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ABSTRACT

The graduate program (PG) in Chemistry of the Military Institute of Enginee-
ring (IME) is one of the oldest in Brazil and, together with the graduate program in 
Nuclear Engineering, counts in 2009, 40 years since its foundation. Beyond its par-
ticipation in several strategic projects to the technologic development of the country 
along these years, the program is also proud of having graduated a significative 
number of prominent professionals (both civilian and military) in teaching, research 
and technologic development in chemistry in Brazil. Having overpassed several di-
fferent obstacles along these 40 years, the program is today in full ascension and 
still have energy for more 40 years of challenges always focusing the national inte-
rests in the development of strategic technologies.

RESuMO

O programa de Pós-graduação (PG) em Química do Instituto Militar de Enge-
nharia (IME) é um dos cursos de PG mais antigos do Brasil e, juntamente com o 
programa de PG em energia nuclear do IME, comemora, em 2009, 40 anos de sua 
criação. Além de ter participado de muitos projetos estratégicos para o desenvolvi-
mento tecnológico do país ao longo desses anos, o programa se orgulha, também, 
por ter formado uma considerável parcela de profissionais, tanto civis quanto mili-
tares, que se destacaram no ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico em 
química no Brasil. Tendo superado dificuldades de todo tipo ao longo de seus qua-
renta anos, o programa encontra-se hoje em franca ascenção e com fôlego para 
mais 40 anos de desafios sempre visando o interesse nacional no desenvolvimento 
de tecnologias estratégicas.
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HISTÓRICO DO CuRSO

Pensar uma estratégia para o desenvolvimento científico nacional levou à cons-
tatação, na metade do século passado, de que era necessário investir na formação 
de recursos humanos qualificados para atuar nas Instituições de Ensino Superior 
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(IES) do país. Para isso, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) foi criada em 1951. A iniciativa bem sucedida, acompanhada de 
outras ações governamentais, como a criação do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP) permitiu a criação e a expansão do sistema de PG no Brasil (Cadore, 2007). 
Naquele momento, a química, como ciência bem estabelecida, já trilhava o caminho 
da pesquisa em diferentes locais do Brasil, porém sob a forma de iniciativas isoladas 
de alguns cientistas perseverantes e, geralmente, associadas a Faculdades de Filo-
sofia, Ciências e Letras e em condições nem sempre favoráveis à pesquisa. Com o 
surgimento do estímulo da CAPES novos horizontes se abriram para a pesquisa em 
química no Brasil que passou a se desenvolver num ritmo mais acelerado.

Em 1963, foi criado o primeiro programa de PG em química do país na Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, a partir de então, outros programas de PG 
em química foram criados e consolidados. Formaram-se recursos humanos qualifica-
dos que, por sua vez, multiplicaram esta iniciativa. Neste cenário científico, foi criado 
em 1969, o programa de PG em química do IME com o intuito de formar recursos 
humanos especializados capacitados para realizar pesquisas básicas e aplicadas. Es-
tes recursos humanos seriam de interesse geral do Brasil, pois na época havia uma 
imensa demanda na área, particularmente no âmbito do Exército Brasileiro, que neces-
sitava de militares com este tipo de formação para conduzir as pesquisas de interesse 
específico das Forças Armadas e para atuar nas fábricas militares de material bélico.

O primeiro corpo docente do curso foi composto, em sua maioria, por profes-
sores estrangeiros contratados para montar laboratórios e estabelecer linhas de 
pesquisa, dando assim, os primeiros passos para a sua consolidação.

O programa iniciou suas atividades com a área de síntese orgânica, voltada 
para a síntese total de fármacos, buscando formas de tornar o país independente 
da importação de insumos para a produção de alguns medicamentos considerados 
básicos pela Central de Medicamentos (CEME) ou pelo Ministério da Saúde (MS). 
Esta visão pioneira do IME sobre a necessidade de produzir nossos próprios medi-
camentos está em destaque atualmente em nível nacional, especialmente com os 
programas de controle da AIDS e das doenças tropicais.

