os amigos os mais pro-
curados para conversar) e, dentre 
os que pensaram em suicídio, 73% 
tentaram de fato concretizar o ato. 
Também foi constatado que esses 
problemas se concentram na faixa 
etária de 18 a 21 anos e que ape-
nas 22% procuraram, deram início 
e continuaram um acompanha-
mento psicológico.
 Diversos fatores contri-
buem para que esses dados tão 
assustadores existam. Além de co-
branças familiares e internas, exis-

te toda uma pressão gerada pela 
transição brusca do ensino médio 
para a faculdade, desgaste psico-
lógico demasiado com processos 
seletivos e um mar de incertezas 
que não param de nos bombarde-
ar.
 Tratando da Escola Politéc-
nica, que é o principal foco desta 
matéria, percebemos uma gama 
ainda maior de elementos funda-
dores desses problemas. Existe 
um ambiente extremamente com-
petitivo, diferenças sociais e eco-
nômicas enormes, pressões por 
parte de professores, pressões 
impostas por nós mesmos, mui-
to conteúdo para estudar, provas 
excessivamente pesadas e grades 
horárias que desgastam muito.
 Na palestra da Semana da 
Saúde Mental, realizada no dia 
19/06, alguns convidados com-
pareceram e me chamou muito a 
atenção o que alguns deles disse-
ram. O Luiz Roberto Milan, psiquia-
tra formado pela USP (também 
deu aulas na medicina e atendeu 
alunos de lá), disse que, além das 
dificuldades já enfrentadas na en-
trada da faculdade, o aluno tem 
que reaprender a estudar. O cursi-
nho dá uma forma automatizada, 
mastigada e concisa de conteúdo, 
a qual é inexistente na faculdade. 
Além de aulas muitas vezes mal 
aplicadas, temos que reaprender 
a estudar apenas o que é impor-
tante e selecionar tópicos. Esse 
processo de adaptação leva, em 
torno, 1 ano para ser completado.
 Pouco a pouco surgem sen-
timentos como culpa, insatisfação, 
irritabilidade, pessimismo e tris-

teza. Eventualmente, cria-se um 
retraimento social, a pressão fica 
cada vez maior, o choro se torna 
algo mais frequente e o sentimen-
to de fracasso se instala de vez 
em nossas mentes. Todos esses 
fatores são precursores do início 
do quadro depressivo, o qual suga 
toda e qualquer fonte de motiva-
ção e prazer (gerando uma bola de 
neve que só aumenta e cada vez 
mais complica todos os aspectos 
da vida).
 Mas existem alternativas 
para contornar esse problema:

- Psiquiatra: o HU fornece atendi-
mento psiquiátrico gratuito (mar-
cado pelo telefone*) e a maior 
parte dos antidepressivos é dispo-
nibilizada gratuitamente em pos-
tos de saúde.

- Psicólogo (pago): o Grêmio Poli-
técnico instaurou há pouco tempo 
um convênio com a Clínica Psicoló-
gica Jardins (tel: (11) 98459-3581), 
onde alunos da Poli possuem des-
conto de 30% nas consultas.

- Psicólogo (gratuito): existem 
dias de atendimento psicológico 
no Instituto de Psicologia, mas há 
prioridade para casos mais graves 
e há um grande risco de que o 
atendimento não ocorra. De qual-
quer forma, fica a alternativa.

*Obs: é necessário, antes de mais 
nada, ter sua carteirinha do HU (é 
uma cartela de papel amarela). 
Caso ainda não tenha feito, basta 
ir até o HU, entrar na ala do Pron-
to Socorro (logo no início) e pedir 

Saúde mental no meio acadêmico
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informações a respeito do guichê 
onde é feita a carteirinha para o 
aluno. Após criada, você terá um 
número de identificação e ele será 
usado para marcar a consulta pelo 
telefone.

 Fica, então, um peque-
no panorama para todos aqueles 
que não tinham conhecimento 
a respeito do assunto e informa-
ções importantes para quem está 
precisando de ajuda (ou conhece 
alguém que precisa). Também se 
sintam livres para virem falar co-
migo a respeito do assunto e te-
nham certeza de que todos aque-
les que te amam estarão dispostos 
a te ajudar. Não tenham vergonha! 
Dar o primeiro passo e procurar 
ajuda é um começo maravilhoso 
para melhorar.

