
Editorial
o ano de 2016 a RMCT passou por um processo interno de modificação 
com vistas a modernização. Iniciativa fundamental  para levar o corpo 
editorial a tomar medidas necessárias à continuidade dos serviços de 
referagem da revista. Assim, em um médio prazo, pretendemos oferecer 
ao nosso público alvo uma revista científica com a qualidade adequada 
aos mais rigorosos padrões. Nossos desafios são muitos e nos obrigam a 

aumentar o interesse dos autores pela publicação em nossa revista, tornando mais gratificante o 
trabalho de revisão dos colaboradores externos, promovendo a unidade de procedimentos e, com a  
qualidade dos nosso corpo editorial,   equacionando os mais diversos e desafiadores problemas que, 
sem dúvidas, iremos enfrentar. 
Até encontrarmos soluções mais efetivas para tornar nossa revista mais atraente, teremos que 
enfrentar dificuldades inerentes ao  momento  atual pelo qual passamos. Os maiores obstáculos já 
conseguimos superar, agora resta à RMCT buscar a regularização e os bons resultados que, com 
certeza, virão com o tempo. No curso dessa mudança, surgiu a necessidade de ajustes em vários 
aspectos de diferentes áreas que incluem, alterações na diagramação da revista e a previsão no 
aumento do número de artigos por volume. 
Tudo isto será facilitado pela mudança no leiaute da revista e no estabelecimento de dois tipos 
básicos de artigo: o COMPACTO e o COMPLETO. Ficam definidos como “COMPACTOS” os 
artigos menores, menos complexos, favorecendo a leitura mais objetiva, direta e rápida. Os artigos 
tipo COMPLETO são aqueles mais bem elaborados, exigindo maior aprofundamento e, conse-
quentemente,  requerendo  maior número de páginas. Este padrão COMPLETO será adotados 
quando o trabalho tiver um caráter mais abrangente, para dotar o leitor de um conteúdo mais 
detalhado. 
Em todo caso, a tendência é reduzirmos o número de páginas em relação ao padrão anterior. Es-
sas mudanças serão favoráveis aos autores, pois trarão maior liberdade e facilidade no destaque 
de pontos relevantes das pesquisas, tornando os artigos mais sintéticos e mais acessíveis ao nosso 
público alvo. 
A rapidez com que a informação científica circula nos dias atuais é fantástica. Por isso, o tempo 
é fator crucial na área de Ciência e Tecnologia, razão pela qual vivemos essa transição e estamos 
buscando uma maior otimização, fazendo ajustes necessários para evitar futuros atrasos, como 
os que hoje estão nos levando a acelerar o lançamento da nova edição.  Uma boa medida foi a 
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redução do número de páginas dos artigos, abrindo a possibilidade de lançar um maior número de 
artigos por volume, alem do mais, esse formato permite visualizar parte significativa do artigo, 
com possibilidade de impressão de figuras com diferentes tamanhos, de acordo com os detalhes que 
o autor pretenda explorar. 
Apresentaremos na edição de 2016 artigos concisos, dispostos em duas colunas, com formato mais 
similar ao das principais revistas técnicas e científicas da área e com artigos que se baseiam nas 
pesquisas realizadas por integrantes do Exército e da comunidade científica brasileira. O nosso es-
forço, agora é obter uma presença maior de pesquisadores nas diversas áreas científicas da RMCT 
para que, em alguns anos, tenhamos edições com mais artigos, bons revisores, editores de Área de 
alta qualidade e, assim, manter o elevado conceito da nossa revista.
Investigando a causa da rejeição e do não aproveitamento de alguns dos artigos apresentados aos 
editores de área, notamos que uma das principais causas é o abandono do autor, após a revisão. 
Muitos autores ao receberem as críticas e modificações solicitadas pelos revisores, não as realizam. 
Problema semelhante tem sido percebido por editores de publicações científicas internacionais, em 
artigos científicos brasileiros e da América do Sul. Constatamos que os autores de países onde o 
número de publicações é sempre mais elevado (e.g., americanos, europeus, indianos e chineses) são 
mais persistentes, recebem as críticas, corrigem, as reenviam, repetindo o processo até alcançar a 
publicação.
Cabe ressaltar que o índice de aproveitamento de artigos da RMCT entre 2011 e 2015 foi de 2,9 
artigos recebidos para cada artigo publicado, ou seja, para cada artigo publicado, 2 outros artigos 
recebidos pela RMCT acabam sendo eliminados pelos motivos já citados. Por outro lado, em busca 
da qualidade, o corpo de revisores tem sido bem rigoroso na crítica aos artigos, gerando também 
uma certa redução quantitativa. 
Esta edição tem artigos nas áreas de Ciência dos Materiais, Engenharia de Defesa, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Cartográfica, Ciência da Computação e Engenharia Civil, Transportes e 
Ciências Ambientais.

Carlos Frederico de Sá Volotão – Cel
Editor-Chefe
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