Em 1972 foram iniciados os trabalhos na área de espectroscopia, voltada es-
pecificamente para a Ressonância Magnética Nuclear (RMN), ramo em que o IME 
é pioneiro no Brasil. Ainda nesse ano foi criada a área de catálise, o que até em 
concepção foi inovador, pois não é de nosso conhecimento a existência, até aquela 
data, de nenhum programa de PG voltado para a formação de especialistas em 
catálise. Sem dúvida, uma das áreas mais importantes da química no contexto 
tecnológico mundial.

Visando manter o programa na vanguarda do desenvolvimento científico, foi 
iniciada, em 1990 a área de modelagem molecular, sendo nosso curso um dos pio-
neiros no Brasil também nesse importante ramo da química, que na atualidade é 
considerado como imprescindível em diversas áreas da pesquisa de alto nível e, no 
nosso caso em particular, encontra aplicações no projeto de fármacos, nos estudos 
de materiais energéticos, das propriedades físico-químicas das moléculas e nos 
estudos de dispersão de agentes químicos e biológicos.

Finalmente, em 2003, foram dados os primeiros passos para a criação da área 
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de tecnologia química, montada com o intuito de agrupar as diversas pesquisas de-
senvolvidas no limiar entre a engenharia química e a química em desenvolvimento 
no nosso programa. Atualmente, esta área inclui as pesquisas em combustão, mate-
riais energéticos e alguns projetos em defesa química.

Os cursos de PG em química em nível de mestrado e doutorado foram creden-
ciados pelo Conselho Federal de Educação (CFE) em 1980 e recredenciados em 
1987, segundo o Parecer no 224/87, e já titulou até setembro de 2009, 236 Mestres 
e 64 Doutores perfazendo um total de 300 alunos titulados. A Figura 1 apresenta o 
número de dissertações e teses defendidas desde a criação do curso.

O programa de PG em química do IME apresenta duas características peculia-
res quando comparado a outros programas: a dimensão reduzida do corpo docente 
– é o menor programa de PG nesta área no Brasil – e um aproveitamento não direto 
de alunos oriundos do programa de Iniciação Científica (IC). Esta situação está asso-
ciada ao fato do aluno militar só poder ingressar na PG após três anos da conclusão 
de sua graduação em função das demandas da carreira. Também contribui para isso 
o fato dos alunos graduados civis, extremamente cobiçados, serem rapidamente in-
seridos no mercado de trabalho em diferentes setores, públicos e privados.

Mesmo nestas circunstâncias vem 
sendo observado um bom número de 
alunos matriculados ao longo dos anos 
(Figura 2). Neste aspecto, deve ser con-
siderada a enorme competição por estes 
candidatos, haja vista a existência de di-
ferentes instituições ofertando cursos de 
PG em química no Estado do Rio de Ja-
neiro. Este parâmetro pode ser uma pe-
quena evidência da representatividade do 
programa junto aos discentes graduados.

Figura 1: Teses e dissertações defendidas no período 1971 – 2009.

Figura 2: Número de alunos matriculados no período 
de 2004-2009.
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CORPO DISCENTE

É importante destacar que o curso de graduação é em engenharia química, 
enquanto que o programa de PG é em química. Em função disso e, diferente de ou-
tras universidades, uma parte muito significativa dos nossos alunos de PG é oriun-
da de outras instituições do Rio de Janeiro (UFRJ, UFRRJ, UERJ, UFF, UNIRIO, 
UniGranrio etc.) e de instituições de outros estados (por exemplo: UFSM, UFLA, 
UNB, UNICAMP, UFRN, UFMG e UFMS). O programa aceita alunos com formação 
em química, engenharia química, farmácia, bioquímica, licenciatura em química e, 
em casos excepcionais, física, biologia e ciências biomédicas.

