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Petrobrasiella venata TROELSEN & QuADROS, 1971 
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Figs. 112-114, 119-120 - Petrobrasiella venata n. gen., n. sp . : 112 a 114) holótipo; 112) eixo maior a 0° 
dos nicóis paralelos ; 113) contraste de fase; 114) eixo maior de 30° do cruzamento dos nicóis, Lâmina 
46a/67, Poço 1-CA-1-SE, Testemunho N° 1 (604-606m); 119 a 120) pará tipo principal: 119) vista lateral, 
nicóis paralelos; 120) desenho do mesmo espécime, L âmina 46b/67, 1-CA-1-SE, Testemunho N° 1 (604-606m). 

Description: 

A espécie mostra os caracteres mencionados para o gênero monotípico. O lado proximal ( ?) 
achatado obriga os espécimes serem observados quase que invariàvelmente no plano. O con
tôrno varia de ovóide a subarredondado. As costelas são em número de 6 a 8, irregulares, al
gumas vêzes ramificadas ou anastomosadas. Próximo à extremidade aguçada, as costelas se 
unem para formar uma rêde irregular. Em vista lateral, as costelas desenvolvem-se a partir de 
uma fina placa basal curva. 
O holótipo mede 15 por 13,7 micra. O tamanho desta espécie t:m geral é constante. 

Remarks: 

A aparente restrição desta espécie à costa este do Brasil talvez indique, que a mesma não seja 
uma forma verdadeiramente planctônica. 

Type levei: 

Turoniano-Santoniano. 
Apresenta ampla distribuição horizontal e é localmente comum no Turoniano Inferior a San
toniano da Formação Cotinguiba da Bacia de Sergipe e nos equivalentes estratigráficos das 
Bacias de Jequitinhonha e Espírito Santo. O nível estratigráfico exato do holótipo aitlda não 
é seguramente conhecido mas, em geral, a espécie ocorre nos estratos assinalacins como Co
niaciano a Santoniano em base da associação de foraminíferos planctônicos. 
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Type locality: 

1-CA-1-SE, 100 54' 30" S, 37° 07' 45" W; Bacia de Sergipe, Alagoas, Brasil. 

Depository: 

Museum Nacional, Rio de Janeiro. 
Holotype: figs. 112-114, lâmina 46af67, poço 1-CA-1-SE, testemunho n° 1 (604-606 m) da 
Petrobrás; paratypes: figs. 119-120 (paratipo principal), lâmina 46bf67, poço 1-CA-1-SE, tes
temunho n° 1 (604-606 m). 

Author: 

Troelsen J.C. and Quadros L.P., 1971, p. 602; pl. 7, figs. 112-114, 119-120. 

Reference: 

Distribuição Bioestratigráfica dos Nanofósseis em Sedimentos Marinhos (Aptiano-Mioceno) do 
Brasil. An. Acad. brasil. Cienc., vol. 43, pp. 577-609, 6 figs., 7 pls. 
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