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RESUMO 
 
 

O Cretáceo foi um período de muitas mudanças na superfície terrestre que contribuíram para 
o desenvolvimento de uma rica biodiversidade de organismos. A Bacia Potiguar está situada 
na costa Nordeste do Brasil, ocupando parte setentrional dos estados do Rio Grande do Norte 
e do Ceará. É uma bacia formada a partir do rift ocorrido no período Cretáceo durante a 
instalação do Oceano Atlântico Sul. Os representantes da classe Echinoidea estão presentes na 
Formação Jandaíra de forma abundante chegando a formar extensos bancos compostos por 
suas carapaças. Este estudo teve como principal objetivo fazer a revisão sistemática das 
espécies de equinoides da Formação Jandaíra, da Bacia Potiguar. Nesse trabalho foram 
analisados, descritos e ilustrados 223 exemplares de equinoides provenientes de seis 
localidades na Formação Jandaíra. Esses exemplares foram obtidos a partir de coletas 
realizadas em 2003 e 2011 e depositados no acervo da coleção da Fundação Paleontológica 
Phoenix (FPH). Foram identificadas e revisadas sete espécies de equinoides: três de 
equinoides “regulares” Rosadosoma riograndensis (Maury, 1925), Phymosoma major  
Coquand, 1862 e Goniopygus durandi (Perón & Gauthier, 1881); e quatro de “irregulares” 
Petalobrissus setifensis (Cotteau, 1866), Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934) Mecaster 
fourneli (Deshayes in Agassiz & Desor, 1847), e Mecaster texanum (Roemer, 1852). Os 
dados biométricos dos equinoides “regulares” mostraram que o diâmetro da carapaça 
influencia de forma significativa a altura da carapaça e o diâmetro do perístoma. Os 
exemplares de equinoides “regulares” apresentaram-se em diferentes estágios ontogenéticos, 
assim como os “irregulares”, porém as características morfológicas foram semelhantes 
independentes dos seus estágios. Os exemplares das espécies Petalobrissus setifensis e P. 
cubensis foram comparados entre si e com aqueles registrados para outras regiões, assim 
como os exemplares de M. fourneli e de M. texanum. Em relação à distribuição 
paleobiogeográfica dos equinoides na Formação Jandaíra foi observado nas localidades aqui 
estudadas que as espécies de equinoides “irregulares” apresentaram maior distribuição 
geográfica quando comparadas às espécies “regulares”. As espécies de equinoides “regulares” 
ocorrem mais frequentemente do Turoniano ao Santoniano e as “irregulares” do Turoniano ao 
Campaniano da Formação Jandaíra. Esse estudo foi de grande importância, pois contribuiu na 
descrição sistemática e variações morfológicas apresentadas nas diversas espécies de 
equinoides em diferentes estágios ontogenéticos. 
 
Palavras-chave: Paleontologia, Equinoides, Formação Jandaíra, Bacia Potiguar, Cretáceo. 
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ABSTRACT 
 

 
The Cretaceous was a time of many changes on the earth's surface that contributed to develop 
a rich diversity of organisms. The Potiguar Basin is situated on the northeast coast of Brazil 
and it occupies the northern part of Rio Grande do Norte and Ceará states. It is a basin formed 
by the Cretaceous rift that occurred during the installation of the South Atlantic Ocean. The 
representatives of the Echinoidea class are abundantly present in the Jandaíra Formation, so 
that it's possible to find extensive banks composed of their shells. This study aimed to do the 
systematic review of the echinoid species from the Jandaíra Formation, Potiguar Basin. In this 
study we analyzed, described and illustrated 223 specimens of echinoids from six locations in 
Jandaíra Formation. The specimens were obtained from samples collected in 2003 and 2011, 
and deposited in the collection of the Phoenix Paleontological Foundation (FPH). Were 
identified and reviewed seven echinoids species: three regular echinoids, Rosadosoma 
riograndensis (Maury, 1925), Phymosoma major  Coquand, 1862 and Goniopygus durandi 
(Perón & Gauthier, 1881), and four irregular ones: Petalobrissus setifensis (Cotteau, 1866), 
Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934), Mecaster fourneli (Deshayes in Agassiz & Desor, 
1847) and Mecaster texanum (Roemer, 1852). The regular echinoids’ biometric data showed 
that the carapace diameter significantly influences the height of the carapace and the 
peristome diameter. The specimens of regular echinoids were in different ontogenetic stages, 
as well as the irregular ones, although the morphological characteristics were similar 
regardless of their stages. The specimens Petalobrissus setifensis and P. cubensis were 
compared among themselves and with the ones registered for other regions, as well as the M. 
fourneli and M. texanum specimens. Regarding to the paleobiogeographic quinoids 
distribution in Jandaíra Formation, it was observed that, on the locations here studied, the 
species of irregular echinoids exhibited a wider geographic distribution when compared to the 
regular species. The species of regular echinoids have a more frequent occurrence from the 
Turonian to the Santonian and the irregular species from the Turonian to the Campanian of 
the Jandaíra Formation. Our study was of great importance, since it contributed to the 
systematic review of the echinoids species and the in clarifying the possible junior synonyms 
and the morphological changes exhibited by the echinoids specimens in different ontogenetic 
stages. This study was of great importance, since it contributed in the systematic description 
and the morphological variations exhibited at the echinoids species in different ontogenetic 
stages. 
 
Keywords: Paleontology, Echinoids, Jandaíra Formation, Potiguar Basin, Cretaceous. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Cretáceo foi um período de muitas mudanças na superfície terrestre. As altas 

temperaturas contribuíram para o derretimento das geleiras, provocando transgressões 

marinhas e consequentemente a formação de novas áreas oceânicas e de novos continentes em 

razão da ruptura do Gondwana (NOGUEIRA, 2008). As águas quentes que predominavam 

nos mares rasos do Cretáceo contribuíram para o desenvolvimento de uma rica biodiversidade 

de organismos (CASSAB, 2003). 

Com as movimentações das placas tectônicas, as áreas oceânicas e continentais 

mudaram suas localizações e novas áreas surgiram com diferentes aspectos ambientais que 

proporcionaram o desenvolvimento de uma moderna fauna de organismos que colonizaram 

essas novas áreas (CELINO et al., 2003). 

Segundo Matos (1992), a ruptura do Gondwana e a instalação do oceano Atlântico 

Sul contribuíram para a reativação de rochas que formam o embasamento cristalino pré-

cambriano pertencente à Província Borborema, formando assim o preenchimento sedimentar 

da Bacia Potiguar e das demais bacias que constituem a Margem Equatorial. 

As bacias presentes na região Nordeste do Brasil possuem bons registros 

relacionados aos grupos de invertebrados marinhos, e os equinoides fósseis servem de base 

para se compreender as evoluções ocorridas durante o Cretáceo.  Além destes, as bacias 

sedimentares apresentam outros grupos de invertebrados fósseis que assim como os atuais 

fizeram parte da fauna bentônica de substratos consolidados e inconsolidados (MANSO & 

LEMOS, 2008). 

Nos calcários aflorantes da Formação Jandaíra esses macrofósseis são 

potencialmente capazes de serem usados para obtenção de informações relacionadas à 

paleobiologia e cronoestratigrafia (CASSAB, 2003). Segundo Santos (1960), os equinoides 

presentes nos sedimentos marinhos do Cretáceo no Rio Grande do Norte têm mostrado grande 

importância para os estudos faunísticos de associações e como coadjuvantes em esquemas de 

correlações estratigráficas. 

De acordo com Souza-Lima & Manso (2004), o Filo Echinodermata é diversificado e 

apresenta uma extensa distribuição estratigráfica, tendo seus primeiros registros no inicio do 

Cambriano. Constituído por organismos exclusivamente marinhos, este filo é representado 

atualmente por cinco classes: Crinoidea, Holothuroidea, Echinoidea, Asteroidea e 

Ophiuroidea. As espécies de equinoides tiveram uma grande diversificação no período 

Cretáceo, sendo seus representantes encontrados em todos os mares até os dias atuais. 
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A Classe Echinoidea é constituída por animais que possuem hábitos bentônicos, e sua 

distribuição no ambiente é limitada por alguns fatores ecológicos como: temperatura, 

salinidade, substrato, entre outros. Mediante a estas limitações, os equinoides geralmente não 

são considerados bons fósseis-guias, sendo pouco usado nos estudos bioestratigráficos. 

Entretanto, estes limites contribuem para que esses animais sejam considerados bons 

indicadores paleoecológicos, sendo uma importante ferramenta usada na reconstrução 

paleoambiental (LIRA et al., 2007). 

Os equinoides têm cada unidade do seu esqueleto ou carapaça constituída por um 

único cristal de calcita. Segundo Clarkson (1998) a carapaça calcítica apresentada pelos 

equinoides possibilita sua preservação, o que os torna abundantes no registro fossilíferos, e os 

seus restos são frequentemente encontrados formando parte importante dos sedimentos 

carbonáticos presentes nas rochas. 

Neste trabalho foram analisadas as espécies pertencentes à Classe Echinoidea. De 

acordo com Cassab (2003), esta classe é abundante na Formação Jandaíra, chegando a formar 

extensos bancos compostos por suas carapaças, juntamente com outros grupos de 

invertebrados fósseis. A autora ainda ressalta a importância da realização de estudos futuros 

mais detalhados relacionados à paleobiogeografia das espécies de equinoides da Bacia 

Potiguar, pois algumas delas foram registradas também nos continentes americano e africano. 

As espécies de equinoides obtidas na Formação Jandaíra da Bacia Potiguar e 

analisadas por Smith & Bengtson (1991) demonstraram a necessidade de uma revisão 

sistemática, pois algumas delas, oriundas de determinadas localidades citadas em trabalhos 

anteriores, foram sugeridas como possíveis sinônimos juniores de outras espécies, ou ainda 

foram consideradas estágios juvenis de espécies atualmente aceitas. Este trabalho mostra que 

uma revisão sistemática das espécies da Formação Jandaíra, juntamente com suas descrições, 

ilustrações e distribuição paleogeográfica, poderá contribuir em futuros estudos 

paleogeográficos e paleoambientais, assim como auxiliar em esquemas bioestratigráficos 

integrados dessa bacia do Cretáceo. 

 

 
2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 
 

Realizar a revisão sistemática das espécies de equinoides da Formação Jandaíra, 

Cretáceo Superior da Bacia Potiguar. 
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2.2. Específicos 
 

1- Redescrever e ilustrar as espécies de equinoides da Formação Jandaíra.  

2- Analisar as variações ontogenéticas dos equinoides estudados. 

3- Verificar a distribuição estratigráfica das espécies de equinoides descritas para 

Formação Jandaíra. 

 

3. GEOLOGIA DA BACIA POTIGUAR 

 
A Bacia Potiguar é uma bacia marginal que se situa na costa Nordeste do Brasil, 

ocupando em sua porção emersa e submersa parte setentrional dos estados do Rio Grande do 

Norte e do Ceará (Figura 1). Esta bacia abrange uma área total de aproximadamente 48.000 km2, 

com cerca de 21.000 km2 referente à porção emersa e 27.000 km2 representando a porção 

submersa de plataforma e talude continental (PESSOA NETO et al. 2007). 

A Bacia Potiguar foi formada a partir do final do Jurássico ou início do Cretáceo pelos 

processos de rifteamento relacionados à ruptura do Gondwana e individualização dos 

continentes africano e sul-americano (SOARES et al., 2003). Desta forma, esta bacia também 

está relacionada à formação do Oceano Atlântico Sul e a uma série de bacias de idade 

Neocomiana, intracontinentais, que forma o sistema de riftes do Nordeste brasileiro (MATOS, 

1992). Sua importância econômica provém dos resultados exploratórios do petróleo 

alcançados desde as primeiras descobertas em terra (Campo de Mossoró em 1979). Desde 

então, muitos outros campos petrolíferos com reservas de óleo e gás têm sido descobertos 

nesta bacia (BERTANI et al., 1990). 
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Figura 1. Mapa geológico simplificado da parte emersa da Bacia Potiguar (Modificado de CASSAB, 2003).
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3.1. Evolução da Bacia Potiguar 
 

A evolução tectono-sedimentar da Bacia Potiguar está relacionada ao embasamento 

Pré-Cambriano do Gondwana e as tensões ocorridas durante a formação da América do Sul e 

África (MELLO, 1987; PESSOA NETO et al., 2007). 

Diferentes modelos foram elaborados com o objetivo de explicar a origem da Bacia 

Potiguar. Entre esses modelos, destacam-se dois. O modelo proposto por Françolin & 

Szatmari (1987), que explica que a Bacia Potiguar juntamente com as demais bacias 

equatoriais do Cretáceo originou-se a partir de tensão cisalhante provocada através da rotação 

dextral da placa sul Americana em relação à Africana. E o modelo de Matos (1987) que 

explica o surgimento da Bacia Potiguar a partir do regime distensivo de direção, relacionado 

aos estágios de riftes. 

 

Rifte Potiguar 
 

Segundo Souza (1982), utilizando-se os registros estratigráficos pode-se diferenciar 

os três mais importantes estágios tectônicos da Bacia Potiguar: rifte, transicional e drifte. 

 

Estágio Rifte - Na supersequência Rift predominam os sedimentos de origem flúvio-deltaico-

lacustres das formações Pendência e Pescada (SOARES et al., 2003). Durante esse estágio 

foram desenvolvidas as grandes falhas normais e de transferências nas partes emersas no 

Neocomiano e na porção submersa foi até o Eoaptiano (BERTANI et al., 1990). 

 

Estágio Pós-Rifte - A supersequência Pós-rift contém os registros sedimentares que mostram 

a passagem gradativa entre os sistemas continentais e marinhos, representados pela Formação 

Alagamar (PESSOA NETO et al., 2007). Esta formação foi depositada durante o Neoaptiano 

e é constituída de folhelhos e carbonatos alternados com arenitos deltaicos (BERTANI et al., 

1990). 

 

Estágio Drifte - Durante esse estágio a subsidência foi controlada por mecanismos termais e 

isostáticos. Esse estágio é caracterizado por uma sequência flúvio-marinha transgressiva 

(PESSOA NETO et al., 2007). Duas sequências sedimentares foram depositadas em locais de 

deriva continental. A primeira sequência, que data do Albiano ao Turoniano, é uma unidade 
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transgressiva, formada por folhelhos, arenitos e carbonatos, onde estão inseridas as formações 

Açu, Jandaíra, Ponta do Mel, Quebradas e Ubarana. A segunda é considerada uma unidade 

regressiva composta por arenitos, carbonatos e folhelhos, onde estão incluídas as formações 

Tibau, Guamaré e Ubarana (BERTANI et al., 1990). 

 

3.2. Estratigrafia da Bacia Potiguar 
 

De acordo com Araripe & Feijó (1994), as rochas que formam a Bacia Potiguar estão 

divididas em três grupos: Areia Branca, que reúnem Pendência, Pescada e Alagamar, com 

conteúdo predominantemente siliciclástico; o grupo Apodi, composto pelas formações Açu, 

Quebradas e Jandaíra, que são formadas por rochas siliciclásticas e carbonáticas; e por último 

o grupo Agulha, composto pelas formações Ubarana, Guamaré, Tibau e Barreiras, formadas 

também por rochas de composição siliciclásticas e carbonáticas (Figura 2). 

 

3.2.1 Formações Cretáceas 

Formação Pendência 
 

Está formação é datada do Neocampaniano, formada por rochas sedimentares de 

ambientes fluvial, deltaico e lacustre. Composta por arenito, conglomerados, siltitos e 

folhelhos (SOARES, 2000). 

 

Formação Pescada  
 
 Está formação é conctituida por arenitos de médios a finos com intercalações de 
folhelhos e siltitos.  Representa leques aluviais coalescentes com predominância de sistema 
deposicional, mas tambbém apresenta sistema flúvio-deltáicos com pelitos lacustres 
interdigitados com turbiditos (SOUSA, 2002). 
 

