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Figs. 100-102 - Braarudosphaera batilliformis n. sp.: 100) holótipo, nicóis cruzados, Lâmina 11 /68, Poço 
1-VF-4-SE, Testemunho N.0 3 (764-767 m); 101) parátipo principal, nicóis cruzados, Lâmina 11 /68, Poço 
1-VF-4-SE, Testemunho N.0 3 (764-767 m); 102) parátipo, nicóis cruzados, lâmina 642/67, Poço 1-VF-4-SE, 

Testemunho N .0 3 (764-767 m). 

Description: 

Vistos no plano, quatro dos cinco segmentos têm margens arredondadas. O quinto segmento 
converge para um ponto. O raio do segmento alongado é aproximadamente duas vêzes maior 
que os arredondados. Em poucos parátipos (fig. 102), os dois segmentos opostos ao segmento 
alongado, mostram um contômo angular. 
Maior diâmetro do holótipo com aproximadamente 10 micra. 

Remarks: 

O contômo alongado de um dos segmentos, distingue B. batilliformis das outras espécies do 
gênero. B. batilliformis encontra-se associado com uma pequena forma arredondada de Braaru
dosphaera sp. A última ocorre em níveis mais altos onde B. batilliformis não está ptesente. 

Type levei: 

Aptiano superior-Cenomaniano. B. batilliformis ocorre raramente çm amostras de subsuperfície 
nos últimos metros mais baixos da seção marinha da Bacia de Sergipe. Relações estratigráficas 
indicam a correlação dêstes leitos com afloramentos do calcário Angico com amonóides do 
Aptiano Superior. 

Type locality: 

1-VF-4-SE, 10° 46' 18" S, 37° 02' 17" W; Bacia de Sergipe-Alagoas, Brasil. 

Depository: 

Museu Nacional, Rio de Janeiro. 
Holotype: fig. 100, lâmina 11/68, poço 1-VF-4-SE, testemunho n° 3 (764-767 m) da Petro
brás; paratypes: paratipo principal fig. 101, lâmina 11/68, poço 1-VF-4-SE, testemunho n° 3 
(764-767 m); fig. 102, lâmina 642/47, poço 1-VF-4-SE, testemunho n° 3 (764-767 m). 
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