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Relatório de Atividades do ano de 2021 

No ano de 2021 a Comissão Brasileira de Estratigrafia (CBE) de acordo com o seu plano de trabalho, realizou 
as seguintes atividades: 

• Após a conclusão da primeira fase de revisão do Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica e integração 
das versões de todos os revisores, foi realizada a segunda fase de revisão por especialistas sêniores. Esta segunda 
e última etapa está sendo concluída e, após a integração das revisões dos revisores sêniores, o manuscrito será 
enviado para diagramação e publicação pela editora SBG em formato digital e disponibilizado ao público de 
forma gratuita. Todos os profissionais que participaram da primeira e segunda edições serão considerados co-
autores. 

• A subcomissão de Seções de Referência (composta por profissionais de geociências de diferentes universidades 
brasileiras, da CPRM e Petrobrás, além dos próprios membros da CBE) avançou nas discussões das suas frentes 
de trabalho e definiu áreas de abordagem iniciais. A subcomissão de Seções de Referência estabeleceu contato 
mais estreito com a International Comission of Stratigraphy por meio da integração de membro da comissão 
intrenacional à CBE.   As duas frentes de trabalho previamente definidas (Pré-cambriano e Fanerozoico) estão 
atualmente trabalhando no levantamento de seções estratigráficas de referência do território brasileiro, para 
comporem as seções de referência internacionais, nas quais são delineadas as correlações globais. A 
subcomissão de Seções de Referência tem estudado a possibilidade de apoio financeiro dos trabalhos por meio 
de projeto de P&D a ser submetido à ANP. 
 

• A página web da CBE tem sido atualizada de acordo com as necessidades e pode ser acessada no endereço 
http://cbe-sbg.org.br, domínio web mantido pela SBG. Na página é possível baixar arquivos produzidos pela 
comissão, bem como encontrar informações de contato da CBE. 
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