Formação Alagamar 
 

Evidências palinológicas, sedimentológicas e tectônicas indicam que esta formação é 

composta por ambientes de deposição continental de terras baixas, com predominância de 

ambientes deltaico, fluvial, lacustre com regime tectônico relativamente estável. Essa 

Formação é rica em matéria orgânica foi acumulada em ambiente transicional por arenitos 
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finos e grossos, intercalados com folhelhos lagunares. Também ocorrem camadas de 

carbonatos fossilíferos, depositados sobre influência marinha restrita, do Aptiano ao 

Mesoalbiano (BRASIL, 1998). 

 

Formação Açu 
 

Esta formação é composta por camadas espessas de arenitos grossos e finos, 

conglomerados, folhelhos, argilitos e siltitos, que se distribuem de forma intercaladas, 

principalmente em direção ao topo (CASSAB, 2003). Para a datação dos estratos presentes 

nesta formação foram utilizados palinomorfos que indicam uma idade albo-cenomaniana, 

considerando que a parte emersa deve chegar ao Eoturoniano (SOUZA, 1982; SOUZA, 

2002). 

 

Formação Quebradas 
 

Formação composta por arenitos finos e grossos, calcilutitos e folhelhos intercalados, 

depositados em ambientes flúvio-deltaico-lacustres com intercalações de folhelhos e siltitos. 

Para a datação dos estratos foram utilizados palinomorfos e ostracodes (MICHELLI, 2003). 

 

Formação Jandaíra 
 

A Formação Jandaíra, objeto do presente estudo, apresenta uma espessura que varia de 

acordo com o ponto da bacia, podendo apresentar 30 m nas localidades próximas a cidade de 

Upanema ou ser bastante reduzida, em direção à região de Apodi, mas em seu ponto mais alto 

chega a apresentar 600 metros de espessura (PESSOA NETO et al., 2007). Essa formação é 

constituída predominantemente por sedimentos carbonáticos marinhos, característicos de 

ambientes de águas rasas e agitadas (TIBANA & TERRA, 1981). Esta formação distribui-se 

desde a parte emersa da Bacia Potiguar chegando à plataforma continental, marcando a 

transição entre a Formação Açu pela presença de arenito calcífero referente à entrada do mar 

na bacia (CASSAB, 2003). 

A Formação Jandaíra é constituida por calcirruditos, calcarenitos e calcilutitos 

bioclásticos, depositados no contexto de uma plataforma carbonática que recobriu parte 

significativa da atual porção emersa da bacia entre o Turoniano e o Mesocampaniano 
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(MENEZES, 2002; SOARES et al., 2003). Esta unidade contém uma rica e diversificada 

associação fossilífera, refletindo ambientes marinhos predominantemente de água rasa 

(planícies de marés e lagunares), embora estejam presentes representantes e fácies 

sedimentares de ambientes de alta energia, como shoals oolíticos e também de água mais 

profunda. Na porção emersa da Bacia Potiguar o sedimento presente frequentemente é de 

fundo de laguna e barra bioclásticas.  

Segundo Menezes (2002), a Formação Jandaíra representa o litotipo que aparece 

frequentemente aflorando na porção emersa da Bacia Potiguar. Essa formação está em contato 

com as formações Açu e Quebrada, apresentando em seu topo uma modelagem provocada por 

uma grande discordância ocorrida durante o Neocampaniano, pois esta marca o término da 

sequência transgressiva presente na localidade. 
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Figura 2. Coluna cronoestratigráfica da Bacia Potiguar, parte emersa. Em destaque a Formação Jandaíra (PESSOA NETO et al., 2007).
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4. HISTÓRICO DOS EQUINODERMOS NA FORMAÇÃO JANDAÍRA 

 

As primeiras referências aos equinoides da Formação Jandaíra são encontradas em 

Maury (1925), com a descrição de quatro espécies: Phymosoma riograndensis, Parapygus 

mossoroensis, Hemiaster rioupanemensis e Hemiaster sancti-sebastiani para a região de 

Mossoró, e uma espécie de Hemiaster jacksoni para o calcário dolomítico de Baixa Verde 

(atual João Câmara). Em Maury (1934) foram descritas as espécies Hemiaster catandubensis 

para a localidade Olho d'Água da Catanduba, Hemiaster sp. e Cyphosoma sp. para a 

localidade Camurupim, próximo a Mossoró, no Rio Grande do Norte.  

Santos (1960) revisou as espécies de Rachiosoma (Rosadosoma) riograndensis, 

Catopygus mossoroensis, Phymosoma tinocoi e Hemiaster jacksoni presentes no Rio Grande 

do Norte, que foram estudadas primeiramente por Maury (1925). A autora também criou o 

subgênero Rosadosoma. 

Beurlen (1964) estudou as espécies de Hemiaster rioupanemensis, Hemiaster 

catandubensis, Rachiosoma riograndensis, Phymosoma tinocoi, Phyllobrissus brasiliensis e 

Catopygus mossoroensis para a Formação Jandaíra. Beurlen (1966) também revisou as 

espécies de Hemiaster sancti-sebastiani e Hemiaster rioupanemensis. Em 1967 Beurlen 

estudou e discutiu as espécies Caenholectypus (?) upanemensis Beurlen (1964), Catopygus 

mossoroensis (Maury), Phyllobrissus brasiliensis Beurlen (1964), Lovenilampas 

baixadoleitensis Maury, Hemiaster cristatus White, Hemiaster jacksoni, Hemiaster 

rioupanemensis, Hemiaster sancti-sebastiani e Hemiaster catandubensis para os calcários da 

Formação Jandaíra. Além disso, reuniu a espécie Hemiaster catandubensis Maury à 

Hemiaster sancti-sebastiani devido ao comportamento das características morfológicas e à 

distribuição estratigráfica. Também reuniu a espécie de Hemiaster jacksoni, registrada de 

Baixa Verde na Formação Jandaíra, à espécie de Hemiaster rioupanemensis. 

Smith & Bengtson (1991) sugeriu que as espécies Hemiaster riograndensis (Maury, 

1925) e Hemiaster sanctisebastiani (Maury, 1925) pertencessem a exemplares (jovens) de 

Mecaster fourneli (Deshayes in Agassiz & Desor, 1847) e Mecaster texanum (Roemer, 1849), 

respectivamente. Smith tomou por base as formas de Mecaster fourneli da Formação 

Cotinguiba da Bacia Sergipe-Alagoas e M. texanum do Santoniano-Campaniano do Texas. 

Este mesmo autor sugeriu que a espécie Goniopygus sp. seria muito semelhante à Goniopygus 

durandi (Perón & Gauthier, 1881) do Santoniano do norte da África. 

Smith (1991) fez a revisão da espécie Parapygus mossoroensis (Maury, 1925) 

sugerindo que pertencesse à espécie Petalobrissus aff. setifensis (Coquand in Cotteau, 1866) 
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devido a não visualização clara das placas do sistema apical das espécies brasileiras. Smith 

(1991) revisou também os exemplares referidos a Phyllobrissus brasiliensis Beurlen 

colocando-a em sinonímia com Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934). Smith (1991) ainda 

sugeriu que a espécie Rachiosoma (Rosadosoma) riograndensis fosse assinalada ao gênero 

Rosadosoma. 

Cassab (2003) fez uma breve classificação sistemática das espécies de equinoides 

registradas para os calcários da Formação Jandaíra, como: Rosadosoma riograndensis, 

Phymosoma tinocoi, Coenholectypus upanemensis, Petalobrissus cubensis, Petalobrissus aff. 

setifensis, Goniopygus sp. Hemiaster cearensis, Hemiaster sanctisebastiani, Mecaster 

fourneli, Mecaster rioupanemensis e Mecaster texanum. 

Manso (2003a) apresentou um resumo sobre as espécies de equinoides conhecidas 

para a Formação Jandaíra, relacionando as seguintes espécies: Goniopygus durandi, 

Rosadosoma riograndensis, Phymosoma riograndensis, Phymosoma major, Coenholectypus 

upanemensis, Petalobrissus cubensis, Petalobrissus setifensis, Mecaster texanum e Mecaster 

fourneli. Também comentou a afinidade da fauna de equinoides da Formação Jandaíra com as 

faunas de equinoides registradas para Sergipe, Texas, México, Cuba, África e Europa. Manso 

(2006) fez o primeiro registro da família Goniasteridae (Asteroidea), a partir de uma peça que 

tentativamente foi atribuída ao gênero Crateraster Spencer, 1913 para o Turoniano da 

Formação Jandaíra, demonstrando assim que os Echinodermata do Turoniano da bacia 

Potiguar estiveram representados por outras formas além daquelas formadas por equinoides.  

Benaim & Senra (2007) coletaram equinoides em duas pedreiras (AB01 e AB02) da 

fabrica Brasil Química (BQmil), região de Areia Branca, microrregião Mossoró, Rio Grande 

do Norte. Essas autoras identificaram em ambas as pedreiras uma fauna de invertebrados, 

incluindo equinoides Phymosoma riograndensis e Hemiaster rioupanemensis. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O material estudado é constituído por 223 exemplares de equinoides provenientes de 

seis localidades da Formação Jandaíra (Figura 3). Os exemplares foram obtidos através de 

duas coletas, uma realizada em 2003 por Cynthia Lara de Castro Manso, Maria Helena 

Ribeiro Hessel e Wagner de Souza-Lima, e outra em 2011, realizada por Cynthia Lara de 

Castro Manso, Edilma de Jesus Andrade e Wagner de Souza-Lima, em demais localidades 

fossilíferas. Os exemplares estudados estão depositados na coleção de invertebrados fósseis 

da Fundação Paleontológica Phoenix (FPH-I) em Aracaju.
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Figura 3. Mapa geológico simplificado exibindo a localização dos afloramentos de onde provêm os equinoides estudados da Formação Jandaíra, Bacia 
Potiguar. Os códigos referem-se às localidades descritas abaixo (CMU-01; GR-02; GD-02; GD-06; ET-01; FRA-03). Modificado de Souza-Lima et al., 
(2007).
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5.1. Descrição das localidades 
 

A descrição das localidades foi realizada com base no banco de dados de localidades 

da Fundação Paleontológica Phoenix. A metodologia segue aquela adotada por Bengtson 

(1983, p. 30-31). As coordenadas em Universal Transverso de Mercator  (UTM) foram 

obtidas utilizando-se um Global Positioning System (GPS) Ensign (Trimble Navigation) sobre 

o datum Córrego Alegre, e arredondadas para os 50 metros mais próximos da localidade. As 

coordenadas UTM estão referenciadas ao meridiano central 39º. Os códigos entre parênteses 

referem-se à identificação dos afloramentos no mapa de localização de Souza-Lima et al. 

(2007).  

Os seguintes códigos foram utilizados nas descrições:  

Kjan = Formação Jandaíra. 

Exposição = afloramento com altura inferior a 0,5 m.  

Seção = afloramento com altura superior a 0,5 m. 

 

Camurim 

Referências à área: “...BR 117, trecho Mossoró-Gov. Dix-Sept Rosado, mun. de Mossoró, 

15 km após a saída da cidade de Mossoró, RN” (CASSAB, 2003); “... provém da localidade 

denominada Mossoró 03 (MO-03), situada na BR-117, trecho Mossoró-Governador Dix-Sept 

Rosado Maia, no município de Mossoró, 15 km após a saída da cidade de Mossoró (MANSO, 

2006). 

 

Camurim-1 (CMU-01) - Coordenadas em UTM 9411500N/673350E. Folha SB-24-X-D-I-3-

NO (SOUZA-LIMA et al., 2007). Governador Dix-sept Rosado, seção em área escavada à 

margem leste da RN-117, 15 km ao sul de Mossoró (Figura 4). 

Kjan = Calcários biomicríticos, margas e bioesparitos. 

Referências: Corresponde a localidade Mossoró (MO-03) de Cassab (2003); Camurim-

1(CMU-1) de Souza-Lima et al. (2007). 
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Figura 4. Vista da localidade Camurim-1 da Formação Jandaíra (Foto cedida por WAGNER SOUZA-
LIMA). 
 

 
Gangorrinha-2 (GR-02) - Coordenadas em UTM 9394200N/661900E. Folha SB-24-X-C-

III-4-SE. Exposição a 3 km a oeste da cidade de Governador Dix-Sept Rosado, RN (Figura 5). 

Kjan = Calcário creme claro fino bioclastico com vários equinoides: Goniopygus durandi, 

Rosadosoma riograndensis, Phymosoma major e Mecaster fourneli. 

Referências: Provável área citada em Maury (1925); Duarte & Santos (1961); Beurlen, 

(1964, 1967); Gov. Dix-Sept Rosado (GD-01) de Cassab (2003). 
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Figura 5. Exposição da carapaça de um phymosomatide na localidade Gangorrinha-2 da Formação 
Jandaíra com o (Foto cedida por WAGNER SOUZA-LIMA). 
 
 
Gov. Dix-Sept Rosado-2 (GD-02) - Coordenadas em UTM 9395200N/663400E.  Folha SB-

24-X-C-III-4-SE. Exposição próxima à BR 117, trecho Gov. Dix-Sept Rosado - Caraúbas, 1,5 

km ao sul da cidade de Gov. Dix Sept Rosado, próximo ao entroncamento para esta cidade, 

município de Gov. Dix-Sept Rosado, RN (Figura 6). 

Observações: Presença de Mecaster fourneli, Mecaster texanum e Mecaster sp. 

Referências: Cassab (2003). 
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Figura 6. Exposição de exemplares de Petalobrissus recristalizados na localidade Gov. Dix-Sept 
Rosado-2 da Formação Jandaíra (Foto cedida por WAGNER SOUZA-LIMA). 
 
 

Gov. Dix-Sept Rosado-6 (GD-06) - Coordenadas em UTM 9395450N/663350E. Folha SB-

24-X-C-III-4-SE (Figura 7). 

Observações: Exposição na margem direita do rio Açu, na cidade de Governador Dix-Sept 

Rosado. 

Kjan = Calcário creme claro muito fossilífero, com muitos equinoides jovens do gênero 

Mecaster fourneli e Mecaster texanum. 

Referências: Refere-se, provavelmente, à região citada em Maury (1925); Beurlen 

(1964,1967) e Cassab (2003). 
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Figura 7. Exposição parcial da localidade Gov. Dix-Sept Rosado-6 da Formação Jandaíra (Foto cedida 
por WAGNER SOUZA-LIMA). 
 
 
Estreito-1 (ET-01) - Coordenadas em UTM 9406100N /743450E. Folha SB-24-X-D-II-3-NE 

(SOUZA-LIMA et a.l, 2007). Seção em estreito próximo ao rio Açu (Figura 8). 

Kjan = Mudstones a Wackstones intercalados com grainstones, contendo exemplares de 

Hypophylloceras sp. 

Referências: Corresponde à localidade Açu-09 (AÇU-09) de Cassab (2003); Souza-Lima et 

al. (2007). 
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Figura 8. Vista geral da localidade Estreito-1 da Formação Jandaíra (Foto cedida WAGNER SOUZA-
LIMA). 
 
 
Frei Antonio-1 (FRA-03) - Coordenadas em UTM 9.431400N /72800E. Folha SB-24-X-D-

II-3-NE (Figura 9). Estrada Rodoviaria Mossoró-Areia Branca, 17 km ao norte de Mossoró, 

município de Mossoró, RN (CASSAB, 2003). 

Observação: Pedreira Brasil Química (BQmil), com presença de equinoides pertencentes à 

espécie de Petalobrissus cubensis. 

Kjan = Exposição em pedreira. Constituída de calcário laminado variando de creme a cinza 

claro, com níveis de bioturbação. Presença de moluscos biválvios, raros amonoides e 

equinoides.  

Referências: Corresponde à localidade Mossoró-7 (MO-07) de Cassab (2003) 
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Figura 9. Vista parcial da localidade Frei Antonio-3 da Formação Jandaíra (Foto cedida por EDILMA 
DE JESUS ANDRADE). 
 
