
XXXV CBRAVIC e 1º ICSMVA – Natal, outubro de 2014. 

Para celebrar a 35a Edição do Congresso Brasileiro de Vácuo Aplicado na Indústria e na Ciência 
(CBRAVIC) um dos mais tradicionais eventos científicos nacionais nós organizamos,  
juntamente com outras sociedades de vácuo ibero-americanas, o primeiro Congresso 
Iberoamericano de Superfície, Materiais e Aplicações de Vácuo (ICSMVA).  A temática desse 
congresso consolida uma tendência já observada nas edições anteriores do CBRAVIC e 
também em outros congressos internacionais de aplicações de vácuo. Nesses eventos, um 
público multidisciplinar que permeia em áreas convergentes e/ou complementares de ciência 
e tecnologia de vácuo, como dinâmica dos fluídos, ciência e tecnologia de superfície e de 
materiais está sempre presente. Com esse propósito, portanto, foi organizado pela Sociedade 
Brasileira de Vácuo (SBV) o 1º ICSMVA, tendo como co-organizadores a Sociedade Mexicana 
de Ciência e Tecnologia de Superfícies e Materiais (SMCTSM), Associação de Física Argentina 
(AFA) e a Sociedade Portuguesa de Vácuo (SOPORVAC). Os dois eventos receberam os 
participantes na acolhedora cidade de Natal-RN, com uma programação muito rica em 
palestras convidadas de renomados especialistas, minicursos, painéis e mostras de empresas. 
Foram 266 trabalhos inscritos nas mais diversas sub-áreas de pesquisa e de diferentes regiões 
do mundo. Merece destaque os trabalhos que utilizam o plasma como fonte energética, os 
quais numa busca booleana de títulos, utilizando a palavra “plasma”, representam 85 de um 
total de 266 trabalhos, ou seja, quase 32% dos trabalhos apresentados. Constatou-se ainda 
que desses trabalhos, pelo menos a metade versava sobre plasma atmosférico, demonstrando 
o grande avanço e a aceitação que essa técnica está tendo nos últimos anos. Temos a certeza 
que esse evento será um marco na história da SBV, bem como de todos os nossos parceiros. As 
apresentações referentes às palestras convidadas estarão em breve disponibilizadas na nossa 
página e na página do evento.  
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