
Maior especialista do mundo em  
vulcões participa de simpósio no Rio 

Evento dias 21 e 22 no Centro de Convenções SulAmérica faz parte  
da programação do 49º Congresso Brasileiro de Geologia  

 
 
Poucos sabem, mas o Brasil já teve oito vulcões, todos extintos, entre eles, o quinto maior de todo o planeta,                    
conhecido como Vulcanismo Serra Geral. Em todo o mundo, os vulcões provocam um misto de temor e                 
fascínio. No Brasil, há muitas pessoas que estudam este fenômeno, à luz dos conhecimento geocientífico.               
Muitos destes pesquisadores estarão reunidos no Simpósio de Vulcanismo e Ambientes Associados, que             
chega à sétima edição como um dos destaques da programação do 49º Congresso Brasileiro de Geologia. 
 
“O evento é destinado aos amantes de Vulcanologia e serão apresentados os resultados de pesquisas mais                
recentes não somente no território brasileiro, mas em todo o planeta”, afirma o geólogo Fábio Braz Machado,                 
professor da Unifesp e diretor técnico da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG). 
 
O Simpósio acontece na terça e quarta-feira, dias 21 e 22, das 9 às 19h, no Centro de Convenções                   
SulAmérica. A programação reúne os maiores especialistas da área e traz ao país o maior especialista do                 
mundo em vulcões, Dougal Jerram, da University of Oslo, que mantém várias pesquisas com brasileiros. No                
dia 22, às 16h30, ele lançará seu livro ‘Introdução à Vulcanologia’ no Geoteather, espaço de convivência do                 
evento. 
 
Realizado pela SBG, o Simpósio de Vulcanismo e Ambientes Associados é uma reunião científica de caráter                
nacional, que ocorreu pela primeira vez em 1999 em Gramado e, posteriormente, em Belém, Cabo Frio, Foz de                  
Iguaçu, Cidade de Goiás e São Paulo. A participação de geocientistas brasileiros e do exterior vem crescendo a                  
cada evento, revelando o interesse e a importância do tema para a comunidade científica.  
 
Para esta edição são esperados cerca de 300 participantes, na maioria alunos de graduação e de                
pós-graduação das escolas de geologia, geofísica e áreas afins de todo o Brasil. Durante o evento, devem ser                  
apresentadas pelo menos duas centenas de contribuições científicas, que promoverão a divulgação dos estudos              
na área de vulcanismo realizados no país e no exterior. Mais informações:            
https://www.49cbg.com.br/vulcanismo-sessoes.php 
 
SERVIÇO: 
 
49º Congresso Brasileiro de Geologia -https://www.49cbg.com.br/ 
 
De 20 a 24 de agosto de 2018, das 9 às 19h, no Centro de Convenções SulAmérica 
 
Av. Paulo de Frontin, 1 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ 
 
Credenciamento de Imprensa: https://www.49cbg.com.br/credenciamento-imprensa.php 
 
Atendimento à imprensa: Tao Inteligência em Comunicação 
 
Rosayne Macedo - imprensa@49cbg.com.br = (21) 2578-3275 - (21) 98117-7187 
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