 

5.2. Preparação e identificação dos equinoides 

 

No laboratório, foi realizada a limpeza dos equinoides utilizando-se o método 

mecânico básico, que consiste no uso de água e ferramentas de remoção de sedimentos dos 

exemplares, como alfinetes de diferentes tamanhos, estiletes, agulhas, e pinceis, entre outros 

instrumentos. A variação dos instrumentos usados para a preparação desse material está 

relacionada à fragilidade das carapaças que variam entre os exemplares das espécies de 

equinoides coletados. Este procedimento foi realizado com auxílio de lupa microscópio 

estereoscópico (lupa binocular), a fim de reconhecer caracteres morfológicos utilizados na 

identificação sistemática dos exemplares analisados. 

Os exemplares em melhor estado de preservação foram medidos para a comparação 

das possíveis características ontogenéticas da seguinte forma: nos equinoides “regulares” 

foram medidos o diâmetro e a altura da carapaça, assim como o diâmetro ocupado pelo 

conjunto de placas do sistema apical. Dos equinoides “irregulares” foram tomadas as medidas 

do comprimento, largura e altura da carapaça, além do comprimento das pétalas anteriores e 

posteriores. Em seguida, foram elaborados gráficos com os dados biométricos dos exemplares 
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estudados. Os dados biométricos dos exemplares de todas as espécies de equinoides estudadas 

neste trabalho são apresentados no anexo I. 

Para a identificação e descrição desse material seguiu-se a sistemática genérica 

proposta por Durham et al. (1966) e bibliografias especializadas, tais como Beurlen (1964), 

Cotteau et al. (1876, 1879, 1881), Maury (1925, 1934), Cooke (1953, 1955), Santos (1960), 

Smith & Bengtson (1991), entre outros. Os exemplares em melhor estado de preservação 

foram caracterizados graficamente em forma de desenhos para ressaltar as características 

morfológicas observadas. Em seguida foram fotografados utilizando-se impregnação a vapor 

de óxido de magnésio. E posteriormente, os exemplares foram depositados na coleção de 

invertebrados fósseis da Fundação Paleontológica Phoenix (FPH). Nesse caso cada exemplar 

recebeu um número de tombamento com prefixo FPH-I. 

 

5.3. Características gerais dos equinoides 
 

A classe Echinoidea caracteriza-se por apresentar exemplares com carapaça ou 

endoesqueleto recoberto por inúmeros espinhos, formada por 20 fileiras de placas, sendo 10 

ambulacrais e 10 interambulacrais. A subclasse Euechinoidea engloba equinoides 

endocíclicos ou “regulares” (Figura 10) e exocíclicos ou “irregulares” (Figura 11). 

Os equinoides endocíclicos (Figura 10) apresentam carapaça hemisférica a 

subemisférica, com simetria pentarradial. Carapaça coberta por espinho, formada por 20 

fileiras de placas, sendo 10 ambulacrais e 10 interambulacrais, que se estende do sistema 

apical ao periprocto. Possui periprocto localizado no centro do sistema apical e o perístoma na 

porção oposta na região inferior da carapaça. Em espécies vivas apresenta a região do 

perístoma e do periprocto ocupada por um tecido espesso, coberto por placas pequenas. A 

zona interambulacral pode ou não apresenta fendas bucais. Os tubérculos apresentam em seu 

centro uma estrutura chamada mamelão, onde fica inserido o espinho. Na parte interna da 

boca encontra-se uma estrutura chamada lanterna-de-Aristóteles, que atua como mandíbula, 

utilizada na alimentação (SOUZA-LIMA & MANSO, 2004). 
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 5.3.1 Terminologia 
 

As abreviaturas apresentadas a seguir referem-se aos caracteres morfológicos e as 

medidas (Figuras 10 e 11) realizadas nos exemplares estudados. Todas as medidas estão em 

milímetros (mm):  

AC - altura da carapaça 

CC - comprimento da carapaça 

DC - diâmetro da carapaça  

DP - diâmetro do perístoma 

LC - largura da carapaça 

CPA - comprimento das pétalas pares anteriores 

CPP - comprimento das pétalas pares posteriores 

n - número de exemplares 

 
 

 

Figura 10. Caracteres morfológicos e protocolo de medidas utilizado para a biometria dos equinoides 
regulares (Modificado de MANSO, 2003b). 
 

Os equinoides exocíclicos (Figura 11) vivem totalmente ou parcialmente enterrados na 

areia ou sedimentos finos e apresentam simetria bilateral. Possuem a carapaça coberta por 



21 
 

 

espinhos, inseridos em tubérculos perfurados ou não. O periprocto localiza-se fora do sistema 

apical, deslocando-se muitas vezes em direção à região posterior da carapaça. O perístoma 

possui contorno circular ou pentagonal, e esta localizado na superfície inferior, central ou 

deslocado para a região anterior da carapaça. Apresenta, em sua maioria, o ambulacro III 

diferenciado em relação aos demais, atuando no processo respiratório, e pétalas sulcadas ou 

planas. O sistema apical é semelhante ao dos equinoides regulares. A lanterna-de-Aristóteles é 

reduzida ou está ausente nos adultos e podem ainda apresentar pódios em torno do perístoma 

(SOUZA-LIMA & MANSO, 2004). 

 

 

 

Figura 11. Caracteres morfológicos e protocolo de medidas utilizado na biometria dos equinoides 
irregulares. 
 
 

5.3.2. Morfometria das espécies de equinoides 
 

Os dados relacionados à morfometria foram usados com a finalidade de mostrar as 

principais características ontogenéticas das espécies estudadas em melhor estado de 
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preservação. Através da morfometria foi possível também fazer comparações entre as 

espécies pertencentes ao mesmo gênero.  

A tomada de medidas dos exemplares de equinoides varia de acordo com a morfologia 

da carapaça. Sendo assim, dos equinoides endocíclicos foram medidos o diâmetro e altura da 

carapaça. Já dos equinoides exocíclicos foram realizadas as medidas do comprimento, largura 

e altura da carapaça, além do comprimento das pétalas anteriores e posteriores (Figuras 10 e 

11). Para a realização das medidas foi utilizado o paquímetro da marca “MITUTOYO”, 530- 

104 150 mm X6. 

 

5.3.3. Ilustrações  
 

As ilustrações dos exemplares de equinoides foram confeccionadas utilizando câmara 

fotográfica de resolução 8.1 Mega Pixels com o auxilio da lupa estereoscópica (binocular). Os 

desenhos esquemáticos, bem como as estampas, foram confeccionados no CorelDRAW X6, 

com base nas fotografias e nos exemplares de equinoides examinados. 

 

6. RESULTADOS  

 

Foram identificadas neste estudo sete espécies de equinoides pertencentes a uma 

subclasse, quatro ordens, quatro famílias e cinco gêneros, provenientes de duas coletas 

realizadas em seis localidades na Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. A maior parte do 

material coletado mostrou-se bem preservado, permitindo desta forma, que as características 

morfológicas fossem observadas com uma maior nitidez. 

Algumas espécies aparecem nesta formação com um maior número de representantes, 

como as espécies de Petalobrissus cubensis e Mecaster fourneli, o que facilitou a observação 

e possíveis comparações das características morfológicas relacionadas ao caráter ontogenético 

ou a variabilidade intraespecífica. 

Os exemplares referentes aos gêneros Mecaster e Petalobrissus apresentaram um bom 

estado de preservação, onde foi possível obsevar em grande parte a presença das placas que 

compõem o sistema apical, pétalas, perístoma e periprocto. Os exemplares pertencentes aos 

gêneros Rosadosoma e Phymosoma não apresentaram preservadas as placas do sistema apical, 

periprocto e perístoma. Além disso, a maioria dessas carapaças apresenta-se fraturada e/ou 

com alguma deformidade. E os dois exemplares de Goniopygus durandi analisados 
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apresentaram as placas do sistema apical preservadas, porém o perístoma não foi  preservados 

e as carapaças possuem leves fraturas. 

 

 6.1. Sistemática Paleontológica 
 

Classe Echinoidea Leske, 1778 

Subclasse Euechinoidea Bronn, 1860 

Grupo Echinacea Claus, 1876 

Ordem Phymosomatoida Mortensen, 1904 

Família Phymosomatidae Pomel, 1883 

Gênero Rosadosoma Santos, 1960 

 

Espécie tipo. Phymosoma riograndensis Maury, 1925. 

 

Diagnose do gênero. Carapaça sub-hemisférica. Região ambulacral constituída de placas 

diademóides poliporosas com 3 a 4 pares de poros por placa, poros dispostos em linha 

unisseriada formando ligeiros arcos. Tubérculos grandes, crenulados e imperfurados. Na 

região interambulacral, ao lado dos tubérculos primários, aparecem os secundários bem 

desenvolvidos formando no máximo oito fileiras verticais. Cicatriz apical grande e 

pentagonal. Perístoma de tamanho regular com as fendas branquiais distintas. Espinhos 

simples, aciculares (Modificado de SANTOS, 1960). 

 

Observação. O subgênero Rosadosoma foi proposto por Santos (1960) com o gênero 

Rachiosoma (Pomel, 1883) usando a espécie tipo Phymosoma riograndensis (Maury 1925). 

Santos (1960) discute a proximidade do gênero Rachiosoma (Pomel, 1883) com 

Glyphosyphus (d´Archiac & Haime, 1853) e Hemidiadema  (Agassiz & Desor 1846), e ao 

mesmo tempo as diferenças, por não se encaixar inteiramente em nenhum deles, isto é, por 

não apresentar depressões suturais profundas e/ou alongadas na carapaça.  

De acordo com Beurlen (1964), Santos (1960) obervou que a ocorrência de oito 

fileiras de tubérculos em uma região interambulacral nos exemplares maiores representa um 

caráter particular da espécie de Phymosoma riograndensis Maury. Mediante esse caráter, 

Santos achou justificável estabelecer um novo subgênero Rosadosoma para a espécie, o que 

Beurlen cita ser possível, porem não seja necessário à subdivisão do gênero Rachiosoma, que 
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está bem caracterizada pelo comportamento da região ambulacral, disco apical e perístoma. 

Beurlen ainda ressalta que, os exemplares menores e de tamanho médio apresentam o 

comportamento normal dos tubérculos secundários e que somente os exemplares maiores 

apresentam esse aumento excessivo dos tubérculos nas regiões interambulacrais. Sendo assim, 

esse autor achou melhor considerar a espécie como própria, dentro do gênero Rachiosoma. 

De acordo com Cooke (1953), o gênero Rachiosoma difere principalmente de 

Phymosoma por não apresentar suas zonas porosas claramente bisserial próximo ao sistema 

apical, embora algumas espécies fossem descritas como apresentando tendência para se tornar 

bisserial próximo a essa região. Ele também comparou o sistema apical das espécies de 

Rachiosoma delamarrei e Phymosoma konigii (Mantell) e notou que a cicatriz apical da 

primeira espécie é muito menor. Além disso, o autor cita que as espécies pertencentes ao 

gênero Rachiosoma tem um perístoma relativamente menor que aquelas pertencentes ao 

gênero Porosoma (Cotteau 1856). 

Smith & Bengtson (1991) citam que Rachiosoma riogradensis Maury é espécie única, 

e que se assemelha a espécie de Plistophyma na morfologia da carapaça e tuberculação, mas 

difere delas em ter mais tubérculos crenulados do que não crenulados. Ela claramente não 

pertence ao gênero Rachiosoma. Esses autores sugerem então que o subgênero Rosadosma  

erguido por Santos (1960) seja elevado à categoria genérica. Embora Smith & Bengtson 

(1991) tenham sugerido o reposicionamento sistemático para essa espécie, nenhum material 

foi descrito ou ilustrado por eles. Sendo assim, com base no material aqui analisado, 

concordamos com Smith & Bengtson (1991) e erguemos o subgênero Rosadosoma à 

categoria de gênero. 

 

Rosadosoma riograndensis (Maury, 1925) 

(Figura12: A-C; Estampa I: A-I). 

 

1925 Phymosoma riograndensis - Maury, p. 508-509, est. 24, fig. 11-12. 

1960 Rachiosoma (Rosadosoma) riograndensis (Maury) - Santos, p. 14-18, est. 1, fig. 1-3; 

est. 2, fig. 1-3; est. 3, fig. 1-3; est. 4, fig.1-6; fig. texto 1-3. 

1964 Rachiosoma riograndensis (Maury) - Beurlen, p.143-145. 

1980 Rachiosoma riograndensis (Maury) - Brito, p. 584-585, est. 2, fig. 6-8. 

1991 Rosadosoma riograndensis - Smith & Bengtson, p. 13. 

2003 Rosadosoma riograndensis (Maury, 1925) - Cassab, p.71, fig. 36. 
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Material. Quinze exemplares provenientes das localidades Camurim-1(FPH-1747-I) e 

Gangorrinha-2 (FPH-1748-I a FPH-1761-I). 

Diagnose da espécie. Carapaça levemente comprimida na região oral e aboral, com poros 

dispostos de forma trigerminada em cada placa, com a região ambulacral correspondente à 

metade da largura da região interambulacral. 

 

Descrição. Carapaças circulares, medindo o maior exemplar (FPH-1748-I) 22,21 mm de 

diâmetro do disco e 13,34 mm de altura, e o menor (FPH-1747-I) 16,24 mm de altura, com 

carapaça levemente comprimida na região aboral e oral (Figura 13; Tabelas 1 e 10).  

Disco apical não visualizado. Ambulacros mais estreitos do que os interambulacros 

(aproximadamente 50%), afinando levemente na região aboral. Placas estilo 

phymosomatoidea com tubérculos não perfurados e com a plataforma crenulada. E mais dois 

ou três tubérculos secundários. Poro disposto de forma trigerminada em cada placa. Estes 

poros, em torno de 37 pares no exemplar (FPH-1748-I), estão posicionados unisseridamente 

em cada coluna. Na região aboral podem ser observados de três a quatro pares de poros 

formando filoides. 

Região interambulacral aproximadamente duas vezes mais larga do que a ambulacral. 

Placas desta região arqueada na altura do ambulacro, com dois tubérculos primários 

crenulados e não perfurados no exemplar maior e um tubérculo primário e aproximadamente 

oito tubérculos secundários no exemplar menor. 

Perístoma levemente invaginado com fendas bucais bem definidas.  
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Figura 12. Desenho esquemático de Rosadosoma riograndensis (Maury, 1925) exemplar FPH-1748-I: 
A; B; D. Vista da região ambulacral e interambulacral, C. Vista oral. Barra de escalas = 10 mm, 
exceto para D, onde equivale a = 5 mm (milímetros). 
 
 

 
Figura 13. Dados biométricos dos exemplares de Rosadosoma riograndensis (Maury, 1925) da 
Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. Todas as medições em mm (milímetros). 
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Tabela 1. Medidas descritivas dos exemplares estudados de Rosadosoma riograndensis (Maury, 1925) 
da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
 

n = 15 DC AC AC/DC DP DP/DC 

Média 
 

35,84 19,04 0,53 13,04 0,36 

Mediana 
 

36,39 18,73 0,52 12,28 0,36 

Desvio 
Padrão 

9,99 5,99 0,07 4,13 0,04 

Coeficiente 
de Variação 

27,89% 31,44% 12,27% 31,66% 10,93% 

Valor 
Máximo 

52,57 28,27 0,63 20,32 0,42 

Valor 
Mínimo 

16,24 8,31 0,42 5,73 0,29 

 
 
Discussão. Segundo Maury (1925) Phymosoma riograndensis tem por parente mais próximo 

Phymosoma texanum (Roemer) do Cretáceo do Texas, porém diferem por apresentar os poros 

ambulacrais formando uma série em toda a carapaça. Outra diferença é que Phymosoma 

texanum apresenta duas fileiras de poros no dorso da carapaça e apenas duas série de 

tubérculos primários em cada metade da região interambulacral. A autora ainda relaciona com 

Phymosoma binexilis White, do Cretáceo de Sergipe, diferenciando-se pela tuberculação da 

região interambulacral. 

Santos (1960) observou em seu material quatro pares de poros por placas na região 

ambulacral. Já nos exemplares analisados neste trabalho foram observados apenas três pares 

de poros por placas ambulacrais. Ressaltando que o número de poros nos exemplares 

analisados neste estudo é o mesmo, independente do seu estágio ontogenético. 