A primeira dissertação de mestrado foi concluída em 1971 por Gary Santos 
Varandas e foi intitulada: “Síntese de Ésteres do Ácido 2,6-Naftalenodissulfônico e 
suas Propriedades como Reagente de Alcoilação”. A primeira defesa de doutorado 
ocorreu em 1975, e teve como título: “Propriedades Químicas das 2,3 Difenil- Ben-
zofuranas Substituídas”, sendo defendida por Roberto Rodrigues Coelho. Estes 
dois trabalhos tiveram como orientador o Professor Roderick Arthur Barnes.

CORPO DOCENTE

O programa de PG em química, em função de adaptações à constante evolução 
das atividades de ensino e pesquisa, assim como dos métodos de avaliação e classifi-
cação interna e da CAPES, vem passando por uma reestruturação ao longo dos anos.

No final de 1996, em função de uma série de aposentadorias e da política de 
congelamento de contratações do Governo Federal, o programa apresentava um 
número reduzido de professores permanentes. Em 1997 dois novos professores 
foram contratados para atuar na área de catálise, e em 1998 mais um professor se 
integrou ao programa, para atuar em síntese orgânica. A contratação destes novos 
professores possibilitou, então, a implementação de uma série de mudanças e me-
lhorias no programa. Em primeiro lugar, houve uma melhor distribuição das tare-
fas administrativas, o número de horas-aula/semana pôde ser reduzido permitindo 
assim um maior foco na publicação de artigos científicos provenientes das teses 
e dissertações, de modo a melhorar os índices de avaliação do programa. Como 
consequência desta reestruturação foi possível otimizar os tempos médios para 
conclusão de teses e dissertações ao longo dos anos.

Em janeiro de 2003 iniciaram suas atividades no programa mais dois professo-
res doutores, um em química teórica e o outro em materiais energéticos. Também em 
2003, um docente com mestrado da nossa Seção de Ensino, que ministrava aulas 
somente na graduação, finalizou seu doutorado e se integrou ao programa de PG.

Finalmente, em 2004 e 2005 dois alunos militares concluíram seus douto-
rados respectivamente nas áreas de modelagem molecular e química orgânica e 
passaram a integrar o corpo docente do programa. Na atualidade contamos com 11 
professores doutores com atuações em diferentes áreas da química, desenvolven-
do projetos, orientando alunos em diferentes níveis (iniciação científica, mestrado, 
doutorado) e exercendo atividades administrativas. A Figura 3 apresenta a evolu-
ção no número de professores do programa entre os anos de 1996 e 2009, onde 
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pode ser constatada uma recuperação discreta face à inserção de professores mi-
litares ou mesmo de eventuais professores colaboradores.

 
DESTINO DOS ALuNOS EGRESSOS DO PROGRAMA

O nosso programa de PG procura fornecer uma formação sólida nas diversas 
áreas de especialização, preparando o aluno para atuar com independência no 
desenvolvimento de pesquisa, básica ou aplicada, na indústria ou em institutos de 
pesquisa. Os alunos também são formados visando sua capacitação para atuarem 
como instrutores ou professores, especialmente para exercerem atividades de do-
cência em instituições de nível superior, públicas ou privadas. É de especial interes-

Figura 4 – Destino atual dos egressos do programa de PG em química do IME. Os pontos vermelhos indicam 
os estados onde há egressos do programa.

Figura 3: Variação do corpo docente no período 1996-2009.
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se capacitar os alunos para, eventualmente, criarem e liderarem seus próprios gru-
pos de pesquisa. A Figura 4 apresenta, de forma geral, a abrangência nacional do 
programa visto que nossos egressos encontram-se espalhados por todo o território 
nacional. De fato, a maior parte dos egressos do nosso programa atuam como pro-
fessores universitários e pesquisadores de alto nível em empresas públicas ou no 
próprio Exército, com uma porção significativa ocupando cargos em indústrias pri-
vadas. Os nossos alunos têm conseguido pleno sucesso tanto na indústria quanto 
na vida acadêmica, seja como professores de universidades federais e estaduais, 
ou mesmo como alunos de doutorado em universidades brasileiras ou estrangeiras.

