
Editorial
presente edição da Revista Militar de Ciência e Tecno-

logia (RMCT) corresponde aos meses de julho, agosto e 

setembro de 2011 e é composta por 5 artigos, todos ver-

sando sobre pesquisas nas áreas de química e engenharia 

química. No primeiro artigo, Petronilho e colaboradores 

discorrem sobre as características estruturais e biológi-

cas da enzima acetilcolinesterase (AChE) e sua relação com a doença de Alzheimer 

e com os compostos organofosforados utilizados como agentes de guerra química. 

Uma discussão muito relevante se considerarmos que a AChE, além de ser o prin-

cipal alvo desses agentes, é também alvo molecular para o desenvolvimento de no-

vos fármacos contra essa doença. O segundo artigo, por Gonçalves e colaboradores, 

apresenta os desafios que o segmento de combustíveis de aviação terá de enfrentar 

nos próximos anos devido à escassez de fontes apropriadas para o seu suprimento 

e também discorre sobre os antecedentes e as razões pelas quais o querosene foi em-

pregado como combustível em aeronaves. Trata-se de um trabalho com importantes 

implicações na estratégica linha de pesquisas voltada ao desenvolvimento de novos 

combustíveis. No terceiro artigo, Oliveira e França discutem a utilização da enzi-

ma lactato desidrogenase de plasmodium falciparum como alvo molecular para o 

planejamento de novos fármacos contra a malária. Esse trabalho apresenta uma 

estratégia relativamente recente no combate à malária, doença que ainda é um sério 

problema de saúde pública na região norte do Brasil e que afeta inclusive os pelotões 

especiais de fronteira do Exército Brasileiro naquela região. Por fim, o quarto e o 

quinto artigos desse número compõem as partes I e II do interessante trabalho de 

Boareto e colaboradores, que apresentam uma revisão da modelagem matemática em 

bioprocessos. Essa linha de pesquisa é bastante atual e extremamente estratégica nos 

dias de hoje em função de suas incontáveis possibilidades de aplicação.

Boa leitura..
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