De acordo com El Qot (2010), a espécie Rachiosoma rectilineatum pode ser 

distinguida da Rachiosoma delamarrei Deshayes por apresentar a primeira placas ambulacrais 

com quatro poros distribuidos unisseridamente e a segunda por possuir placas ambulacrais 

com cinco poros distribuidos ligeramente em linhas sinuosamente mais estreitas.  Os 

exemplares de Rachiosoma riograndensis (Maury, 1925) aqui estudados diferem das espécies 

supracitadas por apresentar poros dispostos de forma trigerminada em cada placa, 

posicionados unisseridamente em cada coluna. Em relação à ocorrência, Rachiosoma 

rectilineatum foi registrada do Turoniano-Santoniano de Algeria, Egito e Jordânia (EL QOT, 

2010). Por sua vez Rachiosoma riograndensis tem ocorrência do Turoniano-Santoniano da 

Bacia Potiguar, Brasil (SMITH & BENGTSON, 1991). 
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Rachiosoma riograndensis difere de Rachiosoma geysi (Abelhamid & El Qot, 2001), 

por esta última apresentar a região interambulacral com quatro fileiras de tubérculos 

primários, sendo registrada a partir do Coniaciano da Jordânia e do Turoniano do Egito (EL 

QOT, 2010). Rachiosoma riograndensis também difere de Rachiosoma hondoensis Cooke, 

1953, por esta última apresentar o sistema apical amplo e pentagonal, região ambulacral 

poliporosa, dispostos em zigoporos. E a região interambulacral com duas fileiras de 

tubérculos primários delimitado em cada lado por uma fileira de tubérculos pequenos, com 

ocorrência para o Texas. 

 
Distribuição estratigráfica e paleogeográfica. Ocorrência do Turoniano e Turoniano-

Santoniano da Bacia Potiguar (MAURY 1925; SANTOS 1960; SMITH & BENGTSON, 

1991). 

 

Gênero Phymosoma Haime, 1853 

 

Espécie tipo. Cidaris koenigii Mantell, 1822 

 

Phymosoma major Coquand,1862 

(Figuras 14: A-C; Estampa II: A-I). 

 

1862 Phymosoma major Coquand, p. 256, p. 27, figs. 16-18. 

1879 Cyphosoma majus Coquand. - Cotteau et al., p. 93. 

1880 Cyphosoma majus Coquand, 1862 - Cotteau et al. p. 93. 

1960 Phymosoma tinocoi Santos n. sp.- Santos, p.18-20, est. 5, figs. 1-3. fig. texto 4. 

1991 Phymosoma tinocoi Smith & Bengtson, p. 13. 

1964 Phymosoma tinocoi Santos - Beurlen, p. 145. 

2003 Phymosoma tinocoi Santos, 1960 - Cassab, p.72, fig. 34. 

2010 Phymosoma major Coquand, 1883 - EL Qot, p. 270, est. 3, fig. 8a-b, 9.  

2012 Phymosoma major (Coquand, 1862) - Abdelhamid & Azab, p. 586, fig. 5K. 
 

Diagnose da espécie. Carapaça de contorno semi-pentagonal, ambulacro com cinco pares de 

poros distribuídos unisseriadamente estilo phymosomatoíde, com a região interambulacral 

com aproximadamente o dobro da largura da região ambulacral. Perístoma com fendas bucais 

bem marcadas. 
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Material examinado. Dezesseis exemplares provenientes das localidades Camurim-1 (FPH-

1763-I e FPH-1764-I) e Gangorrinha-2 (FPH-1765-I a FPH-1778-I). 

 

Descrição. Exemplar (FPH-1764-I) carapaça de contorno semi-pentagonal e arredondada, 

com 21,87 mm de diâmetro do disco, fortemente comprimida nas regiões oral e aboral. Altura 

da carapaça medindo 5,81 mm (aproximadamente 40% do comprimento) (Figura 15; Tabelas 

2 e 11). 

Disco apical com as placas perdidas. Região ambulacral com poros dispostos 

unisseriadamente e com as placas arqueadas. A maior largura desta região é encontrada no 

âmbitus, onde ela possui aproximadamente metade da largura da zona interambulacral. Cada 

placa ambulacral possui quatro pares de poros dispostos no estilo phymosomatoíde e com 

tubérculos primários grandes, mamelão não perfurado e plataforma alta e crenulada. Com 

aproximadamente um a dois tubérculos secundários em cada placa. 

Região interambulacral aproximadamente duas vezes mais larga do que a ambulacral, 

com um tubérculo primário grande com um mamelão não perfurado e plataforma alta e 

crenulada. Placas superiores cercadas por pequenos tubérculos. Um pouco abaixo do âmbitus 

um tubérculo secundário está presente com aproximadamente metade do tamanho do 

tubérculo primário. Logo abaixo desta placa um terceiro tubérculo também apresenta tamanho 

aproximado ao do segundo tubérculo. 

Perístoma aparentemente não invaginado, com as fendas bucais marcadas. 
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Figura 14. Desenho esquemático de Phymosoma major  Coquand,1862 exemplar FPH-1765-I: A; 
B.Vista da região ambulacral; C. Vista lateral. Barra de escala = 10 mm, exceto para B, onde equivale 
a = 5mm (milímetros). 
 
 
 

 

Figura 15. Dados biométricos dos exemplares de Phymosoma major  Coquand, 1862 da Formação 
Jandaíra, Bacia Potiguar. Todas as medições em mm (milímetros). 
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Tabela 2. Medidas descritivas dos exemplares estudados de Phymosoma major  Coquand, 1862 da 
Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
 

n = 16 DC AC AC/DC DP DP/DC 
Média 

 
40,57 20,86 0,51 15,29 0,38 

Mediana 
 

41,86 20,48 0,48 15,94 0,37 

Desvio 
Padrão 

7,46 4,62 0,08 2,61 0,04 

Coeficiente 
de Variação 

18,38% 22,14% 15,71% 17,10% 11,54% 
 
 

Valor 
Máximo 

50,09 28,13 0,74 18,7 0,45 

Valor 
Mínimo 

21,61 9,43 0,43 9,18 0,30 

 

Discussão. De acordo com Beurlen (1964) Phymosoma tinocoi difere de Rachiosoma 

riograndensis pelo comportamento da região ambulacral, pelo maior disco apical, pelas 

depressões médias na região interambulacral do lado apical e pelo desenvolvimento não 

excessivo dos tubérculos secundários na região interambulacral. O autor ainda comparou com 

a espécie de Phymosoma hilli (Clark) registrada para América do Norte que diferiu de 

Phymosoma tinocoi pelo contorno mais pentagonal e pela ocorrência de quatro fileiras de 

tubérculos na rgião interambulacral, dos quais os secundários são bem menores  que os 

primários. 

Segundo El Qot (2010) Phymosoma major  pode ser facilmente distinguido de 

Phymosoma abbatei (Gauthier, 1898) por apresentar quatro fileiras de tubérculos primários na 

região interambulacral e por possuir uma carapaça com diâmetro maior. Diferiu também do 

Phymosoma sinaeum (Fourtau, 1914) por este possuir duas fileiras internas e duas externas de 

tubérculos secundárias em cada placa da região interambulacral, além das duas fileiras 

principais. 

Cooke (1953) registrou Phymosoma hilli para o Texas que foi comparada com a 

espécie aqui estudada. Aquela difere por apresentar sistema apical grande e pentagonal, com 

perístoma correspondente a aproximadamente metade da largura do diâmetro da carapaça. 

Tubérculos aumentando regularmente em tamanho em direção à margem da carapaça. 

A espécie Phymosoma kassabi descrito por El Qot (2010) foi diferenciada de 

Phymosoma major por apresentar carapaça de grande porte, com superfície apical convexa e 
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aboral achatada. Sistema apical pentagonal, projetando ligeiramente para a região 

interambulacral posterior. Região ambulacral ampla, com poros bisserial. E perístoma 

arredondado, com fendas branquiais bem desenvolvidas. 

De acordo com Abdelhamid & Azab (2012) Phymosoma major distinguiu-se de 

Phymosoma abbatei, de Phymosoma baylei, e de Phymosoma beadnelli por apresentar quatro 

fileiras de tubérculos primários grandes na região interambulacral. 

Os espécimes analisados nesse trabalho assinalados a Phymosoma major da Bacia 

Potiguar diferem apenas de Phymosoma tinocoi de Santos (1960) por apresentar a região 

interlambulacral  ampla com tubérculos secundários ligeiramente desenvolvidos em direção 

ao ápice, o que pode estar relacionado a variação ontogenética do que propriamente a uma 

variação específica. Desta forma, neste trabalho consideramos Phymosoma tinocoi como 

sinonimo júnior de Phyomosoma major. 

 

Distribuição estratigráfica e paleogeográfica. Espécie registrada para o Turoniano do 

Argélia (COTTEAU et al., 1879). Turoniano do Norte de África (EL QOT, 2010). Turoniano 

de Wadi Abu Qaada no Egito (ABDELHAMID & AZAB, 2012). Turoniano-Santoniano da 

Bacia Potiguar (SMITH & BENGTSON, 1991).  

 

Ordem Arbacioida Gregory, 1900 

Família Acropeltidae Lambert & Thiéry, 1914  

Gênero Goniopygus Agassiz, 1838 

 

Espécie Tipo: Goniopygus peltatus Agassiz, 1838, p. 19, por designação original (SMITH, 

2013). 

 

Goniopygus durandi Perón & Gauthier, 1881 

(Figura 16: A-C; Estampa III: A-I) 

 
1881 Goniopygus durandi Perón & Gauthier - Cotteau et al., p. 114-115, est. 8, fig. 11-16. 

1991 Goniopygus sp. Smith & Bengtson p. 13. 

2003 Goniopygus sp. Cassab, p. 73. 

 

Material examinado. Dois exemplares provenientes das localidades Gangorrinha-2 (FPH-

1746-I) e Estreito-1 (FPH-1762-I). 
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Diagnose da espécie. Carapaça baixa (FPH-1746-I), placas genitais pontiagudas, periprocto 

aproximadamente triangular e lobado, poros ambulacrais dispostos em fileiras, placas 

interambulacrais com um tubérculo primário grande, imperfurado e com a plataforma 

levemente crenulada. 

 

Descrição. Carapaça arredondada e baixa, levemente comprimida na região apical e oral, 

medindo 10,83 mm de diâmetro, 5,95 mm de altura no exemplar FPH-1746-I e 11,35 mm de 

diâmetro, 5,05 mm de altura no exemplar FPH-1762-I, respectivamente.  Sendo que essas 

relações correspondem a aproximadamente 55% do diâmetro total de cada carapaça (Tabela 

12). 

Disco apical aplanado, formado por placas dicíclicas que ocupam aproximadamente 

47% do diâmetro da carapaça. Placas genitais pontiagudas, sendo que seu comprimento não 

ultrapassa as placas oculares. Madreporita na extremidade da placa genital 2. Placas oculares 

com a margem distal retangular e pouco menor do que as genitais. A superfície das placas é 

irregular. 

Periprocto quase triangular, com as bordas arredondadas. Ambulacros com 

aproximadamente a metade da largura dos interambulacros, com um tubérculo primário não 

perfurado e plataforma levemente crenulada, por placa, sendo que na região ambital podem 

ser encontrados de um a dois tubérculos secundários nas placas juntos aos tubérculos 

primários. 

Poros ambulacrais dispostos em fileiras, quase retilíneas. Região interambulacral 

formada por placas com um único tubérculo primário grande, não perfurado e com a 

plataforma levemente crenulada na região supra ambital. Na região ambital e inframbital cada 

placa possui, além de um tubérculo primário grande, até quatro tubérculos secundários. 

Perístoma com 39 mm de diâmetro ocupando aproximadamente 60% do diâmetro total 

da carapaça, apresentando leve invaginação. 
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Figura 16. Desenho esquemático de Goniopygus durandi Perón & Gauthier, 1881 exemplar FPH-
1746-I: A. Vista da região ambulacral; B. Vista oral; C. Vista do sistema apical. Barra de escala = 10 
mm, exceto para C, onde equivale a = 1 mm (milímetros). 
 
 
Discussão. Segundo Cotteau et al., (1881), a presença de tubérculos granulosos inseridos 

entre as regiões ambulacrais de Goniopygus durandi parece muito próximo daqueles 

observados em Goniopygus royanus d'Archiac, 1851. No entanto, estas duas espécies 

possuem diferenças em relação ao tamanho, forma, e aparência da região apical e das áreas 

poríferas. Cotteau et al., (1881) citaram que G. durandi também pode ser comparado com G. 

menardi Desmarest, 1825, quanto aos caracteres da região apical e em relação ao diâmetro 

total. Neste caso difere de G. menardi pelos grandes espaços nus observados entre as zonas 

dos tubérculos da região ambulacral, e também por apresentar menor número de poros.  

Cotteau et al., (1881) afirmaram que Goniopygus meslei Perón & Gauthier, 1879 foi descrito 

anteriormente como G. durandi, devido a semelhança entre  a forma e o tamanho da carapaça. 

No entanto características tais como a área ambulacral mais ampla e densa, com tubérculos 

mais unidos, grânulos intermediários maiores, mais distantes e dispostos irregularmente a 

diferem de Goniopygus durandi. No entanto, Perón & Gauthier(1881) não observaram o 

aparelho apical por esta estrutura não possuir boa preservação, e o periprocto parece ter sido 

mais aberto no único exemplar de G. meslei obtido.  

Smith & Bengtson (1991) encontraram no Museu Nacional (MN4742-I) um único 

espécime de Goniopygus sp., o qual eles acharam indistinguível de Goniopygus durandi 
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Peron & Gauthier, 1881 do Santoniano do norte da África. Eles citaram também que outras 

espécies de Goniopygus do Cretáceo Superior também apresentam periprocto triangular 

lobado, como Goniopygus marticensis Cotteau, 1865 e Goniopygus supremus (Hawkins, 

1924). As diferenças entre essas duas espécies e G. durandi segundo Smith (1991) não parece 

justificável, sendo essas espécies provavelmente sinônimas. De acordo com Smith & 

Bengtson (1991) este complexo de espécies varia do Turoniano ao Maastrichtitiano. 

Goniopygus durandi difere de Goniopygus peroni Thomas & Gauthier, 1889 por esta 

última apresentar a carapaça mais elevada e a região interambulacral mais estreita, ocorrendo 

do Turoniano da Tunísia e do Egito (EL QOT, 2010). 

 

Distribuição estratigráfica e paleogeográfico. Ocorre do Turoniano ao Santoniano 

(Cretáceo) da Bacia Potiguar (SMITH & BENGTSON, 1991). No Senoniano da Algéria 

(COTTEAU et al., 1881). E no Turoniano da Tunísia e do Egito (EL QOT, 2010) 

 

Grupo (Cohort) Irregularia Latreille, 1825 

Ordem Cassiduloida Claus, 1880 

Família Faujasiidae Lambert, 1905 

Subfamília Stigmatopyginae Smith & Wright, 2000 

Gênero Petalobrissus Lambert, 1916 

 

Espécie Tipo. Echinobrisus setifensis Cotteau, 1866, p. 151, por designação original 

(SMITH, 2013). 

 

Petalobrissus setifensis (Cotteau, 1866) 

(Figura 17: A-C; Estampa IV: A-I). 

 

1881 Echinobrissus  sitifensis, Coquand - Cotteau et al., p.154,  est. 15, fig. 6-10. 

1925 Parapygus mossoroensis - Maury, p. 502, est. 24, fig. 9.  

1960 Catopygus mossoroensis (Maury) - Santos, p. 20-23, est.6, fig. 7-10.  

1962 Petalobrissus setifensis (Cotteau) - Kier, p. 125, 126 figs. 108-109. 

1934 Breynella baixadoleitensis Maury, p. 153,  est. 15, figs. 2-3. 

1964 Catopygus mossoroensis (Maury) - Beurlen, p.   figs. 115 a-c. 

1964 Breynella baixadoleitensis Maury - Beurlen, p.149. 

1981 Catopygus mossoroensis (Maury) - Brito, p. 518, est. 2, fig. 2. 

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/echinoid-directory/taxa/taxon.jsp?id=622
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1991 Petalobrissus aff. setifensis (Coquand in Cotteau, 1866) - Smith,  p. 45-46. est.8N; 

fig.37.  

