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Evento, que integra a programação dos �Fóruns Permanentes�, reunirá especialistas no Auditório da Biblioteca Central

nálise Linear de Sistemas Dinâmi-
cos: Teoria, Ensaios Práticos e
Exercícios�  é o título do livro

que os professores José Cláudio Ge-
romel e Alvaro Geraldo Badan Pa-
lhares, ambos da Faculdade de En-
genharia Elétrica e de Computação
(FEEC), lançaram, no último dia 10
de março. A obra, publicada pela
Editora Edgard Blücher, é dedicada
aos alunos que estão iniciando es-
tudos nos diversos ramos da enge-

nharia e nas carrei-
ras de ciências exa-
tas, como licencia-
tura e bacharelado
em física, química e
matemática. Tam-
bém poderá ser

consultado por estudantes de pós-
graduação, pois contém material
pertinente e útil para ser trabalha-
do nesse nível de ensino.

Com tiragem inicial de 1.000 e-
xemplares, o livro, com 376 pági-
nas e preço sugerido de R$ 86,00,
tem por objetivo analisar e cons-
truir uma metodologia para ela-
borar modelos matemáticos diri-
gidos a sistemas dinâmicos contí-
nuos e discretos no tempo, descri-
tos por meio de equações diferen-
ciais e de equações a diferenças fi-
nitas. A modelagem matemática,
explicam os autores, é uma ferra-
menta capaz de simular fenômenos
dentro de uma situação desejada. Ou
seja, ela faz uma espécie de �carica-
tura� da realidade, antecipando si-
tuações que podem ser encontradas
por ocasião dos testes práticos.

Um exemplo de aplicação da mo-
delagem matemática no dia-a-dia,
conforme Álvaro Badan Palhares,
vem do esforço para o controle do

desperdício de água. A rede distri-
buidora, lembra o docente, nor-
malmente apresenta vazamentos.
Em vez de esburacar as ruas atrás
dos pontos de rompimento, algu-
mas empresas fornecedoras va-
lem-se de um modelo matemático.
Com base em diversas variáveis, é
possível promover cálculos que a-
judam a identificar onde ocorreu o
dano na tubulação. �Esse princípio
da antecipação também vale para
os fenômenos de eletricidade, como
localizar falhas em linhas de trans-
missão de energia elétrica�, explica.

José Cláudio Geromel afirma que
a obra não se restringe, porém, a as-
suntos relativos à eletricidade. O
livro também apresenta resultados
básicos de mecânica translacional

e rotacional e eletromagnetismo.
Como motivação suplementar, são
discutidos, ainda, alguns aspectos
de dinâmica econômica. De acordo
com os autores, é dada particular
ênfase ao estudo de transformada de
Laplace e de transformada Z, que
permitem estabelecer uma base
bastante sólida para análise de sis-
temas dinâmicos lineares.

Além de aspectos teóricos, a obra
contém cerca de 80 exercícios re-
solvidos e quantidade semelhan-
te de exercícios propostos. Traz,
adicionalmente, ensaios práticos
realizados em laboratório, o que
permite colocar em evidência as di-
ficuldades para viabilizar a análise
e a modelagem de sistemas dinâ-
micos reais. Tópicos considerados

pré-requisitos importantes, como
vetores, matrizes e funções de va-
riáveis complexas, são tratados
em detalhe em dois apêndices. �Em
nossa opinião, esse formato deve
facilitar tanto a leitura quanto a
consulta�, sugerem os autores.
Ainda segundo os professores, o
livro é o resultado de dez anos de
atividades em salas de aula e em la-
boratórios.

De acordo com José Cláudio Ge-
romel e Alvaro Badan Palhares, o
livro foi escrito em português, co-
mo forma de incentivar a produ-
ção de uma literatura técnica au-
tóctone no país. Eles destacam que
grande parte da bibliografia da
área apresenta-se em inglês. Além
disso, os autores acreditam que a

obra ajudará a compartilhar o co-
nhecimento gerado pela Unicamp,
considerada uma das melhores
universidades da América Latina,
de modo a contribuir para a me-
lhoria do ensino em nível nacional.

O professor José Cláudio Geromel
é engenheiro elétrico. Desde 1990 é
professor titular da FEEC. Exerceu o
cargo de pró-reitor de Pós-Gradu-
ação no período de 1998-2002. Em
1994 recebeu o prêmio Zeferino Vaz,
concedido pelo Conselho Universi-
tário (Consu) da Unicamp. Obteve
o título de Docteur d´État em 1979 no
LAAS/CNRS, França. Concluiu seu
mestrado em 1976 na Faculdade de
Engenharia Elétrica da Unicamp,
onde também se graduou em 1975.
Geromel foi professor convidado
no Instituto Politécnico de Milão,
Itália. Desde 1991 é pesquisador 1-
A do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnoló-
gico. É membro titular da Acade-
mia Brasileira de Ciências e Chava-
lier dans I�Órdre des Palmes Aca-
demiques, França.

Alvaro Geraldo Badan Palhares
é engenheiro elétrico. É professor
aposentado da FEEC, onde minis-
trou aulas entre 1973 e 2003. Obte-
ve o título de doutor em 1980, con-
cluiu o mestrado em 1976 e gradu-
ou-se em 1972 pela própria FEEC.
Em 1994 ministrou, como profes-
sor convidado, um curso de aciona-
mento de robôs na Universidade
Politécnica de Madrid, Espanha.

O livro �Análise Linear de Sistemas
Dinâmicos: Teoria, Ensaios Práticos e
Exercícios�  já está disponível para
venda e poderá ser adquirido dire-
tamente na Editora Blücher, através
do e-mail eblucher@uol.com.br.

