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Microrhabdulus primitivus TROELSEN & QuADROS, 1971 
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Figs. 103-111 - Microrhabdulus primitivus n. sp.; 103 a 105) holótipo: 103) luz comum; 104) eixo da haste 
a 0° do cruzamento dos nicóis; 105) eixo da haste a 20° do cruzamento dos nicóis, Lâmina 45 /67, Poço 1-
CA-1-SE, Testemunho N. 0 2 (760-762 m); 106-107) parátipo principal: 106) contraste de fase; 107) eixo da 
haste a 0° do cruzamento dos nicóis, Lâmina 44/67, Poço 1-CA-1-SE, Testemunho N. 0 2 (760-762 m); 108-
109) parátipo : 108) eixo da haste de 0° do cruzamento dos nicóis, Lâmina 45/67, Poço 1-CA-1-SE, Teste
munho N .0 2 (760-762 m); 110) parátipo: eixo da haste a 0° do cruzamento dos nicóis, Lâmina 44/67, Poço 
1-CA-1-SE, Testemunho N. 0 2 (760-762 m); 111) parátipo: eixo da haste a 0° do cruzamento dos nicóis, 

Lâmina 405 /67, Poço 1-CA-1-SE, Testemunho N .0 2 (760-762 m). 

Description: 

Formas cilíndricas com aspecto de bast~o. Uma das extremidades é truncada. A outra é rom-
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buda. Com nicóis cruzados pode-se observar a estrutura do gênero Microrhabdulus com ex
ceç~o dos elementos que s~o irregulares em tamanho e forma. 0;; elementos terminais s~o 
usualmente duas vêzes maiores que os intermediários. Seç~o transversal quadrada com cantos 
arredondados. Em cada uma das 4 fileiras o número de elementos é usualmente 13, mas varia 
de 8 a 15. Canal axial n~o observado. 
O holótipo mede 16,2 por 4,4 micra. Os parátipos medem 17,5 por 10 micra a 30 por 7,5 micra. 

Remarks: 

Microrhabdulus primitivus mostra consideráveis variaçÇ>es no seu tamanho total, na proporç~o 
entre largura e comprimento e no número dos elementos de calcita. Em luz polarizada, a al
ternância entre áreas claras e escuras que s}o características em espéciess dêste gênero no Cre
táceo Superior, podem ser visíveis ou n~o, sugerindo irregularidades na orientaç~o dos crista
litos. O materiral disponível, é escasso para determinarmos a existência de mais de uma espé
cie. Um parátipo (figs. 108-109) o qual é orientado com uma das filas de elementos direta
mente para o observador, mostra o pronunciado afilamento e a distinta seç~o em forma de 
cruz. Embora Microrhabdulus primitivus concorde com a definiç~o do gênero Microrhabdulus, 
estudos com o microscópio eletrônico poder~o desligá-lo dêste gênero. 

Type level: 

Aptiano superior-Cenomaniano. 
Esta espécie ocorre raramente na Formaç~o Riachuelo da Bacia de Sergipe. Embora esta for
maç~o se distribua do Aptiano Superior ao Cenomaniano Inferior, grande parte dela é do 
Albiano. 

Type locality: 

1-CA-1-SE, 10° 54' 30" S, 37° 07' 45" W; Bacia de Sergipe-Alagoas, Brasil. 

Depository: 

Museum Nacional, Rio de Janeiro. 
Holotype: fig. 100, lâmina 45/67, poço 1-VF-4-SE, testemunho n° 3 (764-767 m) da Petrobras; 
paratypes: figs. 106-107 (paratipo principal), lâmina 44/67, poço 1-CA-1-SE, testemunho n° 2 
(760-762 m); fig. 108, lâmina 45/67, poço 1-CA-1-SE, testemunho n° 2 (760-762 m); fig. 110, 
lâmina 44/67, poço 1-CA-1-SE, testemunho n° 2 (760-762 m); fig. 111, lâmina 405/67, poço 
1-CA-1-SE, testemunho n° 2 (760-762 m). 

Author: 

Troelsen J.C. and Quadros L.P., 1971, p. 588; pl. 7, figs. 103-111. 

Reference: 

Distribuiç~o 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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