2003 Petalobrissus aff. setifensis (Coquand in Cotteau, 1866) - Cassab, p.73. 

 

Diagnose da espécie. Carapaça com o sistema apical tetrabasal formado por quatro placas 

genitais de tamanhos aproximados, sendo a placa genital 2 um pouco maior que as demais 

placas. Com o periprocto posicionado no alto da superfície posterior da carapaça. 

 

Material. Quarenta e dois exemplares provenientes da localidade Camurim-1(FPH-1779-I a 

FPH-1820-I). 

 

Descrição. Carapaça de contorno oval (FPH-1779-I), mais larga na região posterior e mais 

arredondada na região anterior, medindo 21, 32 mm de comprimento, 20, 29 mm na sua maior 

largura e 11, 10 mm de altura (Figura 18; Tabelas 3 e 13). 

Disco apical tetrabasal com quatro placas genitais de tamanhos aproximados, sendo a 

placa genital 2 um pouco maior do que as demais. Gonoporos grandes e abertos. Placas 

oculares posteriores em contato com a placa genital 2. 

Pétalas longas (6,08 mm) e abertas quase alcançando as margens da carapaça. Os 

poros das pétalas são desiguais, sendo os internos arredondados e os externos levemente 

alongados. Apesar disso, os dois colunas de poros possuem o mesmo comprimento. 

O periprocto se abre no alto da superfície posterior e só pode ser observado da região 

aboral. 

O perístoma está posicionado mais próximo da região anterior da carapaça (8,23 mm), 

e possui contorno marcadamente pentagonal. Os bourrelets ou espinhos são bem 

desenvolvidos ao redor do perístoma. 

Os filoides possuem o mesmo comprimento e possuem os poros iguais. Estes poros 

estão arranjados em duas séries. A série externa é composta por 10 poros e a série interna por 

4 poros. Os pares de poros bucais são diferenciados daqueles da série interna. 

As placas da região interambulacral posterior, abaixo do perístoma, possuem uma 

região estreita nua, ou seja, sem espinhos. 

 

 



37 
 

 

 

Figura 17. Desenhos esquemáticos de Petalobrissus setifensis (Cotteau, 1866), exemplar FPH-1779-I: 
A.Vista apical, B. Vista oral e C. Vista do sistema apical. Barra de escala = 10 mm, exceto para C, 
onde equivale a = 1 mm (milímetros). 
 
 

 

 
Figura 18. Dados biométricos dos exemplares de Petalobrissus setifensis (Cotteau, 1866) da Formação 
Jandaíra, Bacia Potiguar. Todas as medições em mm (milímetros). 
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Tabela 3. Medidas descritivas dos exemplares estudados de Petalobrissus setifensis (Cotteau, 1866) da 
Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 

 
n = 42 CC LC LC/CC AC AC/CC 

Média 19,46 18,51 0,95 9,77 0,50 

Mediana 19,17 18,60 0,94 9,70 0,50 

Desvio 
Padrão 

3,16 3,03 0,04 1,86 0,08 

Coeficiente 
de Variação 

16,25% 16,39% 4,52% 19,05% 15,63% 

Valor 
Máximo 

27,23 26,37 1,12 14,81 0,70 

Valor 
Mínimo 

13,55 12,59 0,88 6,10 0,33 

 
 
Discussão. Segundo Maury (1925), Parapygus mossoroensis difere das outras espécies de 

Parapygus registradas para o Eoceno da America do Norte e das Antilhas pela forma mais 

baixa, arredondada e maior altura na parte posterior da carapaça. Ela ainda citou que 

Parapygus mossoroensis se aproximava de Parapygus antillarum Cotteau por ter uma 

carapaça relativamente mais alta e mais truncada na parte posterior da carapaça. 

De acordo com Beurlen (1964), foram descritas para o Cretáceo Superior da América 

do Norte as seguintes espécies: Catopygus pusillus Clark (Santoniano), Catopygus 

mississippiensis Cook (Maastrichtiano) e Catopygus williamsi Clark (Maastrichtiano). Este 

autor citou que Catopygus pusillus e Catopygus williamsi diferem muito da espécie de 

Catopygus mossoroensis Maury pela margem posterior não truncada, pela menor altura e 

pelas pétalas muito mais estreitas. Ele também comenta que Catopygus mississippiensis Cook 

se assemelha mais a Catopygus mossoroensis Maury pela margem posterior truncada pela 

mesma altura maior, mas difere por apresentar as pétalas menos largas. A espécie Catopygus 

columbarius D’Archiac também se assemelha mas apresenta a altura da carapaça maior. 

Beurlen (1967) citou que a espécie Catopygus mossorensis Maury é uma espécie 

típica, não muito comum na Formação Jandaíra. O autor ainda explica que a espécie 

Breynella baixadoleitensis Maury procede também de localidade típica da Formação Jandaíra, 

sendo um tipo aliada ou mesmo idêntica à Catopygus mossorensis. Beurlen em 1964 já tinha 

citado a semelhança entre Catopygus mossorensis e Breynella baixadoleitensis, baseando-se  

na descrição e ilustração de Maury, porém ele também observou que as espécies diferem 

apenas pela borda posterior mais truncada da carapaça e pelas pétalas mais curtas. 
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Segundo Kier (1962), exemplares de Petalobrissus setifensis medindo entre 20-30 mm 

de comprimento apresentam as placas do sistema apical tetrabasal onde as placas genitais 

posteriores não estão em contato entre si. Os poros das séries externas dos filódios possuem 

10-12 poros, e os poros bucais estão presentes. De acordo com as características observadas 

nos exemplares aqui estudados, mais próximas àqueles observados e revistos por Kier (1962), 

os exemplares da Formação Jandaíra podem ser referidos a Petalobrissus setifensis Cotteau, e 

seriam sinônimas daqueles exemplares africanos. 

Smith (1991) observou numerosos exemplares entre 17-19 mm de comprimento, 

depositados no Museu de Paleontologia de Uppsala, Suécia, da coleção de Reyment & Tait, e 

mais três exemplares da coleção do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) no 

Rio de Janeiro, e concluiu que estes exemplares não poderiam ser referidos ao gênero 

Catapygus como proposto inicialmente por Santos (1960), por conta da estrutura do disco 

apical e dos filoides. Estes estariam mais próximos de Petalobrissus setifensis (Coquand in 

Cotteau,1886) registrado para o Cretáceo Superior do Norte da África (COTTEAU et al., 

1881). Embora ambos tivessem uma forma muito semelhante em relação ao arranjo das 

pétalas e periprocto, Smith (1991) observou que os espécimes brasileiros diferiam dos 

africanos por terem a placa genital 2 separada das placas oculares posteriores, de forma que as 

placas genitais 1 e 4 ficassem em contato. Segundo Smith (1991) isso pode estar relacionado 

às diferenças entre o tamanho (20-30 mm) do material descrito por Kier (1962, p. 125.) que 

seria um pouco maior do que os exemplares da Formação Jandaíra. Desta forma, pareceu 

prudente a Smith (1991) não tratá-los totalmente como sinônimos. 

Os exemplares obtidos a partir de novas coletas realizadas em 2003 e 2011 trouxeram 

exemplares maiores do que aqueles examinados por Smith (1991) e as diferenças observadas 

entre aquel estes últimos são enumeradas a seguir. 

1- A placa genital 2 está em contato com as placas oculares posteriores. Smith 

observou contato apenas com as placas genitais 1 e 4. 

2- O número de poros na série externa dos filoides é maior nos nossos exemplares 

(10 poros). Smith observou apenas sete poros. 

3- Poros bucais diferenciados dos das séries internas dos filoides. Não 

diferenciado nos exemplares examinados por Smith. 

 
Distribuição estratigráfica e paleogeográfica. Ocorre do Santoniano ao Maastrichtiano do 

norte da África (SMITH, 1991). E no Brasil ocorre do Turoniano-Campaniano da Formação 

Jandaíra, Bacia Potiguar (SMITH, 1991). 
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Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934) 

(Figura 19: A-C; Estampa V: A-I). 

 

1953 Phyllobrissus cubensis (Weisbord) - Cooke, p. 17, est. 5, fig. 11-14;  

1964 Phyllobrissus brasiliensis Beurlen, p.150, est. 19, fig. 116-117.  

1981 Phyllobrissus brasiliensis Beurlen - Brito, 1981, p.520, est. 2, fig. 6-7. 

1991 Petalobrissus cubensis (Weisbord) - Smith, p.43 est. 81, M ; figs 35-36  

2003 Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934) - Cassab, p. 73, fig. 35. 

2008 Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934) - Manso & Andrade, p. 332, fig. D-F. 

 

Diagnose da espécie. Carapaça inflada, com disco apical anterior ao centro, e periprocto 

posicionado dorsalmente a aproximadamente 75% do comprimento da carapaça. Pétalas 

posteriores terminando anteriormente ao periprocto (Modificado de SMITH, 1991). 

 

Material. Sessenta e nove exemplares provenientes das localidades Camurim-1(FPH-1821-I a 

FPH-1886-I) e Frei Antônio-3 (FPH-1887-I). 

  

Descrição. Carapaças de contorno oval medindo entre 13,5 a 26,36 mm de comprimento, 12, 

60 a 22,98 mm de largura e 7,43 e 10, 65 mm de altura (Tabela 4). O ponto mais alto da 

carapaça coincide com o sistema apical e está localizado mais próximo da região anterior 

(Figura 20; Tabelas 4 e 14). 

O sistema apical é tetrabasal sendo a placa genital 2 muito maior do que as demais 

placas. O disco apical está entre 10-12 mm de distância da região anterior. As placas oculares 

posteriores são separadas pela madreporita até nos menores exemplares. 

Pétalas não atingindo as bordas da carapaça, nem as proximidades do periprocto. 

Poros internos das pétalas arredondados e os poros externos levemente alongados ligados por 

sulcos. 

Periprocto abrindo-se na superfície aboral contíguo a um sulco anal, afastado do 

sistema apical e das bordas da carapaça. 

Perístoma possui contorno pentagonal, e está posicionado mais próximo da região 

anterior. Os filoides estão arranjados em duas séries de poros. A série externa possui de 8 a 13 

poros, e a série interna de 4 a 5 poros. Em alguns exemplares menores os poros bucais não são 

visíveis, mas nos maiores sempre são visíveis. Podem ser observados espinhos modificados 

nas paredes da região interna do perístoma. 
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Placas da região interambulacral abaixo do perístoma nuas, ou seja, sem tubérculos 

primários. Esta área desnuda é mais alargada na região mediana. 

 

 

 

Figura 19. Desenhos esquemáticos de Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934) exemplar FPH-1860-I: 
A. Vista apical; B. Vista oral; C. Vista do sistema apical. Barra de escala = 10 mm, exceto para C, 
onde equivale a 1 mm (milímetro). 
 
 

 

Figura 20. Dados biométricos dos exemplares de Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934) da 
Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. Todas as medições em mm (milímetros). 
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Tabela 4. Medidas descritivas dos exemplares estudados de Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934) 
da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Discussão. De acordo com Beurlen (1964), Phyllobrissus brasiliensis Beurlen difere de 

Catopygus mossoroensis pelo menor tamanho e pela menor altura da carapaça, pelas pétalas 

mais simples e muito mais curtas, pela posição superior do preiprocto e por apresentar um 

sulco anal mais pronunciado. Este autor ainda cita duas espécies que foram descritas na 

América do Norte : Phyllobrissus angustatus (Clark) no Albiano-Cenomaniano e 

Phyllobrissus cubensis (Weisbord) no Turonianno-Senoniano. Sendo que a primeira espécie  

difere de Phyllobrissus brasiliensis Beurlen por apresenta menor largura da carapaça e pelas 

pétalas mais compridas. E a segunda espécie se assemelha muito à Phyllobrissus brasiliensis,  

diferindo apenas por apresentar as pétalas um pouco mais largas. 

Segundo Smith (1991), Phylobrissus cubensis poderia ser sinônima de P. parallelus 

(Agassiz) do Turoniano de Sarthe, na França, diferindo apenas por os espécimes franceses 

apresentarem o contorno mais retangular. Como não foi possível examinar nenhum espécime 

daquela localidade as espécies P. cubensis e P. parallellus permanecem separadas. De acordo 

com El Qot (2010), P. pygmaeus mostra muitas semelhanças com P. cubensis descrito por 

Smith & Bengtson (1991) do Brasil. 

 
Distribuição estratigráfica e paleogeográfica. Ocorre no Coniaciano-Santoniano de Austin 

(México) e no Campaniano do Texas (Estados Unidos) (Modificado de SMITH, 1991; 

COOKE, 1953). No Brasil ocorre no Turoniano médio na Formação Cotinguiba, Bacia 

Sergipe-Alagoas (MANSO & ANDRADE, 2008). E no Turoniano ao Campaniano inferior na 

Formação Jandaíra (BRITO, 1981; SMITH, 1991). 

n = 69 CC LC LC/CC AC AC/CC 

Média 17,98 16,69 0,93 8,76 0,49 

Mediana 17,28 15,89 0,93 8,39 0,49 

Desvio 
Padrão 

3,10 2,68 0,05 1,61 0,07 

Coeficiente 
de Variação 

17,23% 16,04% 5,27% 18,43% 13,64% 

Valor 
Máximo 

26,27 25,09 1,00 12,97 0,61 

Valor 
Mínimo 

13,06 12,84 0,67 5,52 0,31 
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Ordem Spatangoida Claus, 1876 

Subordem Hemiasterina Fischer, 1966 

Família Hemiasteridae Clark, 1917 

Gênero Mecaster Pomel, 1883 

 

Espécie tipo: Hemiaster fourneli Agassiz & Desor 1847, p. 16, por designação original 
(SMITH, 2013). 
 

Mecaster fourneli (Deshayes in Agassiz & Desor, 1847) 

(Figura 21: A-C; Estampa VI: A-I). 

 
1879 Hemiaster fourneli, Deshayes, 1847- Cotteau et al., p.73. 

1881 Hemiaster fourneli Deshayes -  Cotteau et al., p.58, est. 2, fig.1-8. 

1981 Hemiaster sp. Brito, p.407, est. 2, fig. 5-6. 

1898 Hemister fourneli Deshayes - Fourtau, p. 631 

1925 Hemiaster rioupanemensis Maury, p. 419, est.24, fig. 9. 

1966 Hemiaster rioupanemensis Maury - Beurlen, p.463. 

1964 Hemiaster rioupanemensis - Beurlen, p.154, est.18, fig. 113-114. 

1991 Mecaster fourneli (Agassiz & Desor) - Smith, p. 61, est. 14, figs. A-M, est. 15, figs. A 

L-; est.16, figs. E F-; text-figs. 45 K-L, 47, 48B, 50.   

2003 Mecaster rioupanemensis Maury, 1925 - Cassab, p. 76. 

2003 Mecaster fourneli (Agassiz & Desor, 1847) - Cassab, p.75. 

2008 Mecaster fourneli (Agassiz & Desor, 1847) - Manso & Andrade, p. 324, fig. I-P. 

2010Mecaster fourneli (Deshayes, 1847) - El Qot, p.280, est. VI, figs. 8, 9.  

 

Diagnose da espécie. Carapaça com as placas genitais e oculares posteriores do disco apical 

separadas pela madreporita. Ambulacro anterior com elevado número de pares de poros entre 

o disco apical e o fascíolo. Sutura interradial entre as placas do esterno tocando o labrum 

subcentralmente (Modificado de SMITH, 1991). 

