
Editorial
presente edição da Revista Militar de Ciência e Tecnologia (RMCT) 

corresponde aos meses de abril maio e junho de 2011 e é composta 

por 6 artigos versando sobre as áreas de química, engenharia elétrica, 

de telecomunicações e de materiais. No primeiro artigo, por de Sá e 

colaboradores, é proposto um método evolucionário, baseado em um 

algoritmo, para a síntese de redes de casamento de impedância, útil 

para lidar com o problema da epistasia na síntese de circuitos analógicos. O segundo artigo, por 

Pinheiro e colaboradores, apresenta as etapas de construção de um sistema para produção de 

células solares de filmes finos cujo diferencial reside na possibilidade de fabricar continuamente 

todas as camadas constituintes da célula. Um trabalho com importantes aplicações na ciência 

dos materiais. No terceiro artigo Furtado Filho e colaboradores apresentam seu estudo da for-

mação de ligações cruzadas por irradiação gama em membranas poliméricas. Um trabalho na 

interface entre a química e a ciência dos materiais. O quarto artigo desse número é o trabalho de 

Machado e colaboradores, no qual é feita uma comparação entre as técnicas de compensação do 

acoplamento mútuo para sistemas de antenas de DF. Sem dúvida uma grande contribuição  na 

área de telecomunicações. O quinto artigo é uma revisão feita por Barbosa e Aguiar na qual é 

feito um apanhado sobre os métodos de síntese e atividades farmacológicas dos derivados de 4,5 

Diidroisoxazóis. Uma importante classe de moléculas com atividade biológica contra diversas 

doenças. Para fechar o número Hannickel e colaboradores apresentam a tradução do artigo: 

“Novel Hybrid Scaffolds Based on Bone Mineral and Bioactive Glass; Proceedings of the 22nd 

International Symposium on Ceramics in Medicine, Daegu, 2009, p. 181-184.” Um importante 

trabalho na área de ciência dos materiais que agora fica disponível também em português para 

o meio acadêmico nacional.

Boa leitura.

A



Ex
pe

di
en

te
Publicação de Pesquisa e
Desenvolvimento Científico-Tecnológico
Do Exército Brasileiro

Revista Militar de Ciência e Tecnologia

Comandante do Exército
General de Exército Enzo Martins Peri

Departamento de Ciência e Tecnologia 
General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Departamento de Educação e Cultura do Exército 
General de Exército Rui Monarca da Silveira

Editor Chefe
Roberto Ades

Corpo Editorial
Antonio Luís dos Santos Lima; Ronaldo Sergio de Biasi; José Antonio Apolinário 
Junior; Juraci Ferreira Galdino, Luciano Luporini Menegaldo; Marcelo de Miranda 
Reis; Ronaldo Moreira Salles; Ronaldo Sergio de Biasi; Rubenildo Pithon de Bar-
ros; Tanos Celmar Costa França

Corpo Redatorial
Rubenildo Pithon de Barros; Tanos Celmar Costa França e Luiz Tadeu Carqueija Mota

Redação  
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME
Praça General Tibúrcio, 80
Praia Vermelha – Rio de Janeiro, RJ – CEP 22290-270
Tels.: (21) 2546-7080

Revisão
Rubenildo Pithon de Barros
Tanos Celmar Costa França

Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica
Luiz Tadeu Carqueija Mota 
Seção de Meios Auxiliares (SMA) - IME
Telefone: (21) 2546-7115
home page: http://rmct.ime.eb.br
e-mail: rmct@ime.eb.br

Administração e Distribuição
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
Coronel de Artilharia Josevaldo Souza Oliveira - Chefe da BIBLIEX
Coronel R/1 Jorge Rodrigues Lobato - Encarregado da RMCT
Palácio Duque de Caxias
Praça Duque de Caxias, 25 – 3o andar – Ala Marcílio Dias
Rio de Janeiro, RJ – Brasil – CEP 20221-260
Tels.: (21) 2519-5715 – Fax: (21) 2519-5569
E-mail: bibliex@bibliex.com.br ou bibliex@bibliex.ensino.eb.br
Homepage: www.bibliex.com.br

Impressão e Acabamento
Flama Ramos Acabamento e Manuseio Gráfico Ltda - EPP

Os conceitos técnico-profissionais emitidos nas matérias assinadas são de exclu-
siva responsabilidade dos autores, não refletindo necessariamente a opinião da 
Revista e do Exército Brasileiro.
A Revista não se responsabiliza pelos dados cujas fontes estejam devidamente 
citadas. Salvo expressa disposição em contrário, é pemitida a reprodução total ou 
parcial das matérias publicadas, desde que mencionados o autor e a fonte. Aceita-
se intercâmbio com publicações nacionais ou estrangeiras.


