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Relatório de Atividades do ano de 2018 
 

No ano de 2018 a Comissão Brasileira de Estratigrafia (CBE) da Sociedade Brasileira de Geologia 
(SBG) foi reativada, seu regimento e membros definidos. Foi estabelecido, por meio de seus membros, 
forte vínculo com Universidades Federais, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e a Petrobrás Petróleo 
Brasileiro. A partir de sua reativação e de acordo com o seu plano de trabalho, as seguintes ações foram 
realizadas ainda no ano de 2018: 

• A reativação da CBE foi amplamente divulgada e novos membros foram sendo adicionados, por 
iniciativa dos mesmos.  

• Os gestores das comissões anteriores foram contatados e nos passaram materiais não ainda publicados 
e suas impressões sobre as demandas em aberto relativas à estratigrafia no Brasil. 

• Foi realizada reunião presencial durante o 49o CBG, na qual foram apresentados o histórico, a missão, 
plano de trabalho e o regimento da CBE a todos os presentes. Na ocasião, o Sr. Vladimir Medeiros 
(CPRM), fez apresentação sobre a situação de desenvolvimento do GEOSGB, sistema substituto do 
GeoBank da CPRM, e ficou encarregado de estabelecer o pareamento do GEOSGB com a nova versão 
do Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica. Após a reunião, novos profissionais das 
geociências se dispuseram a cooperar no trabalho e foram integrados à comissão.  

• Foi estabelecida parceria da CBE com a Sociedade Brasileira de Paleontologia por intermédio do seu 
presidente o Sr. Renato Pirani Ghilardi. 

• Foi confeccionada a nova página web da CBE, em endereço oficial http://cbe-sbg.org.br, mantido pela 
SBG. A nova página se encontra 70% concluída, faltando apenas desenvolver a parte do histórico da 
comissão. 

• A revisão e atualização do Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica (CBNE) foi iniciada e 
encontra-se em estágio compatível com a programação estabelecida em nosso plano de trabalho. Os 
capítulos referentes à Quimioestratigrafia e Magnetoestratigrafia foram escritos por profissionais da 
área e estão sendo revisados por especialistas adhoc afim de serem incorporados à nova edição do 
Código. 

• O texto completo da última versão do CBNE, disponível apenas em PDF, foi convertido e ajustado 
para o formato editável do MS Word e já foi revisado por 5 membros da comissão. Esse status está de 
acordo com nosso cronograma para a meta de publicação de nova edição do código até o início 2020, 
com divulgação do mesmo no 50º CBG. 
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