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

3º trimestre de 2013, editada logo no início do 4º trimestre, cristaliza o 

compromisso da presente Comissão Editorial em manter a regularidade 

das edições, sem se desviar do foco da qualidade dos artigos.

Assumiu, na edição corrente, um viés de Sistemas e Computação, com qua-

tro, entre os cinco artigos que a compõem. Mesmo desta forma, varre a 

área considerada trazendo artigos bem diferenciados nos assuntos, como se lerá adiante.

No primeiro artigo, Oliveira e Xexéo abordam o uso de “Algoritmo Genético”, como modelo de ferra-

menta para para o agrupamento de criptogramas gerados por algoritmos criptográficos certificados 

pelo NIST (National Institute of Standards and Technology).

No artigo seguinte, unindo as áreas de Sistemas e Computação e Engenharia Cartográfica, Guimarães 

Filho e Ferreira da Silva  analisam os efeitos da compressão “JPEG” como forma de generalização de 

modelos digitais do terreno (MDT), concluindo sobre o efeito que o terreno teria sobre a qualidade das 

imagens geradas, em função de sua compressão.

O terceiro artigo analisa abordagens e ferramentas para extração de informação. O artigo de 

Neves, Correia e Cavalcanti teve como objetivo a realização de um levantamento na literatura 

no sentido de identificar as abordagens e ferramentas para análise e extração de informações em 

textos semiestruturados e não estruturados.

O quarto artigo, de autoria de Companhoni, Matheus e Pinto enfoca,  na área de Materiais, 

as ligas de zircônio, amplamente usadas na indústria nuclear, em particular a liga Zr-2,5Nb, 

analisando o efeito da deformação por HPT (High-PressureTorsion) na microestrutura da liga. 

Amostras de Zr-2,5Nb foram submetidas a uma elevada pressão e o estudo da microestrutura foi 

realizado através de microscopia eletrônica de transmissão.

França e Gomes Pinto, no quinto artigo, exploram a virtualização de computadores, técnica am-

plamente empregada, pela redução de custos que proporciona e pela facilidade de gerenciamento. 

No artigo, os autores analisam o procedimento denominado “checkpoint”, apresentando uma vi-

são geral sobre sua aplicação em máquinas virtuais bem como algumas otimizações para reduzir 

custos de sua implementação.

Boa leitura...
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