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RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo apresentar os resultados bioestratigráficos 
preliminares obtidos a partir da análise do conteúdo nanofossilífero encontrado no testemunho 
2-LRJ-01-SE, perfurado na Pedreira Votorantim, Município de Laranjeiras, Estado de Sergipe.  
O testemunho alcançou profundidade total de 440 metros, com cerca de 95% de recuperação.  
A sucessão sedimentar estudada corresponde às formações Riachuelo e Cotinguiba (Albiano-
Coniaciano). O material utilizado consistiu de 78 amostras coletadas com um espaçamento 
regular de aproximadamente seis metros (~ 6 m). Um total de 140 espécies foram 
reconhecidas. De maneira geral, os espécimes recuperados na base do testemunho 2-LRJ-01-
SE apresentam melhores condições de preservação do que aqueles coletados em sua parte 
superior, sugerindo a influência de processos diagenéticos (dissolução e/ou recristalização) 
nessa porção do testemunho estudado. A ocorrência de espécies apontadas na literatura como 
tipicamente de idade aptiana (Nannoconus quadriangulus e Nannoconus troelsenii) na porção 
mais basal do testemunho analisado pode indicar retrabalhamento nas amostras 
correspondentes a esse trecho da seção e/ou uma variação local na distribuição estratigráfica 
dessas espécies. Foram identificados15 bioeventos de primeira ocorrência (PO) e última 
ocorrência (UO) estratigráfica, o que permitiu o reconhecimento de 9 biozonas (BC26; 
UC0/BC27; UC1; UC2; UC2; UC3-UC5; UC5; UC6; UC7). Os resultados obtidos indicam uma 
sucessão sedimentar de idade Albiano final – Turoniano inicial para o testemunho 2-LRJ-01-
SE. 
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