Além disso, o programa mantém intercâmbio científico-tecnológico com diver-
sas universidades e institutos de pesquisa nacionais e estrangeiros. Esta política 
tem propiciado uma relevante inserção do aluno titulado no mercado de trabalho, 
conforme pode ser observado na Figura 5, a qual reporta os bons índices obtidos 
nos últimos anos.

PRODuTIVIDADE DOCENTE

O corpo docente vem, ao longo dos anos, tentando alcançar índices de pro-
dução científica compatíveis com os números recomendados pela CAPES. Neste 
aspecto, vem sendo mantida uma produtividade científica bastante diversificada ao 
longo dos últimos cinco anos, conforme reportado na Figura 6.

Cabe ressaltar que os professores do programa participam ativamente da co-
munidade científica nacional e internacional. Dentre os integrantes do corpo do-
cente temos atualmente o Presidente da Associação de Usuários de Ressonância 
Magnética Nuclear (AUREMN) e um membro da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio). Ao longo dos anos os docentes do programa também 
têm participado como organizadores, secretários ou presidentes de diversos even-
tos científicos como o XVIII Simpósio Iberoamericano de Catálise e o IX Encontro 
Regional da SBQ-Rio em 2002, a IX Jornada Brasileira de Ressonância Magnética, 

Figura 5: Distribuição dos alunos formados no mercado de trabalho.
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o 2nd Brazilian Meeting on Medicinal Chemistry, o Encontro Nacional de Física da 
Matéria Condensada em 2004, o I Encontro Iberoamericano de Ressonância Mag-
nética Nuclear e o Workshop Columbus in Rio: Um Curso de Química Quântica so-
bre Métodos Multireferenciais, Superfícies de Energia Potencial, Estados Excitados 
e Dinâmica, em 2005, e ainda o V Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais e o XII 
Encontro de Modelagem Computacional em 2009.

 Figura 6: Produção bibliográfica do programa em revistas especializadas no período 1998 – 2009.

PROjETO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA

O programa de PG em química do IME foi criado com o intuito de formar recur-
sos humanos em química orgânica e físico-química, com capacidade para realizar 
pesquisas básicas e aplicadas em catálise, espectroscopia, modelagem molecular, 
síntese orgânica e tecnologia química. Também sempre foi parte fundamental dos 
objetivos do curso desenvolver pesquisas, tanto de cunho básico como aplicado, em 
áreas estratégicas e temas de interesse da força terrestre, hoje definidos pelo Plano 
Básico de Ciência e Tecnologia do Exército (PBCT) (Portaria 741 da SCT, 2002).

O programa foi criado para funcionar em um sistema de créditos, que permite 
uma maior flexibilidade de operação e a possibilidade de moldar a formação de um 
aluno específico de acordo com os interesses individuais, da sociedade civil ou do 
Exército. Os trabalhos em andamento atualmente abordam os temas: química me-
dicinal, catálise heterogênea experimental e teórica, biodiesel, modelagem molecu-
lar, combustão, materiais energéticos, dispersão, processos orgânicos, espectros-
copia de RMN, quimiometria, polímeros, combustão, compostos de coordenação, 
química de compostos heterocíclicos, espectometria de massas e defesa contra 
guerra química e biológica.

A linha de pesquisa em catálise tem como objetivo básico a preparação e a 
caracterização de novos materiais para aplicação como catalisadores em diversos 
processos químicos. Os principais tipos de catalisadores estudados são: catalisa-
dores ácido-base, catalisadores metálicos suportados, carbetos metálicos e catali-
sadores óxido-suportados ou mássicos.

A linha de pesquisa em espectroscopia está orientada ao desenvolvimento 
de metodologias experimentais e aplicações da RMN em problemas químicos e 
de química medicinal. As técnicas em desenvolvimento incluem metodologias para 
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excitação seletiva usando DANTE (Gil, 2002), sequências de pulsos para medição 
de constantes de acoplamento heteronucleares a longa distância e seu uso na 
análise conformacional por modelagem molecular e ainda metodologias para me-
dição de relaxação nuclear. Além de constituir uma técnica básica e essencial para 
a elucidação das estruturas de moléculas, servindo de apoio a todas as linhas de 
pesquisa em química ou áreas afins do IME, a RMN também é aplicada na deter-
minação dos mecanismos de atividade biológica de fármacos através do estudo de 
interações entre estes e biomoléculas (proteínas, DNA, membranas, etc.) e no uso 
destas informações no projeto de novos fármacos.