 

Material. Trinta e sete exemplares provenientes das localidades Camurim-1 (FPH-1682-I a 

FPH-1697-I); Gov. Dix-Sept Rosado-2 (FPH-1698-I a FPH-1707-I); Gangorrinha-2 (FPH-

1708-I a FPH-1715-I); Gov. Dix-Sept Rosado-6 (FPH-1716-I a FPH-1721-I). 
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Descrição. Carapaça com as bordas arredondadas na região anterior (FPH-1708-I) e 

levemente inclinada posteriormente, onde o periprocto pode ser visto da região aboral,  

medindo 29,85 mm de comprimento, 26,16 mm de em sua maior largura e 19,63 mm de altura 

(Figura 22; Tabela 5 e 15). 

Sistema apical tetrabasal e etmolítico, localizado a uma distância de 16,18 mm (54%) 

da borda anterior da carapaça. As placas apicais estão posicionadas de forma que a 

madreporita separa as placas genitais 1 e 4 assim como as oculares posteriores. 

Pétalas pares semelhantes e localizadas em um sulco profundo. O par anterior é pouco 

maior do que o par posterior e mede 12,40 mm de comprimento, e o par posterior 9,99 mm de 

comprimento. Poros de ambas as séries das pétalas pares alongados. 

Ambulacro III ou anterior também localizado em um sulco um pouco mais profundo 

mais próximo ao sistema apical e mais raso próximo ao bordo anterior, com os poros 

arredondados. 

Um ortofascíolo peripetálico estreito envolve as pétalas. Tubérculos maiores de 

espinhos podem ser observados na região anterior da carapaça, assim como nos bordos do 

ambulacro III e nas margens anteriores do par de pétalas anterior. 

Periprocto localizado no alto da região posterior em um sulco raso. 

Perístoma mais largo do que longo, posicionado anteriormente. Com cinco pares de 

filódios nas séries laterais, e três pares na série anterior. Os poros das séries posteriores não 

puderam ser observados neste exemplar. 
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Figura 21. Desenhos esquemáticos de Mecaster fourneli (Deshayes in Agassiz & Desor, 1847) 
exemplar FPH-1708-I: A. Vista apical; B. Vista oral; C. Vista do sistema apical. Barra de escala = 10 
mm, exceto para C, onde equivale a 1 mm (milímetros). 
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Figura 22. Dados biométricos dos exemplares de Mecaster fourneli (Deshayes in Agassiz & Desor, 
1847) da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. Todas as medições em mm (milímetros). 
 
 
Tabela 5. Medidas descritivas dos exemplares estudados de Mecaster fourneli (Deshayes in Agassiz & 
Desor, 1847) da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão. Maury (1925) fez a descrição da espécie de Hemiaster rioupanemensis para o 

Cretáceo do Rio Grande do Norte e citou que essa espécie diferenciava-se dos Hemiaster  

registrados para o Brasil por apresentarem a carapaça mais estreita, alongada e arredondada e 

        n = 37 CC LC LC/CC AC AC/CC PA PP 

Média 19,38 17,55 0,90 11,50 0,58 7,67 5,58 

Mediana 18,51 17,01 0,91 10,24 0,56 7,13 5,17 

Desvio 
Padrão 

6,30 6,20 0,07 4,75 0,12 2,59 1,90 

Coeficiente 
de 

Variação 

32,50% 35,33% 7,70% 41,32% 21,00% 33,72% 34,03% 

Valor 
Máximo 

36,72 32,18 0,99 23,66 0,96 13,65 11,01 

Valor 
Mínimo 

8,74 5,72 0,7 3,99 0,41 3,78 2,62 
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por apresentarem a posição do disco apical no centro da carapaça. Maury ainda ressaltou que 

esta espécie não se aproxima das espécies de outras regiões com as quais tem sido comparada. 

Beurlen (1964) fez a comparação da espécie de Hemiaster jacksoni Maury registrada 

para Sergipe com aquela registrada para a Formação Jandaíra e observou que a espécie da 

Formação Jandaíra diferia pelo tamanho maior, pelo contorno mais subcircular, pela menor 

altura, pela elevação mais pronunciada do interambulacro posterior, pela posição mais 

posterior do disco apical, entre outras. Ele também citou que nos inúmeros exemplares 

analisados provenientes da Formação Jandaíra não foi encontrado nenhum exemplar que 

pudesse ser identificado como Hemiaster jacksoni. Beurlen ainda explica que a descrição e as 

figuras presentes em Cooke (1953) tornaram provável que H. jacksoni de Texas pertenceria à 

espécie Hemiaster rioupanemensis descrita por Maury. 

Beurlen (1967) explicou que as espécies de Hemiaster rioupanemensis (Maury, 1925) 

registradas para a Formação Jandaíra concordam com os exemplares coletados por ele nas 

localidades típicas da Formação Jandaíra, equivalente ao calcário de Baixa Verde. Desta 

forma, ele afirmou que os exemplares de Hemiaster registrados para Baixa Verde 

pertenceriam à espécie de Hemiaster rioupanemensis, como foi citado por Maury em 1925. 

Porém essa autora citou que os inúmeros exemplares de Hemiaster coletados por ele diferem 

dos espécimes Hemiaster jacksoni registrados para Sergipe, por apresentar as pétalas mais 

curtas e mais largas, e pelo menor ângulo entre as pétalas posteriores. Na realidade estes 

exemplares se assemelham a H. Jacksoni somente no tamanho pequeno e pelo contorno sub-

circular da carapaça. Baseando-se nas diferenças morfológicas e estratigráficas esse autor 

afirmou se tratarem de espécies diferentes. 

De acordo com Larrain (1985), Hemiaster wayensis registrado para o Aptiano da 

Formação de El Way no Chile difere de Hemiaster rioupanemensis (Maury, 1925) registrada 

para o Cretáceo Superior do Brasil (Beurlen, 1966) por apresentar carapaça com um contorno 

mais fino, e um ângulo mais amplo entre as pétalas I e V. A espécie de Hemiaster wayensis se 

assemelha à Hemiaster fourneli (Deshayes, 1848), registrada a partir do Cretáceo do norte da 

África, pelo contorno da carapaça, mas difere na medida das pétalas pares anteriores que são 

maiores que as pétalas pares posteriores. Segundo Smith (1991) o contato entre as placas 

oculares posteriores nos exemplares menores de Mecaster fourneli poderia ser uma 

característica ontogenética. De acordo o mesmo autor, Mecaster fourneli diferiria de Mecaster 

texanum (Roemer) da Formação Jandaíra e do Santoniano-Campaniano dos Estados Unidos 

por M. texanum apresentar um perístoma menor e envolto por um lábio bem marcado e com 

bolsas nuas nas regiões interambulacrares adjacentes. O disco apical em M. texanum é mais 
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alongado do que em M. fourneli, e a madreporita maior, separando as placas oculares 

posteriores largamente. 

Segundo El Qot (2010), Mecaster fourneli difere de M. pseudofourneli (Peron & 

Gauthier, 1878) por este último apresentar as pétalas posteriores mais longas, profundas e 

emparelhadas, e as anteriores mais deslocadas em relação ao disco apical. Além disso, existe 

diferença em relaçao à distribuição estratigráfica para as duas espécies, pois enquanto M. 

pseudofourneli foi registrada a partir de Cenomaniano do Norte da África, M. fourneli ocorre 

para o intervalo Turoniano-Campaniano do Norte da África. No Brasil também foi registrado 

para os sedimentos Turoniano-Coniciano da Bacia de Sergipe-Alagoas (Smith, 1991).  

De acordo com Néraudeau & Courville (1997), as características biométricas do 

Mecaster aff. fourneli registrada para Cenomaniano e Turoniano da Nigéria são semelhantes 

para as espécies de Mecaster fourneli do Cretáceo Superior do norte da África e do Nordeste 

do Brasil, sugerindo assim que estes espécimes estão intimamente relacionados. 

Abdelhamid & Azab (2012) fizeram a descrição e ilustração de Mecaster fourneli 

registrado para o Coniaciano-Santoniano do Egito. A partir destas ilustrações foi possível 

fazer a comparação entre os exemplares de Mecaster fourneli registrados para o Egito com 

aqueles das bacias Potiguar e Sergipe, no Brasil. Estas comparações resultaram nas seguintes 

diferenças: os exemplares do Egito diferem dos exemplares do Brasil em relação à disposição 

das placas do sistema apical, onde as placas oculares I e V estão em contato, ou seja, a 

madreporita não separa estas duas placas como ocorre nos exemplares de M. fourneli 

registrados para as bacias brasileiras. 

Segundo Smith & Bengtson (1991) as espécies pertencentes ao gênero Mecaster, 

incluindo a espécie de Mecaster fourneli registrado para a Bacia de Sergipe, passaram por 

algumas mudanças evolutivas de acordo com o nível estratigráfico. Estas variações estão 

relacionadas ao contorno da carapaça e a densidade do número de pares de poros no 

Ambulacro III. Eles explicam que ocorreu uma diminuição contínua da largura da carapaça 

nas amostras do Turoniano (Turoniano superior) e nas amostras do Coniaciano (Coniaciano 

médio) a carapaça tornou-se um pouco mais larga. Os exemplares de Mecaster fourneli 

registrados para a Bacia Potiguar também apresentaram variações em relação ao comprimento 

e a largura da carapaça, bem como em relação ao número de pares de poros do ambulacro III. 

Estas variações também podem estar relacionadas à distribuição estratigráfica desta espécie 

dentro da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
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Distribuição estratigráfica e paleogeográfica. Ocorre do Turoniano superior ao 

Campaniano do Norte da África (SMITH & BENGTSON, 1991), Turoniano ao Campaniano 

inferior da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar (SMITH & BENGTSON, 1991), Turoniano ao 

Coniaciano médio da Bacia de Sergipe-Alagoas (SMITH & BENGTSON, 1991; MANSO & 

ANDRADE, 2008). 

 

Mecaster texanum (Roemer, 1852) 

(Figura 23: A-C; Estampa VII: A-I). 

 

1852 Hemiaster texanus Roemer - Roemer, p. 85, est. 10, fig. 4a-c. 

1893 Hemiaster texanus Roemer - Clark, p. 86, est.47 , figs. 1a-i. 

1915 Hemiaster texanus Roemer.  Clark & Twitchell, p. 94, est. XLIX, fig. la-j. 

1925 Hemiaster santi-sebastiani Maury, p. 569, est. 24, fig. 13. 

1934 Hemiaster catandubensis, sp. nov. Maury, p. 155, est. 16, figs. 2-3. 

1953 Hemiaster texanus Roemer - Cooke, p. 33 est. 13, figs. 1-4. 

1955 Hemiaster texanus Roemer - Cooke, p.109,  est. 29, fig. 5-10. 

1964 Hemiaster catandubensis Maury  - Beurlen, p. 157, est. 20, figs, 118 a-b, 120 a-b.  

1966 Hemiaster sancti-sebastiani Maury -  Beurlen, p. 463. 

1991 Mecaster texanum (Roemer) - Smith, p.13. 

2003 Hemiaster sanctisebastiani Maury, 1925 - Cassab, p.75. 

2003 Mecaster texanum Roemer, 1852 - Cassab, p.76. 

 

Diagnose da espécie. Carapaça com um perístoma pequeno, sulcado e com o lábio 

aumentado. Placa genital 2  alargada e separando as placas oculares posteriores. 

 

Material. Vinte e cinco exemplares provenientes das localidades Camurim-1 (FPH-1722-I a 

FPH-1737-I); Gangorrinha-2 (FPH-1738-I); Gov. Dix-Sept Rosado-2 (FPH-1564-I a FPH-

1567-I; FPH-1739; FPH-1740-I); Gov. Dix-Sept Rosado-6 (FPH-1741-I a FPH-1745-I). 

 

Descrição. Carapaça levemente alongada medindo (FPH-1738-I) 27,59 mm de comprimento, 

24,44 mm em sua maior largura e 20,86 mm de altura. Contorno anterior levemente 

arredondado e posterior quase retilíneo (Figura 24; Tabela 6 e 16). 
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Sistema apical localizado a 13,70 mm da região anterior, ou 56 % da carapaça.  As 

placas apicais são tetrabasais e posicionadas de forma etmolítica onde a madreporita 

localizada na placa genital 2 separa em grande parte as placas oculares I e V. 

Pétalas pares alongadas e localizadas em um sulco pouco profundo com os poros 

alongados. Petalóide anterior (III) localizado em um sulco mais profundo do que o das pétalas 

pares. Este sulco se torna mais raso quanto mais próximo à borda anterior da carapaça, 

ultrapassando-a em direção ao perístoma. Foram contados cerca de 30 poros arredondados 

neste ambulacro. 

Um ortofascíolo peripetálico envolve as pétalas. Tubérculos de espinhos maiores 

podem ser observados na região anterior da carapaça. 

Perístoma não visualizado no exemplar FPH-1738-I, mas no exemplar FPH-1739-I 

este é pequeno, arredondado e contornado por um lábio alto. 

 

 

Figura 23. Desenhos esquemáticos de Mecaster texanum (Roemer, 1852), exemplar FPH-1738-I: A. 
Vista apical, B. Vista oral e C. Vista do sistema apical. Barra de escalas = 10 mm, exceto para C, onde 
equivale a 1 mm (milímetros). 
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Figura 24. Dados biométricos dos exemplares de Mecaster texanum (Roemer, 1852) da Formação 
Jandaíra, Bacia Potiguar. Todas as medições em mm (milímetros). 
 
 
Tabela 6. Medidas descritivas dos exemplares estudados de Mecaster texanum (Roemer, 1852) da 
Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 

n = 25 CC LC LC/CC AC AC/CC PA PP 

Média 19,31 17,72 0,91 11,28 0,58 7,48 5,51 

Mediana 19,27 17,69 0,91 10,915 0,595 7,41 5,20 

Desvio 
Padrão 

3,75 3,41 0,04 2,88 0,10 1,56 1,36 

Coeficiente 
de Variação 

19,43% 19,23% 4,29% 25,55% 16,85% 20,84% 24,62% 

Valor 
Máximo 

27,59 24,44 0,99 20,86 0,74 11,6 9,68 

Valor 
Mínimo 

12,49 11,49 0,84 6,43 0,40 4,9 3,59 

 
 
Discussão. Maury (1925, 1934) descreveu quatro espécies de Hemiaster para a Bacia 

Potiguar: Hemiaster Jacksoni, a partir de um molde interno para a região de Baixa verde, 

Hemiaster sancti-sebastiani, Hemiaster riopanemensis e Hemiaster catandubensis para a 

região do Apodi. Maury (1925) citou que Hemiaster riopanemensis difere das outras espécies 

de Hemiaster registradas para o Brasil pela sua forma mais estreita, alongada e arredondada, e 
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também pela posição do disco apical. A autora fez a comparação do Hemiaster sancti-

sebastiani com Hemiaster jacksoni do Cretáceo de Sergipe e também de Baixa Verde, Rio 

Grande do Norte, e constatou que difere pela sua maior altura e seu contorno horizontal mais 

angular e pela posição posterior do disco apical. Maury (1934) descreveu e ilustrou a espécie 

de Hemiaster catandubensis se referindo como uma espécie de Hemiaster diferente daquelas 

já descritas para o Brasil. 

Cooke (1953) explicou que os exemplares de Hemiaster texanus citados em seu 

trabalho foram identificados unicamente com base na descrição e figuras de Roemer, que 

pareciam ser muito precisas. Ele ainda citou que nenhumas das amostras de Austin estavam 

suficientemente bem preservadas para tornar a identificação certa, mas as de Anacacho, que 

são abundantes e bem preservadas, concordaram bem com as figuras de Roemer. 

Santos & Cunha (1959) reescreveram Hemiaster jacksoni (Maury) e colocaram em 

sinonímia as espécies: Hemiaster cristatus Stoliczka (?) White (pró parte) e Hemiaster 

jacksoni (Maury) redescrita por Cooke (1953) dos calcários do Texas e México. 

