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ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA DE COMPÓSITOS DE P3HT E TIPS-PENTACENO 
 

DOUGLAS HENRIQUE VIEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

 
Estudo da espectroscopia de impedância de compósitos de P3HT, um polímero que apresenta boa 
morfologia, com TIPS-pentaceno, uma pequena molécula que apresenta boa mobilidade, variando 
a proporção entre os dois materiais. Busca-se a composição que apresente maior mobilidade e 
melhor morfologia. Preparar e caracterizar compósitos de P3HT e TIPS-pentaceno em diferentes 
proporções, utilizando medida de espectroscopia de impedância para extrair parâmetros como a 
condutividade e a resistividade do compósito. O P3HT e o TIPS-pentaceno utilizados foram 
adquiridos da Sigma-Aldrich e depositado por técnica de spin-coating à 2000rpm sobre o eletrodo 
interdigitado e tratados termicamente à 100ºC. A caracterização elétrica foi realizada usando o 
sistema de caracterização de semicondutores, Keithley SCS 4200 e o analisador de impedância, 
Solartron SI 1260.  O diagrama de Bode está de acordo com a literatura e obteve-se uma 
impedância muito alta para o 100% TIPS-pentaceno, e a impedância cresceu conforme crescia a 
porcentagem de TIPS no compósito.Com o gráfico de I vs. V observou-se que o compósito que 
apresentou melhor resultado foi o de 50% P3HT e 50% TIPS-pentaceno. Ao incidir-se luz a 
condutividade aumenta em baixas frequências e mantém-se inalterada em alta 
frequências. Observa-se um aumento da ordem de duas ordens de grandeza na condutividade 
quando se ilumina a proporção de 50% P3HT e 50% TIPS-pentaceno, essa mesma proporção 
apresentou maior valor de corrente. Esses resultados confirmam o potencial para aplicações em 
dispositivos de eletrônica orgânica como transistores ou fotovoltaicos.    CNPQ     
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FOTO-OXIDAÇÃO DE MODELOS MIMÉTICOS DE MEMBRANAS BASEADOS EM FILMES DE 
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LUIS FERNANDO DO CARMO MORATO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
PEDRO HENRIQUE BENITES AOKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 

- UNESP 
CARLOS JOSÉ LEOPOLDO CONSTANTINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP 
 

Muitos processos fisiológicos celulares dependem de membranas biológicas, que são constituídas 
principalmente por lipídios. Dentre esses lipídios, encontram-se os fosfolipídios (constituídos de 
duas cadeias de hidrocarbonetos terminadas em uma cabeça-polar de grupo fosfato) que são 
utilizados como sistemas biomiméticos no estudo de propriedades de membranas celulares. O 
problema científico abordado é o da oxidação lipídica gerada pela fotossensibilização de derivados 
xantênicos (compostos geradores de oxigênio singleto quando foto-ativados e utilizados em 
terapia fotodinâmica). Estudar os efeitos da foto-ativação do derivado xantênico nas 
monocamadas de fosfolipídios, saturados e insaturados, baseadas em filmes de Langmuir. Os 
fosfolipídios utilizados foram o DPPC [L-a-1,2-dipalmitoil-sn-3-glicero-fosfatidilcolina], o POPC [1-
palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina], e o DOPC [1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina]. O 
xantênico escolhido foi a eritrosina-B, que gera oxigênios singletos. Os filmes de Langmuir foram 
preparados numa Cuba de Langmuir contendo água ultrapura sobre a qual se espalha uma solução 
contendo os fosfolipídios. Barreiras móveis comprimem os fosfolipídios e formam uma 
monocamada na interface ar/água. Este processo, na presença de eritrosina-B dissolvida na 
subfase, foi monitorado através de estabilidade (área molecular média vs tempo) à pressão 
constante. Por fim, o sistema foi foto-ativado com uma caneta laser incidida numa lente 
divergente, para oxidar a monocamada. Quando irradiada, a área molecular média à pressão 
constante da monocamada de DPPC não foi afetada. Por outro lado, tal área para as 
monocamadas de POPC e DOPC sofreram alterações, deslocando-se para maiores áreas (7 Å² e 8 
Å², respectivamente). A foto-ativação da eritrosina-B na subfase proporciona a geração de 
oxigênios singletos, os quais podem alterar a estabilidade da monocamada lipídica, podendo, 
consequentemente, alterar a área molecular média da mesma. Essa alteração pode estar ligada à 
geração de hidroperóxidos nas moléculas dos fosfolipídios pelos oxigênios singletos, o que 
acarreta, neste caso, um aumento na área molecular média dos lipídios na interface 
água/ar. Quando irradiada, a área molecular média do DPPC na monocamada de Langmuir não 
sofre alteração, enquanto a tal área sofre um aumento de 7 Å² para o POPC e de 8 Å² para o DOPC, 
revelando que a irradiação afeta apenas as moléculas dos fosfolipídios que possuem insaturações 
em suas cadeias alquílicas.    FAPESP     
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ADAPTAÇÕES CURRICULARES NO ENSINO DE FÍSICA: UMA EXPERIÊNCIA INCLUSIVA  
 