Os estudos por modelagem molecular incluem a utilização de diversos progra-
mas e pacotes computacionais, como Gromacs (Berendsen, 1995; Lindahl, 2001), 
Gaussian® (Frisch, 1998), Gamess (Schmidt, 1993; Gordon, 2005), Autodock (Mor-
ris, 1998) e Molegro® (Thomsen, 2006), para a proposição de estruturas teóricas de 
alvos moleculares (proteínas, DNA, membrana celular) e o estudo de seu compor-
tamento dinâmico e mecanístico com o objetivo de propor estruturas de novos anti-
bióticos, antídotos contra agentes de guerra química e fármacos contra agentes de 
guerra biológica. Programas de modelagem e simulação, como o Phoenix® (http://
www.cham.co.uk/), são aplicados em estudos da dispersão de agentes de guerra 
química e biológica em locais públicos, como estações de metrô. Outra aplicação 
da modelagem molecular em nosso programa de PG envolve estudos quânticos 
das propriedades de organofosforados através de química quântica computacional 
e a caracterização computacional de materiais energéticos.

A linha de síntese orgânica compreende atividades no desenvolvimento de 
metodologias sintéticas e na preparação de compostos heterocíclicos, organofos-
forados e de coordenação, agentes complexantes e potenciais fármacos. Os com-
postos com atividade biológica mais pesquisados incluem potenciais antiparasitá-
rios (contra doença de chagas, malária e leishmaniose), fungicidas, antibióticos, 
pesticidas, antineoplásicos e antídotos para intoxicação com organofosforados 
neurotóxicos.

A linha de tecnologia química compreende atividades de pesquisa visando o 
desenvolvimento de processos e pesquisas com potencial aplicação tecnológica, 
especialmente nas áreas de catálise, explosivos e propulsão, contribuindo para 
integrar, dessa forma, a graduação em engenharia química com a PG em química 
da SE/5.

A aquisição e manutenção de novos equipamentos e a manutenção dos labo-
ratórios de pesquisa sempre foi um problema para o programa de PG em química 
do IME em função de seu elevado custo. Historicamente, as principais fontes de 
recursos para este fim têm sido os órgãos de fomento estatais, particularmente CA-
PES, CNPq, FINEP e FAPERJ, ou mesmo empresas como Petrobrás e Eletrobrás, 
através do financiamento de projetos de pesquisa de professores e pesquisadores 
do IME aprovados por estes órgãos.

Foram editais como o PADCT, recursos de emendas parlamentares e projetos 
junto a FINEP que tornaram possível a aquisição e manutenção de equipamentos 
de alto custo como o aparelho de RMN, espectrômetros de massas e cromatógra-
fos, bem como a reforma de laboratórios antigos e a criação de novos laboratórios.

Hoje o curso de PG em química do IME conta com 18 laboratórios (Tabela 1) 
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destinados a atender a demanda associada ao ensino e a pesquisa, principalmente 
em nível de PG, e mantidos com recursos de projetos de pesquisa dos professores 
do programa.

Além dos laboratórios dedicados às diversas linhas de pesquisa estabeleci-
das, o curso ainda conta com uma central analítica, montada no ano de 2008, equi-
pada com um espectrômetro de massas, equipamento de cromatografia gasosa e 
líquida e espectrofotômetros de ultravioleta e de infravermelho. Ainda dentro dos 
métodos físicos de análise, vale destacar a disponibilidade de um equipamento de 
RMN de 300 MHz, assim como um novo equipamento de 600 MHz (já adquirido e 
em fase de instalação). Todos estes equipamentos têm como foco principal o apoio 
aos vários projetos científicos em desenvolvimento no âmbito do programa.