De acordo com Beurlen (1964), entre as espécies norte-americanas Hemiaster texanus 

Roemer (Senoniano) é a mais semelhante e concorda com a espécie de Hemiaster 

catandubensis Maury, registrada para o Rio grande do Norte, pelo comportamento das 

pétalas, pelo fascíolo peripétala, pelo ângulo bivial, diferindo apenas pelo contorno menos 

alongado, mais largo e pela menor altura. Beurlen (1966), revendo este material, colocou em 

sinonímia Hemiaster sancti-sebastiani (Maury, 1924) e Hemiaster catandubensis (Maury, 

1924). Beurlen também neste trabalho colocou em sinonímia Hemiaster riopanemensis e 

Hemiaster jacksoni. 

Beurlen (1967) enumerou as diferenças entre os exemplares de Hemiaster 

riopanemensis descritos por Maury (1925) e os exemplares de Hemiaster sancti-sebastiani. 

H. sancti-sebastiani coletado por Beurlen apresentava a carapaça maior e de contorno mais 

alongado, maior ângulo entre as pétalas posteriores, depressão ambulacral posterior mais 

profunda e pétalas mais compridas. Beurlen ainda comparou Hemiaster sancti-sebastiani com 

Hemiaster jacksoni de Sergipe, e observou que as duas espécies diferem por H. sancti-

sebastiani apresentar tamanho maior, carapaça de contorno ovóide e pétalas com depressões 

profundas. Ademais, ele sugeriu que a espécie Hemiaster catandubensis Maury deveria ser 

reunida à espécie Hemiaster sancti-sebastiani devido à semelhança em relação ao 

comportamento das características morfológicas e a ocorrência estratigráfica. Sugeriu ainda 

que Hemiaster rioupanemensis Maury deveria ser reunido a Hemiaster “jacksoni” de Baixa 
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Verde, procedente da Formação Jandaíra, devido a semelhanças referentes às características 

morfológicas e a distribuição estratigráfica. 

Brito (1981) discutiu as espécies descritas por Maury e as reescritas por Santos & 

Cunha (1959), Beurlen (1966) e Cooke (1953), afirmando que existe muita confusão a 

respeito da definição das espécies de “Hemiaster” do Cretáceo do Brasil. 

Smith & Bengtson (1991) sugeriram que Hemiaster sanctisebastiani da coleção do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro (MN4741-I) seria idêntica a Mecaster texanum (Roemer) 

do Santoniano-Campaniano do Texas e México. Além disso, os autores sugeriram que 

pequenos exemplares de Hemiaster riopanemensis estudados pertenceriam na realidade a 

formas jovens de M. texanum ou Mecaster fourneli. Smith ainda se refere à espécie Mecaster 

texanus (Roemer) como Mecaster texanum (Roemer). 

De acordo com Larrain (1985) as espécies de Hemiaster wayensis diferem de 

Hemiaster texanus (Roemer, 1849) do Senoniano do Texas e do Equador por apresentarem 

uma carapaça maior e mais estreita, com um ângulo mais estreito entre as pétalas I e V 

(Cooke, 1955). As pétalas rasas e menores de Hemiaster wayensis permitem também 

distingui-lo de Hemiaster sanctisebastiani (Maury, 1925) registrada a partir do Turoniano do 

Brasil (Beurlen, 1966). 

Após a análise dos exemplares obtidos nas coletas realizadas em 2003 e 2011, na 

Formação Jandaíra, e comparando com as descrições de Hemiaster texanus (Roemer, 1849) 

existente em Cooke (1953), foi possível confirmar para a Formação Jandaíra a espécie 

Mecaster texanum (Roemer). 

 
Distribuição estratigráfica e paleogeográfica. Ocorre no Semoniano dos calcários de Austin 

Anacacho e Taylor (Texas, Estados Unidos); Na parte superior da série Napo no Equador e 

Turoniano-Santoniano da Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte. (COOKE, 1953, 1955; 

BEURLEN, 1966; BRITO, 1981; SMITH & BENGTSON, 1991). 

 

 

Mecaster sp. 

 

Material. Dezessete exemplares provenientes das localidades Camurim-1 (LIMF-164; LIMF-

171; LIMF-173; LIMF-175; LIMF-178; LIMF-180; LIMF-200; LIMF-205; LIMF-206; 
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LIMF-213); Gangorrinha-2 (LIMF-201; LIMF-203); Gov. Dix-Sept Rosado -6 (LIMF-189; 

LIMF-191 a LIMF-193; LIMF-197).  

 

Descrição. Carapaças cordiformes, medindo 11,06 a 28,70 mm de comprimento e 9,79 a 28, 

99 mm de largura. Sistema apical não conservado. Pétalas anteriores medindo de 4,23 a 12,86 

mm de comprimento. Pétalas posteriores medindo de 3,44 a 9,92 mm de comprimento. 

Periprocto de contorno ovalado, situado no alto da borda posterior da carapaça. Perístoma 

localizado na região ventral anterior da carapaça (Figura 25; Tabela 7 e 17). 

 

 

Figura 25. Dados biométricos dos exemplares de Mecaster sp. da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
Todas as medições em mm (milímetros). 
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Tabela 7. Medidas descritivas dos exemplares estudados de Mecaster sp. da Formação Jandaíra, Bacia 
Potiguar. 

n = 17 CC LC LC/CC AC AC/CC PA PP 

Média 18,74 16,75 0,90 9,80 0,51 7,36 5,39 

Mediana 19,23 16,73 0,895 8,84 0,46 6,88 4,52 

Desvio 
Padrão 

5,71 4,99 0,07 4,78 0,12 2,51 2,06 

Coeficiente 
de Variação 

30,48% 29,78% 8,32% 48,76% 22,98% 34,10% 38,25% 

Valor 
Máximo 

29,13 28,99 0,99 24,1 0,82 12,86 9,92 

Valor 
Mínimo 

11,06 9,79 0,74 5,45 0,33 3,98 2,89 

 

Observações. Os espécimes referidos a Mecaster sp. encontraram-se muitas vezes com 

algumas distorções e com as placas do sistema apical mal conservadas, impedindo desta 

forma a identificação específica. 

 
Distribuição estratigráfica e paleogeográfica. No Turoniano (?) da Bacia Potiguar, nas 

localidades Gangorrinha-2, Camurim-1e Gov. Dix-Sept Rosado-2. 

 

6.2. Abundância relativa das espécies de equinoides estudadas na Formação Jandaíra, 
Bacia Potiguar 
 

Foram coletados e identificados neste estudo 223 exemplares de equinoides 

pertencentes a quatro famílias e sete espécies, distribuídos da seguinte forma: família 

Acropeltidae com Goniopygus durandi; Phymosomatidae com Rosadosoma riograndensis e 

Phymosoma major; Faujasiidae com Petalobrissus setifensis e Petalobrissus cubensis; 

Hemiasteridae com Mecaster fourneli, Mecaster texanum e Mecaster sp. A abundância 

relativa referente às espécies de equinoides presentes nos calcários da Formação Jandaíra 

pode ser observada na figura 26. Foi observada a ocorrência de apenas uma espécie nas 

localidades Estreito-1 (Goniopygus durandi) e Frei Antonio-3 (Petalobrissus cubensis). 

Esta abundância pode estar relacionada ao tipo de ambiente, pois segundo Cassab 

(2003) grande parte dos equinoides da Formação Jandaíra é encontrada especialmente em 

sedimentos depositados nas fácies de plataforma rasa, ou seja, em ambiente de águas com 

maior energia. 
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As espécies de equinoides “regulares” como Goniopygus durandi, Rosadosoma 

riograndensis e Phymosoma major foram menos abundantes na Formação Jandaíra, 

aparecendo apenas em trêsn localidades (Figuras 27 e 28). Esse número menos expressivo 

pode estar relacionado ao modo de vida desses equinoides, à fragilidade de suas carapaças e 

às condições do ambiente. Grande parte dos exemplares examinados apresentou-se mal 

preservado, com deformidades e fraturas nas carapaças. 

Os exemplares de equinoides “irregulares” dos gêneros Petalobrissus e Mecaster estão 

presentes em maior número e em quase todas as localidades estudadas (Figuras 27 a 30). 

Segundo Cassab (2003), os equinoides presentes na Formação Jandaíra sofreram coevolução, 

a partir da qual desenvolveram estratégias de sobrevivência, como viver enterrado no 

sedimento para fugir dos predadores, principalmente dos gastrópodes do gênero Tylostoma , os 

quais são diversificados e abundantes nessa unidade durante o Cretáceo Superior. 

De acordo com Taylor (1981), os gastrópodos que se tornaram predadores passaram 

por diversas adaptações morfológicas, tais como, aumento de probóscide, mudanças dos 

dentes da rádula e surgimento de algumas glândulas capazes de dissolver carapaças. Os 

organismos que se tornaram suas presas, como os equinoides, também sofreram traformações 

em relação às características morfológicas e ao comportamento. Conforme citodo em Cassab 

(2003), os gastrópodes predadores imobilizavam os equinoides com o pé ou então soltavam 

grande quantidade de muco e, em seguida, perfuravam a carapaça através da raspagem pela 

rádula somada ao ataque com ácidos secretados pelas glândulas. Além de usar o lábio externo 

para quebrar pedaços das bordas da carapaça ou regiões menos protegidas, com menor 

número de espinhos, por onde inseriam a probóscide e esguichavam uma secreção tóxica, que 

paralizavam os tecidos dos equinoides levando-os a morte e por último alimentavam-se dos 

seus tecidos. 

De acordo com Cassab (2003), entre os equinoides a maioria das espécies ocorre nos 

depósitos próximos à borda da Bacia Potiguar. A maior diversidade de espécies foi 

encontrada nas localidades Camurim e Gangorrinha, pois a deposição dos sedimentos nessas 

regiões se deu em águas mais agitadas, sendo que nos afloramentos do município de 

Governador Dix-Sept Rosado ocorreu uma maior abundância. 
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Figura 26. Abundância relativa das espécies de equinoides coletadas nesse estudo na Formação 
Jandaíra (Cretáceo Superior), Bacia Potiguar. 
 
 
 

 
Figura 27. Diagrama representando o número percentual de exemplares por espécie proveniente da 
localidade fossilífera Camurim-1 da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
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Figura 28. Diagrama representando o número percentual de exemplares por espécie proveniente da 
localidade fossilífera Gangorrinha-2 da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
 

 
Figura 29. Diagrama representando o número percentual de exemplares por espécie proveniente da 
localidade fossilífera Gov. Dix-Sept Rosado-2 da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
 

 
Figura 30. Diagrama representando o número percentual de exemplares por espécie proveniente da 
localidade fossilífera Gov. Dix-Sept Rosado-6 da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
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7. DISCUSSÃO 

 
Com relação aos dados biométricos dos equinoides “regulares” dos exemplares de 

Goniopygus durandi não foram observadas variações morfológicas. Os dois exemplares 

analisados apresentaram estágios ontogenéticos semelhantes (Tabela 12). Em relação aos 

exemplares de Rosadosoma riograndensis e Phymosoma major foi observado que os 

exemplares de ambas as espécies apresentam estágios ontogenéticos diferentes (Tabelas 1 e 

2), porém as poucas diferenças notadas estão relacionadas às características morfológicas, 

como as larguras das regiões ambulacrais e interambulacrais, bem como o tamanho dos 

tubérculos primários. 

Os dados estatísticos obtidos nos equinoides “regulares” (Figuras 13 e 15) mostraram 

que o diâmetro da carapaça influencia proporcionalmente a altura da carapaça e o diâmetro do 

perístoma. As variações notadas nesses dados podem ser relacionadas às deformidades e 

fraturas existentes nas carapaças dos exemplares analisados. As diferenças morfológicas 

observadas nas espécies de equinoides “regulares” foram listadas na tabela 8.  

 

Tabela 8. Principais características morfológicas das espécies de equinoides “regulares” estudadas na 
Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
 
Espécie Carapaça Sistema 

apical 

Ambulacro/ 

Interambulacro 

Periprocto Perístoma 

Goniopygus 
durandi 

Baixa e 
arredondada, 
levemente 
comprimida 
na região 
apical e oral. 

Aplanado, 
placas 
genitais 
pontiagudas 
e Placas 
oculares 
com a 
margem 
distal 
retangular. 

Ambulacro com 
aproximadamente 
a metade da 
largura dos 
interambulacro 

Triangular, 
com as 
bordas 
arredondadas. 

Com leve 
invaginação. 

Rosadosoma 
riograndensis 

Levemente 
comprimida 
na região 
oral e 
aboral. 

Não 
visualizado. 

Região 
ambulacral 
correspondente a 
aproximadamente 
metade da largura 
da região 
interambulacral. 

Não 
visualizado. 

Levemente 
invaginado 
com fendas 
bucais bem 
definidas. 

Phymosoma 
major 

Contorno 
semi-
pentagonal e 
arredondada. 

Não 
visualizado. 

Região 
interambulacral 
aproximadamente 
duas vezes mais 
larga do que a 
ambulacral. 

Não 
visualizado. 

Aparentemente 
não 
invaginado, 
com as fendas 
bucais 
marcadas. 
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Os exemplares de Petalobrissus setifensis e P. cubensis apresentaram estágio 

ontogenético semelhante. Embora o número de exemplares estudados de P. setifensis ter sido 

maior, não foram observadas diferenças morfológicas relacionadas ao estágio de 

desenvolvimento (Tabelas 3 e 4). Como pode ser observado nas figuras 17 e 19, o 

comprimento da carapaça influencia diretamente a largura e a altura da carapaça, tanto nos 

exemplares de P. setifensis quanto nos de P. cubensis. 

Os exemplares de P. cubensis registrados na Bacia Potiguar foram comparados com o 

único exemplar registrado na Bacia de Sergipe (MANSO & ANDRADE, 2008) e diferem 

apenas em relação ao comprimento das petálas e ao contorno do perístoma. Entretanto, os 

exemplares da Bacia Potiguar apresentaram as petálas mais longas, não atingindo a borda da 

carapaça, e o perístoma bem marcado com contorno pentagonal. 

Com base nos dados biométricos obtidos nos exemplares de Mecaster fourneli e M. 

texanum estudados foi possível observar que estes apresentaram variações em relação ao 

comprimento, largura e altura da carapaça, bem como em relação ao comprimento das pétalas 

anteriores e posteriores (Tabelas 5 e 6). Estas variações estão relacionadas, possivelmente, ao 

estágio ontogenético dos mesmos. Os exemplares de Mecaster fourneli apresentaram uma 

maior variedade em relação aos dados analisados, o que já era esperado devido ao maior 

número de exemplares pertencentes a esta espécie. Os exemplares de Mecaster texanum 

também mostraram diferentes estágios ontogenéticos, possibilitando observar que as 

características morfológicas dos exemplares são semelhantes, independentemente do estágio 

de desenvolvimento (Tabela 7). 

Nos gráficos apresentados nas figuras 22 e 24 foi observado que o comprimento da 

carapaça nos exemplares das duas espécies de Mecaster influencia de forma significativa a 

largura e a altura da carapaça, assim como o comprimento das pétalas anteriores e posteriores 

por meio de uma relação proporcional, como pode ser notado pelas retas de regressão 

apresentadas nesses gráficos. 

Os exemplares de M. fourneli da Formação Jandaíra foram comparados com os 

exemplares obtidos no intervalo Turoniano da Formação Cotinguiba (Bacia de Sergipe) 

descritos por Manso & Andrade (2008). Os exemplares dessa formação apresentaram algumas 

características morfológicas semelhantes àquelas da Formação Jandaíra. Porém, em Sergipe 

os espécimes apresentam tamanho da carapaça maior, ambulacro (III) anterior mais profundo, 

perístoma oval sem bordas distintas. 

De um modo geral, os dados estatísticos analisados para a maioria das espécies de 

equinoides “irregulares” demonstraram que o diâmetro da carapaça influencia diretamente a 
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altura da carapaça. As variações em relação a esses dados podem estar relacionadas às 

deformidades e fraturas presentes nas carapaças dos exemplares estudados. De modo geral, as 

diferenças morfológicas das espécies de equinoides “irregulares” registrados nesses estudo 

foram listadas na tabela 9. 

 

Tabela 9. Principais características morfológicas das espécies de equinoides “irregulares” estudados na 
Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
 
Espécie Carapaça Sistema 

apical 

Pétalas Periprocto Perístoma 

Petalobrissus 

setifensis 

Contorno 
oval, mais 
larga na 
região 
posterior e 
mais 
arredondada 
na região 
anterior. 

