
Editorial
presente edição da Revista Militar de Ciência e Tecnologia, correspondente ao 

segundo trimestre de 2014,abre um amplo leque, no que diz respeito ás áreas 

dos artigos.

Iniciando pela Química, Chagas, Pizarro Borges e Piacsek Borges expõem 

parte de sua pesquisa com a alquilação de isobutano com uma olefina, como 

meio alternativo de obtenção de gasolina de alta octanagem. As conclusões, 

embora parciais, indicaram indicaram uma vantagem significativa para o sistema com alimentação assistida 

por membranas.

Na área de Materiais, com importante interface com a área de Defesa, Bittencourt, Soares e Weber pesqui-

saram o desempenho balístico de uma blindagem comercial produzida com placas de poliaramida (aramida) 

unidas com policloropreno (CR), antes e após exposição à radiação gama, como agente de degradação. Os 

resultados apontam para a confirmação desse efeito, em especial na superfície da fibra de poliaramida.

A seguir, ná área de Sistemas e Computação, Lazarin e Xexéo buscam, com seu artigo, contribuir para a 

evolução das técnicas de Recuperação da Informação aplicadas ao reconhecimento de padrões em cripto-

gramas. Apresentam um método não supervisionado de reconhecimento de padrões para auxiliar na iden-

tificação do algoritmo criptográfico utilizado para cifrar uma mensagem. 

Na área de Eletricidade, Ferreira, Pellanda e Martins propõem um método de ensaio, denominado ensaio 

de polaridade reversa, que reduz a influência de ruídos nas medidas efetuadas. Este ensaio consiste na 

aplicação de sinais de perturbação em contrafase em dois geradores de uma usina multigerador. Esta es-

tratégia concentra a energia do sinal de sondagem apenas nos geradores excitados, cancelando a parcela do 

ruído comum às medidas dos dois geradores, proporcionando maior exatidão na identificação da influência 

do estabilizador no modo de oscilação intraplanta da usina e restringindo ainda mais a interferência no 

sistema como um todo.

Finalmente, na área de Defesa com suporte de Controle, Teixeira Pinto e Pellanda apresenta um projeto 

de controladores para o sistema de controle da propulsão de navios de guerra visando obter um aumento 

da sua eficiência. O método proposto se baseia na aplicação de técnicas de identificação e de controle como 

o preditor de Smith e o escalonamento de ganhos. O objetivo é fazer com que o navio alcance a velocidade 

desejada em um tempo menor e com erro nulo em regime estacionário, além de rejeitar determinadas nterfe-

rências que podem afetar o seu desempenho.

Boa leitura..
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