Docentes lançam obra destinada a estudantes de ciências exatas
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JU - O que mudou e onde ainda falta avan-
çar na temática ambiental passados 12 anos
desde a ECO 92?

João Alberto � A ECO 92 foi muito impor-
tante, representou um despertar mundial
para as questões ambientais, mas trouxe
resultados práticos muito tímidos. A so-
ciedade esperava ações mais contunden-
tes dos governos compromissados com a
causa ambientalista, mas as medidas a-
dotadas se mostram insuficientes para
enfrentar o poder econômico, que resiste
em aceitar os encaminhamentos da con-
ferência no Rio. Por isso, iniciativas como
esse fórum na Unicamp têm o mérito de
contribuir para que a comunidade perma-
neça conscientizada e, dessa maneira, pos-
sa exigir providências de seus represen-
tantes nos diferentes níveis de poder, seja
federal, estadual ou municipal.

JU � Falta, então, vontade política para
implementar medidas efetivas de controle
e preservação?

João Alberto � Sim, é preciso que a lei seja
mais enérgica com quem polui e agride o
meio ambiente. O governo, nas diferen-
tes esferas de poder, até reconhece a gra-
vidade do problema, mas não reage com
o necessário vigor. A poluição dos rios
Pinheiros e Tietê, em São Paulo, ilustra
bem a situação. Aquilo é provocado pelo
esgoto de indústrias que não se preocu-
pam em tratar seus resíduos. Outro e-
xemplo é a contaminação do lençol freá-
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partir da Conferência das Nações
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realizada no Rio de Janeiro, o mundo
começou a buscar um modelo mais
sustentável para a sociedade. A base
deste modelo foi a Agenda 21, que
estabeleceu diretrizes para o consumo
e a utilização dos recursos naturais,
como também parâmetros para a
recuperação e a manutenção da
qualidade ambiental em níveis seguros
para a saúde humana. Na prática,
contudo, os avanços foram tímidos, o
que justifica a importância da

manutenção do debate sobre o tema. É
neste contexto que a Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo (FEC), em conjunto com o
Instituto de Biologia (IB) da Unicamp,
dentro das atividades do Fórum
Permanente e Interdisciplinar de Saúde,
realizam na próxima quinta-feira (dia 18)
o seminário “Meio Ambiente e
Biossegurança”, das 9 às 17 horas, no
Auditório da Biblioteca Central da
Unicamp. Nesta entrevista ao Jornal da
Unicamp  o professor João Alberto
Venegas Requena, diretor da FEC, aborda
questões que serão discutidas nos dois
painéis do evento: “Poluição, Meio
Ambiente e Saúde” e “Transgenia, Meio
Ambiente e Biossegurança”.

tico por mercúrio. Tudo isso tem profun-
dos reflexos na saúde da população e vai
exigir recursos cada vez maiores para o
tratamento de doenças decorrentes da po-
luição. Todavia, não há uma intervenção
capaz de punir os responsáveis e de im-
pedir a perpetuação do problema.

JU � É mesmo possível res-
gatar a qualidade ambiental
tão degradada, ainda que pa-
ra as próximas gerações?

João Alberto � Não temos
muito tempo e não podemos

nos esquecer que os recursos naturais são
finitos. No Brasil, foi preciso uma crise
energética para nos mostrar o quanto es-
távamos equivocados ao pensar que a
água seria um bem inesgotável. Contu-
do, não se trata apenas de ter água, mas
água com qualidade. Gasta-se cada vez
mais para tratar quimicamente a água
distribuída para a população, mas a qua-
lidade é inferior à do passado. Se a polui-
ção dos rios continuar no ritmo em que
está, logo não será possível sequer tratar
a água. Não estou querendo ser apocalíp-
tico, mas basta observar que hoje paga-
mos pela falta de planejamento e pelo uso
irracional de recursos no passado. Temos,
portanto, que agir com a responsabilida-
de de garantir para as próximas gerações
uma natureza saudável, até porque dis-
so depende a continuidade de nossa espé-
cie.
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Iniciado em 2003, o projeto “Fóruns Permanentes” é uma
iniciativa conjunta da Coordenadoria Geral da Universidade
(CGU) e da Coordenadoria de Relações Institucionais e In-
ternacionais (Cori). Os fóruns do ano passado foram “mui-
to positivos”, na avaliação do vice-reitor da Universidade
e coordenador geral da Universidade, professor José Ta-
deu Jorge. Segundo ele, o projeto-piloto partiu do Fórum
de Agronegócios. Depois, no segundo semestre de 2003,
vieram Arte e Cultura, Saúde, Conhecimento, Tecnologia
de Informação e Empreendedorismo, colocando em des-
taque temas extraídos do cotidiano da própria Universida-
de.

Outros 48 fóruns foram planejados para serem oferecidos

Seminário debate
meio ambiente
e biossegurança

ao longo deste ano. Todos terão como eixo comum as polí-
ticas públicas. A escolha dos temas foi proposta pelas unida-
des de ensino e pesquisa da Unicamp. “Será um momento im-
portante para troca de informações, criação de oportunidades,
aprofundamento de conteúdos, polêmica e questionamentos,
além de qualificação pessoal. Para tanto, quanto mais hou-
ver participação, melhores poderão ser as contribuições”, des-
taca Tadeu Jorge.

As inscrições para os próximos fóruns já podem ser fei-
tas no site http://www.cori.unicamp.br/foruns/foruns-ener-
gia.htm Esses eventos são abertos ao público. Mais infor-
mações pelos telefones 19-3289-5499 e 3289-7787 ou ainda
através do e-mail fabianagviana@terra.com.br

Encontros discutem políticas públicas
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