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Description: 

Figs. 115-118- Hayella? gauliformis n. sp.: 115 a 116) holótipo: vista lateral; 
115) nicóis paralelos; 116) nicóis cruzados, Lâmina 96a/69, Poço 1-SES-3, 
amostra lateral 1213,4 m; 117 a 118) parátipo principal, vista lateral: 117) 
nicóis paralelos; 118) nicóis cruzados, Lâmina 90b/67, Poço 2-IA-1-SE, Teste-

munho N.0 1 (267-270 m). 

Corpo calcário com a forma de um balde, seç~o transversal circular ou possivelmente, leve
mente elíptica com um aro em cada extremidade. As extremidades parecem ser abertas. Em 
microscópio comum, finíssimas lineaçÇies transversais s~o visíveis. 

Diâmetro máximo do holótipo 6,8 micra. 

Remarks: 

Esta espécie difere de Hayella situliformis GARTNER pela falta de uma extens~o da parede a 
qual fecha parcialmente a abertura maior desta última espécie. A extremidade menor parece 
ser aberta em H.? gauliformis enquanto é fechada em H. situliformis. As finas estriaçÇíes trans
versais as quais s~o visíveis em microscópio comum em H.? gauliformis, pode ser um fenômeno 
de interferência n~o sendo necessàriamente, representativas da verdadeira estrutura do fóssil. 
Não conseguimos fotografar H.? gauliformis em vista terminal. 

Type levei: 

Eocene inferior. 
Ampla distribuiç~o horizontal mas rara no Eoceno Inferior da Bacia de Sergipe (inclusive a 
Plataforma Continental de Sergipe) e Bacia do Espírito Santo. 

Type locality: 

1-SES-3, 11° 08' 48" S, 36° 56' 30" W, Sergipe, Plataforma Continental, Brasil. 

Depository: 

Museum Nacional, Rio de Janeiro. 
Holotype: Figs. 115-116, lâmina 96a/69, poço 1-SES-3, amostra lateral 1213,3 m (Zona de 
Marthasterites tribrachiatus) da Petrobras; paratype : figs. 117-118 (paratipo principal), lâmina 
90b/67, poço 2-IA-1-SE, testemunho n° 1 (267-270 m). 
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