Vários projetos de pesquisa de grande relevância nacional já foram desenvol-
vidos no curso de PG em química do IME. Dentre eles merece destaque o projeto 
“Sassafráz”, coordenado pelo então Maj Carlos Antônio Lopes Pereira (criador da 
Subdivisão de PG do IME), com o objetivo de isolar o metabólito secundário da 
árvore do Sassafrás, conhecido como heliotropina. A partir desse metabólito foi sin-
tetizada a L-dopa, um importante medicamento utilizado contra o mal de Parkinson. 
Após o projeto Sassafráz teve início o projeto “Síntese de Medicamentos”, junto à 
Central de Medicamentos (CEME) do Governo Federal com o objetivo, dessa vez, 
de nacionalizar os processos industriais de produção de alguns medicamentos de 
forma a viabilizar a sua produção a partir de matérias primas nacionais. Como re-
sultado deste projeto, a produção de medicamentos como a aspirina e a vitamina 
C pôde ser totalmente nacionalizada. Também é de grande relevância o projeto em 
andamento: “Biodiesel a Partir de Oleaginosas da Amazônia” que tem como princi-
pal objetivo viabilizar a produção de biodiesel a partir de sementes de plantas olea-
ginosas endêmicas da região amazônica proporcionando, dessa forma, uma fonte 

Item Nome do Laboratório
1 Síntese Orgânica
2 rMN
3 Espectrometria de IV e UV
4 Catálise
5 Preparação de Catalisadores e Craqueamento Catalítico
6 Caracterização de Catalisadores
7 Modelagem Molecular
8 Química Teórica e Computacional
9 Modelagem Molecular Aplicada a Defesa Química e Biológica
10 Fluidodinâmica Computacional
11 Materiais Energéticos
12 Química Orgânica
13 Antibióticos
14 Cromatografia
15 Processos catalíticos
16 Bio-orgânica
17 Laboratório de Espectrometria de Massas
18 Laboratório de Biotecnologia

Tabela 1 – Laboratórios do curso de PG em química do IME.
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alternativa de combustível para comunidades isoladas, fato que confere também 
um caráter social ao projeto além de seu inerente caráter estratégico.

PERSPECTIVAS PARA O FuTuRO

 Atualmente a principal perspectiva do curso de PG em química do IME é a 
ascensão para a nota 5 na avaliação tri anual da CAPES. Para isso é fundamental 
o aumento da produtividade docente em termos de artigos publicados, patentes re-
gistradas, livros e capítulos de livros escritos. A coordenação do curso incentiva forte 
e constantemente os corpos docente e discente para a consecução desse objetivo. 
Duas medidas importantes adotadas com esse fim foram a introdução da disciplina 
Metodologia Científica como obrigatória no primeiro período do curso, tanto para o 
mestrado como para o doutorado, e a exigência de que os alunos de doutorado matri-
culados na disciplina Pesquisa de Tese III apresentem um artigo científico concluído, 
ao final do período, como critério para a aprovação.

Com a perspectiva de atrair bons alunos os docentes do curso têm estabele-
cido colaborações com grupos de pesquisa em outras universidades como UFRJ, 
UFLA, UFMG e UFJF, através de projetos de pesquisa em conjunto que prevêem 
intercâmbio de alunos, como os quatro projetos aprovados pelo edital CAPES/PRO-
DEFESA em andamento no programa. Essas interações tem sido uma boa forma 
de compensar o fato de poucos egressos da graduação em engenharia química do 
IME continuarem na instituição para fazer PG. Como mencionado, este fato ocorre 
em função das peculiaridades da carreira militar que não permite o ingresso imediato 
na PG para os alunos militares e também em função do enfoque da PG não ser em 
engenharia química o que desestimula os alunos civis. Como reportado, um dos ob-
jetivos do surgimento da linha de pesquisa em tecnologia química é contribuir para 
aproximar a graduação e a PG, aumentando, assim, as chances de captação desses 
egressos como alunos do curso.
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