 Por último, eu gostaria de 
deixar um recado para todos que 
leram a matéria. Algo que vem 
não somente com base na experi-
ência (que é muito pequena), mas 
também com base em conselhos 
vindos de profissionais e daqueles 
que já passaram por tudo o que 
estamos passando agora. Gosta-
ria de dizer que vocês são MUITO 
MAIS DO QUE ESSA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO.
 Ninguém tem o direito de 
te julgar além de você mesmo. 
Cada um de nós tem histórias di-
ferentes e passa por problemas di-
ários diferentes. A única pessoa a 
quem você deve se comparar é a si 
mesmo no seu dia anterior e ver o 
quanto você está evoluindo, cres-
cendo, avançando. É deitar a cabe-

ça no travesseiro no final do dia, 
se perguntar “Hoje eu dei todo o 
esforço que eu podia dar?” e co-
meçar a se reconhecer, perceber o 
seu valor. Você é gigante sim e tem 
potencial.
 E as notas servem apenas 
para que possamos nos formar. 
Existe uma gama imensa de conhe-
cimentos que fogem ao pedaço de 
papel e à avaliação. Nos grupos de 
extensão, por exemplo, podemos 
nos descobrir em algo que foge ao 
que é cobrado na faculdade. Não 
se sintam maiores ou menores do 
que os outros por causa de notas!
 Quero ver todos vocês sor-
rindo e bem. Sintam-se abraçados.

Alan Borges Oliveira
1º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Os diferentes materiais em seu carro, como e por que eles evo-
luíram ao longo dos anos - Parte 3
 Todos os carros precisam 
de metal...
 Mas no mundo dos super 
esportivos modernos, metal é 
quase uma exceção. Por exemplo, 
todo o cockpit de um Porsche 918 
é feito em fibra de carbono, assim 
como quase toda a carroceria; o 
mesmo na Lamborghini Sesto 
Elemento, que, com exceção do 
motor, foi todo produzido em 
fibra de carbono. Sim, as rodas 
também são feitas de material 
compósito, e isso resulta em um 
carro com apenas 999 kg, 248 kg 
mais leve que sua irmã de projeto 
Gallardo, que já foi concebida para 
ser um super esportivo leve.
 A fibra de carbono tem 

sido utilizada em carros de F1 
desde o início dos anos 80, tendo 
sido utilizada pela Ferrari em 1987 
para a produção da carroceria da 
F40, junto com o Kevlar e alu-
mínio. Foi apenas em 1992 que o 
cockpit inteiro foi feito do material 
compósito, no McLaren F1. Em 
2013, os super carros perderam a 
exclusividade da fibra de carbo-
no para os carros de passeio, na 
produção de um dos primeiros 
elétricos da BMW, o i3. 
 O aço sempre esteve pre-
sente nos carros; no entanto, nos 
primórdios, seu uso se restringia 
ao chassi e ao esqueleto da carro-
ceria. O assoalho e a carenagem 
eram feitos em madeira, e foi 
assim por muitos anos. O aço se 

popularizou na produção dos car-
ros quanto melhor foi se tornando 
os processos de obtenção de cha-
pas, o que permitiu aos fabricantes 
desenvolver uma construção mais 
rápida, apenas “estampando” a 
lataria. 
 No entanto, como disse 
na primeira parte dos artigos, a 
segurança dos ocupantes, naqueles 
tempos, não era o objetivo. Assim, 
um Chevrolet Bel Air 1959, mon-
tado sobre um chassi de aço, com 
feixes de molas e seus enormes 
5,35m de comprimento e 2m de 
largura, pesava 1600kg, o mesmo 
que um Chevrolet Malibu 2009, 
60cm mais curto e 20cm mais 
estreito, projetado em um mundo 
em que o peso é algo relevante! O 
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Bruno Akira Koseki
Engenharia de Materiais

que mudou? Os carros passaram 
a ter uma estrutura mais pesada, 
de modo a criar zonas de defor-
mação e absorção de impactos. No 
Youtube, há um crash test envol-
vendo esses dois carros, e a dife-
rença é assustadora! (Para quem 
ficou curioso: https://youtu.be/
fPF4fBGNK0U) 
 No universo dos carros 
de rua, o aço ainda é amplamente 
utilizado, sem dúvidas. Mas tem 
perdido mercado, e muito, para o 
alumínio, e isso se deve ao fato de 
que a indústria automotiva precisa 
mandar os carros para dieta, para 
reduzir o peso e, consequente-
mente, o consumo de combustível 
e as emissões de poluentes. E o 
alumínio está avançando em peças 
estruturais importantes, como os 
subframes e suspensão de carros 
de maior valor agregado, como 
Land Rovers, BMW e Mercedes. 
Há ainda uma ampla aplicação 
nas peças utilizadas nas zonas 
de deformação programada dos 
carros, como nas barras de prote-
ção lateral e na estrutura atrás dos 
para-choques. 
 Nos carros nossos de cada 
dia, para os quais o menor custo 
de produção é um objetivo, o aço 
ainda é o material mais utilizado, 
mas os aços microligados estão 
aos poucos tomando a frente. Nos 
primórdios, tudo era aço: bloco e 
cabeçote do motor, pistões, bielas, 
chassis, lataria, suspensão. Hoje, o 
cenário é bastante diferente.
 Alguns veículos ditos 
populares têm sido produzidos 
com motores com predominância 
do alumínio: pistões, cabeçote e 
bielas. De aço, sobraram os blocos, 
nos quais gradativamente tem-se 
utilizado alumínio, as válvulas, ca-

