
Editorial
presente edição da Revista Militar de Ciência e Tecnologia 

(RMCT), correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e 

maio de 2012, sedimenta o novo formato e caminha para 

a regularização cronológica em tempo real que, esperamos, 

ocorra até o final de 2012. Dessa forma, as edições serão 

lançadas ainda em seu período correspondente.

Os cinco artigos que a compõem abrangem as áreas de engenharia elétrica, de telecomu-

nicações e de materiais.

No primeiro artigo, Cabral e e colaboradores expõem sua pesquisa em torno da sinteri-

zação do compósito bifásico cerâmico Al2O3-YAG, largamente utilizado como refra-

tário na indústria aeronáutica e aeroespacial. No artigo seguinte, são apresentadas, 

por Cerqueira Gomes e colaboradores, a simulação e a caracterização de três grades de 

Bragg em fbra usadas como sensores de temperatura na faixa de comprimentos de onda 

de  telecomunicações, e suas conclusões sobre seu uso em aplicações militares. O terceiro 

artigo, de autoria de Fernandes e outros, avança a pesquisa em biomateriais implanta-

dos no organismo humano com fns  terapêuticos e que não apresentem  reações adversas 

no meio fsiológico, muito importante  aplicações  clínicas, no caso de doenças crônicas e 

degenerativas ou nos traumas e patologias que levam à perda óssea. O artigo seguinte, 

de Sanches Bossa, Pellanda e Martins, aborda o uso do conceito de canal de perturba-

ção para a identifcação da dinâmica dominante de malha aberta em sistemas de malha  

fechada, metodologia genérica e aplicável a qualquer sistema de controle realimentado, 

tendo sido aplicada recentemente nos sistemas de controle de duas unidades geradoras 

da usina hidrelétrica de Itaipu. No último artigo, Nascimento Oliveira e colaboradores, 

mais uma vez é mostrada uma parte da pesquisa em bio-engenharia, que analisa a in-

fuência da espessura do osso cortical na estabilidade primária de implantes dentários.

Boa leitura..
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