FERNANDO CARLOS RODRIGUES PINTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP 

VALERIA ISAURA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A educação do século XXI tem como um grande desafio o processo de inclusão escolar, sendo 
indispensável a estruturação da prática pedagógica de maneira a atender as necessidades de 
todos. Desta forma, desenvolver o Currículo Oficial de Física da Secretaria do Estado de Educação, 
em uma sala regular de ensino médio, com Estudantes Público Alvo da Educação Especial 
(EEPAEE), exige do professor além da utilização dos recursos, um conjunto de estratégias 
metodológicas de ensino adequadas a fim de promover a aprendizagem com equidade e 
acessibilidade. Para isso, foram adaptados os conteúdos de mecânica dos movimentos, com 
intuito de incluir o estudante no ambiente social e promover a aquisição das competências e 
habilidades referentes a esses conteúdos.  Essa ação objetivou em proporcionar atividades 
curriculares programadas do ensino regular adaptadas ao ritmo do estudante diagnosticado com 
deficiência física/lesão cerebral nas aulas de Física, com a finalidade de tornar possível e acessível 
o processo de ensino e aprendizagem.    Diante de uma experiência vivenciada desafiadora, a 
prática de ensino com a criação de estratégias metodológicas adaptadas e com apoio dos recursos 
pedagógicos, foi possível atender as necessidades específicas do estudante respeitando seu ritmo 
e estilo de aprendizagem, promovendo condições ao acesso e participação ao ensino regular, 
conforme as perspectivas da inclusão.     Diante desse cenário, foi proposto situações-problema 
contextualizadas sobre movimento de partículas, substâncias e objetos em movimento uniforme e 
promovendo o ensino e aprendizagem de Física através de análise de figuras de linguagem 
percebidas pelo estudante, resgatando um ambiente no qual pudesse aprender de forma 
significativa, ganhando sentindo, com aplicações práticas da realidade e vivência, integrando e 
contextualizando para a construção dos conceitos. Havendo uma parceria com a professora 
instrutora mediadora, com a finalidade de proporcionar o Apoio Pedagógico Especializado (APE) 
ao processo de ensino e aprendizagem e à intermediar o currículo escolar, entre professor da 
classe comum e ao estudante, conforme previsto no inciso III do artigo 10 da Resolução SE 
61/2014. Essas ações constituíram possibilidades educacionais.    
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O ENSINO DE FÍSICA: ENSINAR E APRENDER DE FORMA COLABORATIVA 
 

FERNANDO CARLOS RODRIGUES PINTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP 

 
O currículo de Física da escola pública do Estado de São Paulo pressupõe que os alunos da 3º série 
do ensino médio entendam os processos de produção e distribuição de energia elétrica, para 
contemplar esses objetivos e ainda contextualizar a influência da eletricidade nos dias atuais, foi 
proposto o projeto: "De onde vem nossa energia?". No desenvolvimento desta atividade também 
foi estimulado o ambiente colaborativo entre os educandos, a fim de desenvolver outras 
habilidades e competências no grupo.  Este projeto teve como objetivos: discutir os diversos tipos 
de processos de produção de energia elétrica, analisar os impactos ambientais gerados nesses 
processos, argumentar e se posicionar criticamente quanto à produção e ao uso social da energia 
elétrica e análise do custo-benefício de cada processo.     Em todo projeto, os alunos 
demonstraram desempenho satisfatório na realização das atividades, desde o empenho nas 
pesquisas sobre os temas, na construção das maquetes e nas apresentações dos seminários. Desta 
forma, foi possível desenvolver o proposto pelo currículo oficial sobre os processos de produção e 
distribuição de energia elétrica, de maneira que os alunos assumiram seu papel de protagonismo 
juvenil na apropriação de novos conhecimentos através da realização deste 
projeto.     Aproveitando a proposta interdisciplinar da escola para a semana da água, foi 
fomentada a iniciativa da construção de maquetes dos principais tipos de usinas geradoras de 
eletricidade. Para tal, os alunos foram organizados em grupos e com a mediação do professor, 
fabricaram as estruturas e realizaram as instalações elétricas. Além disso, foi solicitado que cada 
grupo elaborasse um cartaz explicativo sobre sua maquete, no qual deveria conter as informações 
básicas para o entendimento do processo de geração aplicado naquele projeto e para futura 
exposição ao público. A conclusão do projeto foi através das apresentações de seminários: cada 
grupo apresentou seu projeto e explicou para toda classe a importância daquele tipo de matriz 
geradora, os seus impactos ambientais e custos-benefícios.     

 