misas de pistão, o eixo do coman-
do de válvulas e o virabrequim. Os 
motores estão mais leves e mais 
eficientes. Ao reduzir o peso dos 
pistões e as bielas, é possível dimi-
nuir o contrapeso no virabrequim; 
e se este for feito de aço forjado, 
é possível diminuir ainda mais o 
peso. Isso produz um motor mais 
leve, com menor momento de 
inércia, e, portanto, mais eficien-
te. Os motores de alumínio são 
até 40kg mais leves que os seme-
lhantes de ferro fundido, e isso é 
muito importante para a indústria 
automotiva moderna.
 O problema do alumínio 
é o calor. É preciso um projeto 
cuidadoso do motor quando se 
utiliza o alumínio; afinal, é um 
material que perde até 2/3 de sua 
resistência quando submetido ao 
calor, enquanto o aço perde 1/3 da 
resistência para a mesma faixa de 
temperatura.
 É recorrente a acusação de 
que motores de alumínio deman-
dam cuidados muito maiores na 
manutenção, levando a fama de 
serem mais caros de manter, e é 
verdade: não coloque um fluido 
de arrefecimento errado, ou o 
motor inteiro será arruinado. No 
entanto, mostram-se muito efi-
cientes e duráveis, a exemplo dos 
carros da Honda, que possuem 
bloco e cabeçote de alumínio, ou 
dos Cadillac, que há anos fazem o 
mesmo. Ferrari, Porsche e McLa-
ren utilizam ligas hipereutéticas de 
alumínio-silício e magnésio, além 
de titânio e outros metais nobres.
  Podemos dizer que o 
alumínio praticamente não tem 
limitações para substituir o aço, 
exceto no custo ou na produção de 
peças que serão submetidas a altas 

solicitações, como o virabrequim 
ou eixo do comando de válvulas, 
onde podem ser aplicados aços 
de alta resistência forjados, para 
redução de peso. Uma estrutura de 
aço de um carro pode ser fabrica-
da em alumínio, com redução de 
50% em massa, entregando uma 
rigidez torsional superior, o que 
ajuda muito na dirigibilidade. Por 
isso que muitos carros esportivos, 
que raramente têm compromis-
so com o custo, como o Jaguar 
F-Type, possuem o monobloco 
100% feito em alumínio. 
 E foi usando alumínio que 
a Ford reduziu 320kg da F-150, 
simplesmente aplicando alumínio 
em toda a carroceria. Na prática, 
isso quer dizer que a F-150, com 
seus 6,36m de comprimento, tem 
o mesmo peso de uma Ford Ran-
ger, que é 1m mais curta, 10cm 
mais baixa e 20cm mais estreita. 
No entanto, como bem observado 
pela Chevrolet, a Ford errou ao 
usar alumínio em toda a carro-
ceria: a reparação é mais difícil 
e cara, e dentro da caçamba, que 
está sujeita a pancadas e à carga 
dinâmica, o alumínio se mostrou 
menos robusto que a escolha da 
Chevrolet para a Silverado: o aço 
de alta resistência.
 Ainda assim, a Chevro-
let mordeu o língua e adotou o 
alumínio na confecção de algumas 
partes da carroceria da Silverado, 
alegando serem peças que quan-
do sofrem avarias geralmente são 
irreparáveis, como o capô, teto e 
tampa da caçamba.
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 Neste ano, o PMT ganhou o 
prêmio CRQ-IV, com o projeto “Es-
pumas de carbono nano-micropo-
rosas de origem sustentável” sob 
orientação do Prof. Dr. Guilherme 
Lenz e da Dra. Gisele Labat, com 
participação da aluna Natália Al-
berti Guedes do segundo ano do 
curso de Engenharia de Materiais. 
O prêmio já foi concedido à Escola 
Politécnica em 1998 (PQI) e 2005 
(PMI).
 O projeto consiste em uma 
inovação ligada à produção de pa-
pel, mais especificamente em re-
lação a um dos principais rejeitos 
do processo Kraft, o Licor Negro. 
A importância desse projeto está 
na utilização do licor no desenvol-

vimento de subprodutos, que atu-
almente servem como combustí-
vel em caldeiras específicas para 
a produção de energia na própria 
planta industrial.
 O produto desenvolvi-
do no laboratório é uma espuma 
produzida a partir de uma síntese 
do Licor Negro em meio alcalino, 
com microesferas de PMMA (Poli-
metil-metacrilato) ou comumente 
conhecido por acrílico. Pela carbo-
nização desse substrato, obtém-se 
a espuma com nano-porosidade 
(78% de poros na estrutura), baixa 
densidade (0,36g/ml) e boa resis-
tência mecânica.
 A Natália começou sua ini-
ciação científica em abril no labo-

ratório do prof. Dr. Guilherme Lenz 
e, durante a SEMM, foi apresenta-
da ao prof. Dr. Fernando Landgraf, 
com quem conversou e acertou 
mais um projeto com o IPT!
Obs: O prêmio CRQ-IV é um con-
curso público voltado para estu-
dantes de cursos técnicos e supe-
riores da área química, no Estado 
de São Paulo. É dividido em qua-
tro categorias: Ensino Médio, Ensi-
no Superior, Ensino Superior com 
Tecnologia e Engenharia da área 
Química.

Bruno Akira Koseki
Engenharia de Materiais

Projeto de Iniciação Científica ganha prêmio inédito para o 
PMT: CRQ-IV
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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!

CMR Quizz
Vamos treinar ai, galera? As respostas estarão na próxima edição, mas se quiser saber a lógica que levou 
a ela, fale com o Caio. 
1) CKRPTMPI
2) Quando junta Horloge e Lumière, a confusão é certa.
3) Faz assim, Raimunda, medique Antônio. 
Respostas da edição anterior: 1 – CMU (ECA); 2 - Mesa de doces (FAU); 3 – Ponto de ônibus da Odonto

1) O que falta para o CMR 
ficar perfeito? 
• Gerson: Música triste do Naruto 

tocando em loop infinito.
• Júlia Sanches: Silêncio. Não 
aguento mais os bixos.
• Nélson: Ser em Santos.
• B2: Nunca trocar de presidente.
• Matheus Tavares: Se tivesse um 
narga seria crema.
• Bruno La Valle: Um quadro 
emoldurado do Paulão sarrando 
no ar.
• Coto: Máquina de cartão.
• Dinei: O Kiwi parar de encher o 
saco de todo mundo.

2) Qual a matéria mais 
difícil do Biênio?
• Gerson: Espanhol, aka, metade 
das matérias (porque os professo-
res não falam português).
• Júlia Sanches: Existe alguma fá-

cil?
• Xô: O biênio!
• Teco: Introdução à Engenharia 
Metalúrgica, claramente.
• Coto: Algelin 2.
• Koseki: Numérico, que foi pro 
terceiro ano.

3) Cansei de perder pro 
Rehem na sinuca, como 
melhorar? 
• Gerson: Não aconselho tentar 
ganhar do Rehem, ele não lida 
muito bem com a derrota na sinu-
ca.
• Júlia Sanches: Jogue com o Ar-
thur.
• Isa P.: Jogue de dupla com o 
Rehem.
• Gema: Relaxa, todos somos 
Rehem.
• Bia Nassif: Dá álcool para ele, vai 
que afeta o rendimento. 

• Koseki: Leve baianinha de coco, 
é o ponto fraco.
• Bruno La Valle: Siga o Blog do 
Brunão pra descobrir como se tor-
nar uma versão melhor de você, 
até na sinuca.

4) Nunca fiquei de recupera-
ção na vida, o que fazer ago-
ra que peguei rec na poli? 
• Gerson: Agora você dobra a 
meta: o próximo passo é a DP.
• Júlia Sanches: Compre pão de 
mel da Jú e afogue suas mágoas 
no chocolate gostoso e barato.
• Caio: Suba as recs, é suave. 
• B2: Transferência para a FEA.
• Nélson: A prova de recuperação.
• Bruno La Valle: Pegar DP. É a úni-
ca sequência lógica. 

Caio Nogueira
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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