Tetrabasal 
com quatro 
placas 
genitais de 
tamanhos 
aproximados, 
sendo a placa 
genital 2 um 
pouco maior 
do que as 
demais. 

Pétalas 
longas e 
abertas 
quase 
alcançando 
as margens 
da carapaça. 

Abre-se no 
alto da 
superfície 
posterior da 
carapaça. 

Contorno 
marcadamente 
pentagonal. 

Petalobrissus 
cubensis 

Contorno 
oval. 

Tetrabasal 
sendo a placa 
genital 2 
muito maior 
do que as 
demais 
placas. 

Não atinge 
as bordas da 
carapaça. 

Abre-se na 
superfície 
aboral 
contíguo a um 
sulco anal. 

Contorno 
pentagonal, e 
está posicionado 
mais próximo da 
região anterior. 

Mecaster 
fourneli 

Bordas 
arredondadas 
na região 
anterior e 
levemente 
inclinada na 
posterior. 

Madreporita 
separa as 
placas 
genitais 1 e 4 
assim como 
as oculares 
posteriores (I 
e V). 

Mais largo 
do que 
longo, 
localizado 
no alto da 
região 
posterior da 
carapaça em 
um sulco 
raso. 

Mais largo do 
que longo 
localizado no 
alto da região 
posterior da 
carapaça em 
um sulco raso. 

Relativamente 
pequeno, 
Circundado por 
um lábio bem 
marcado. 

Mecaster 
texanum 

Levemente 
alongada. 

Madreporita 
separa em 
grande parte 
as placas 
oculares I e 
V. 
 

Alongadas e 
localizadas 
em um sulco 
pouco 
profundo. 

Localizado no 
alto da região 
posterior da 
carapaça em 
um suco 
pouco 
profundo. 
 

Relativamente 
pequeno 
circundado por 
um lábio bem 
marcado. 
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Com base no levantamento bibliográfico e no estudo de amonoides (SOUZA-LIMA et 

al., 2007) e biválvios inoceramídeos associados que estão sendo desenvolvidos (comunicação 

pessoal, Edilma J. Andrade) foi possível analisar a distribuição estratigráfica das espécies de 

equinoides registradas para o Cretáceo superior da Formação Jandaíra. Como pode ser 

observado na figura 30, os intervalos Turoniano, Coniaciano e Santoniano apresentaram 

maior diversidade de espécies de equinoides. De acordo com Cassab (2003), foi durante o 

Turoniano que ocorreram os eventos biológicos na Formação Jandaíra, incluindo o evento que 

marcou o ambiente litorâneo indicado pela presença de um banco de ostras, equinoides e 

biválvios. Nesse evento os sedimentos e fósseis corresponderam a uma fase regressiva, 

representada por mar baixo, que provavelmente tenha contribuído para o desenvolvimento 

biológico de um maior número de espécies de equinoides, tanto “regulares” quanto 

“irregulares”. O Coniaciano foi marcado pelo registro da espécie de amonoide Protexanites 

(Protexanites) aff. bourgeoisianus durante esse intervalo ocorreu a transgressão marinha com 

maior elevação do nível do mar (CASSAB, 2003). 

Segundo Manso (2003b), os equinoides “irregulares” na sua maioria são infaunais e 

móveis, sendo que algumas espécies desenvolveram estruturas para facilitar a sua existência 

dentro do sedimento. Por sua vez os equinoides “regulares” adaptaram-se a uma existência 

epifaunal, podendo ser encontrados sobre sedimentos consolidados e em ambientes de águas 

mais calmas ou agitadas. 

O Campaniano foi o intervalo em que ocorreu a última transgressão marinha, marcado 

pela presença de Sphenodiscus e Pachydiscus. O intervalo Campaniano apresentou a menor 

diversidade de espécies, porém com abundancia de equinoides “irregulares”. As condições 

ambientais nesses intervalos podem ter favorecido ao maior desenvolvimento das espécies de 

equinoides “irregulares”. 

A espécie de equinoide “irregular” Mecaster fourneli é comum nas bacias de Sergipe e 

Potiguar, sendo que na Bacia de Sergipe esta espécie ocorreu do Turoniano ao Coniaciano e 

na Bacia Potiguar do Turoniano ao Campaniano. Já a espécie M. texanum foi registrada até o 

momento na Bacia Potiguar (SMITH & BENGTSON, 1991). 

Manso & Andrade (2008) descreveram os equinoides do Turoniano da Bacia de 

Sergipe. Com relação aos equinoides “irregulares” registraram a ocorrência da espécie 

Petalobrissus cubensis apenas na localidade Retiro 26 da Bacia de Sergipe, sendo encontrado 

um único exemplar no intervalo Turoniano médio. Na Bacia Potiguar essa espécie apresenta 

uma distribuição estratigráfica mais ampla, do Turoniano ao Campaniano (Smith & Bengtson 

1991). Já o Petalobrissus setifensis foi encontrado até o momento somente na Bacia Potiguar.  
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Figura 31. Distribuição estratigráfica das espécies de equinoides registradas para as bacias Potiguar e 
Sergipe (MAURY 1925; SANTOS 1960; SMITH & BENGTSON, 1991; MANSO & ANDRADE, 
2008). 
 
 
8. CONCLUSÕES 

  Nesse trabalho foram analisados, descritos e ilustrados 223 exemplares de equinoides 

provenientes de seis localidades na Formação Jandaíra, obtidos a partir de coletas 

anteriores realizadas em 2003 e 2011. Foi possível a obtenção de novos dados referentes 

aos equinoides registrados para o Cretáceo Superior desta unidade. 

 Foram revisadas e descritas sete espécies de equinoides, três “regulares” Rosadosoma 

riograndensis (Maury, 1925), Phymosoma major Coquand, 1862, Goniopygus durandi 

Perón & Gauthier, 1881, e quatro “irregulares” Petalobrissus setifensis (Cotteau, 1866), P. 

cubensis (Weisbord, 1934), Mecaster fourneli (Deshayes in Agassiz & Desor, 1847) e M. 

texanum (Roemer, 1852). 

 Em comparação aos dados biométricos das espécies de equinoides “regulares” foi 

observado que o diâmetro da carapaça influencia de forma significativa a altura da 

carapaça e o diâmetro do perístoma. Os exemplares de Rosadosoma riograndensis, 

Phymosoma major e Gonyopigus durandi apresentaram-se em diferentes estágios 

ontogenéticos possibilitando a comparação dos mesmos, sendo as características 

morfológicas semelhantes independentemente dos seus estágios. 

Idade Bacia Potiguar Bacia de Sergipe 

Espécie Tur Con San Cam Tur Con San Cam 

Rosadosoma 
riograndensis 

           

Phymosoma 
major 

           

Goniopygus 
durandi 

           

Petalobrissus 
setifensis 

        

Petalobrissus 
cubensis 

          

Mecaster 
fourneli 

              

Mecaster 
texanum 
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 A espécie de Phymosoma tinocoi (Santos, 1960) foi colocada neste estudo como 

sinônimo júnior de Phymosoma major Coquand, 1862. 

 A comparação dos exemplares de Petalobrissus setifensis aqui analisados com aqueles 

examinados por Smith & Bengtson (1991), também da Formação Jandaíra, e aqueles 

observados e revistos por Kier (1962), do Cretáceo Superior do norte da África, podem ser 

considerados como pertencentes à mesma espécie. 

 A espécie Petalobrissus cubensis foi registrada nas bacias Potiguar e Sergipe, 

notavelmente são bem semelhantes e as poucas diferenças notadas estão relacionadas às 

características morfológicas (comprimento das pétalas e ao contorno do perístoma). 

 Em relação à comparação dos exemplares de Mecaster fourneli (Deshayes in Agassiz 

& Desor, 1847) e Mecaster texanum (Roemer, 1949) estes podem ser diferenciadas em 

relação ao contorno da carapaça, a disposição das placas do sistema apical e a presença de 

lábio no perístoma. Os exemplares de Mecaster fourneli ainda foram comparados com os 

exemplares registrados para a Bacia de Sergipe e foi observado que são bem semelhantes, 

diferindo apenas no tamanho da carapaça, na profundidade do ambulacro (III) e no 

contorno do perístoma. 

 Os exemplares assinalados ao Mecaster sp. foi devido ao seu estado de preservação, 

não sendo possível a identificação especifica. Provavelmente podem pertencer às espécies 

Mecaster fourneli e/ou Mecaster texanum. 

 As espécies Rosadosoma riograndensis e Phymosoma major apareceram apenas nas 

localidades Camurim-1 e Gangorrinha-2. Goniopygus durandi ocorreu nas localidades 

Camurim-1 e Estreito-1. Petalobrissus setifensis e P. cubensis ocorreram em Camurim-1 e 

a última espécie correu também em Frei Antonio-3. Já M. fourneli e M. texanum ocorreram 

em Camurim-1, Gangorrinha-2, Gov. Dix-Sept Rosado-2 e Gov. Dix-Sept Rosado-6. 

Através da distribuição paleobiogeográfica das espécies estudadas na Formação Jandaíra 

foi observado que as espécies de equinoides “irregulares” apresentaram uma maior 

distribuição geográfica se comparada às espécies de equinoides “regulares”. 

 Com base nas bibliografias consultadas e no estudo dos amonoides e biválvios 

inoceramídeos associados, pode-se sugerir que as espécies de equinoides “regulares” 

(Goniopygus durandi, Rosadosoma riograndensis e Phymosoma major) ocorrem mais 

frequentemente do Turoniano-Santoniano e as espécies “irregulares” (Petalobrissus 

setifensis, P. cubensis, Mecaster fourneli e M. texanum) do Turoniano-Campaniano da 

Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 
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 A revisão sistemática dos equinoides da Formação Jandaíra mostrou a importância na 

continuidade das pesquisas em relação aos invertebrados macrofósseis, com a finalidade de 

obter informações mais detalhadas sobre paleobiogeografia e paleoestratigrafia desses 

grupos nas bacias marginais brasileiras. 
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Estampa I 

 

 
 
ESTAMPA I 
 
 
Rosadosoma riograndensis (Maury, 1925) Cretáceo Superior da Formação Jandaíra, Bacia 

Potiguar. Barra de escala = 10 mm, exceto para I, onde equivale a =1 mm. Exemplar FPH-

1748-I (A-E): A. Vista apical; B. Vista oral; C. Vista lateral; D. Vista das regiões ambulacrais 

e interambulacrais; E. Vista da região ambulacral. Exemplar FPH-1761-I (F-I): F. Vista da 

região interambulacral; G. Detalhe da região interambulacral da figura anterior; H. Vista dos 

poros ambulacrais; I. Vista do tubérculo primário.  
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Estampa II 

 

 
 
ESTAMPA II 

 

Phymosoma major Coquand, 1862 Cretáceo Superior da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar. 

Barra de escala = 10 mm, exceto para I, onde equivale a = 1 mm (milímetros). Exemplar 

FPH-1764-I (A-C; F e I): A. Vista apical; B. Vista oral; C. Vista lateral; F. Vista do 

tubérculo; I. Vista do tubérculo primário. Exemplar FPH-1766-I (D-E; G e H): D. Vista da 

região ambulacral e interambulacral; E. Vista da região ambulacral; G. Vista lateral; H. Vista 

da região ambulacral. 
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Estampa III 

 

 
 
ESTAMPA III 

 

Goniopygus durandi Perón & Gauthier, 1881 Cretáceo Superior da Formação Jandaíra, Bacia 

Potiguar. Barra de escala = 5 mm, exceto para G-I, onde equivale a = 1 mm (milímetros). 

Exemplar FPH-1762-I (A- C; G e I): A. Vista apical; B. Vista oral; C. Vista lateral; G. Vista 

do sistema apical; I. Vista do tubérculo primário. Exemplar FPH-1746-I (D-F e H): D. Vista 

apical; E. Vista oral; F. Vista lateral; H. Vista do sistema apical. 
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Estampa IV 

 

 

 
ESTAMPA IV 

  

Petalobrissus setifensis (Cotteau, 1866) do Turoniano (Cretáceo Superior) da Formação 

Jandaíra, Bacia Potiguar. Barra de escala = 10 mm, exceto para F, onde equivale a = 1 mm 

(milímetros). Exemplar FPH-1779-I (A-D e F): A. Vista apical; B. Vista oral; C. Vista lateral;  

D. Vista posterior; F. Vista oral. Exemplar FPH-1780-I (E e G-I): E. Vista posterior; G. Vista 

apical; H. Vista oral; I. Vista lateral.  
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Estampa V 

 

 
 
ESTAMPA V 

 

Petalobrissus cubensis (Weisbord, 1934) do Cretáceo Superior da Formação Jandaíra, Bacia 

Potiguar. Barra de escala = 10 mm, exceto para G-I, onde equivale a = 1 mm (milímetros). 

Exemplar FPH-1880-I (A-C e G-I): A. Vista apical; B. Vista oral; C. Vista lateral; G. Vista 

do sistema apical; I. Vista do periprocto. Exemlar FPH-1823-I (D-F e H): D. Vista apical; E. 

Vista oral; F. Vista posterior; H. Vista do perístoma. 
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Estampa VI 
 

 
 

ESTAMPA VI 

 

Mecaster fourneli (Deshayes in Agassiz & Desor, 1847), do Cretáceo Superior da Formação 

Jandaíra, Bacia Potiguar. Barra de escala = 10 mm, exceto para F e H-I, onde equivale a = 1 

mm (milímetros). Exemplar FPH-1712-I (A e H): A. Vista apical; H. Vista do periprocto. 

Exemplar FPH-1708-I (B-G e I): B. Vista oral; C. Vista lateral; D. Vista do sistema apical; E. 

Vista anterior; F. Vista do perístoma; G. Vista posterior; I. Vista apical.  
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Estampa VII 
 

 
 
ESTAMPAVII 

  

 Mecaster texanum (Roemer, 1852) do Cretáceo Superior da Formação Jandaíra, Bacia 

Potiguar. Barra de escala = 10 mm, exceto para H-I, onde equivalem a = 5 mm (milímetros). 

Exemplar FPH-1724-I (A-C e H): A. Vista apical; B. Vista oral; C. Vista lateral; H. Vista do 

sistema apical. Exemplar FPH-1727-I (D-G): D. Vista apical; E. Vista oral; F. Vista lateral; 

G. Vista posterior. Exemplar FPH-1738-I (I): I. Vista apical.  
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ANEXOS 
Dados biométricos dos exemplares das espécies de equinoides obtidos na Formação 

Jandaíra 
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Tabela 10. Dados biométricos dos exemplares estudados de Rosadosoma riograndensis da Formação 
Jandaíra. Abreviações: DC- diâmetro da carapaça; AC- altura da carapaça; DP- diâmetro do 
perístoma. 
 

Exemplares DC AC AC/DC DP DP/DC 

FPH-1747-I 16,24 8,31 0,51 5,73 0,35 

FPH-1748-I 22,21 13,34 0,60 9,51 0,42 

FPH-1749-I 36,24 18,87 0,52 12,12 0,33 

FPH-1750-I 33,68 21,25 0,63 12,27 0,36 

FPH-1751-I 37,28 18,32 0,49 12,28 0,32 

FPH-1752-I 38,54 19,10 0,49 13,01 0,33 

FPH-1753-I 36,54 18,59 0,50 10,79 0,29 

FPH-1754-I 30,55 13,28 0,43 9,60 0,31 

FPH-1755-I 25,53 12,86 0,50 9,82 0,36 

FPH-1756-I 47,11 27,04 0,57 19,95 0,42 

FPH-1757-I 52,57 28,27 0,59 20,32 0,38 

FPH-1758-I 47,74 28,09 0,58 16,95 0,35 

FPH-1759-I 36,05 21,79 0,60 14,13 0,39 

FPH-1760-I 41,42 17,43 0,42 16,08 0,38 

FPH-1761-I - - - - - 

 
 
Tabela 11. Dados biométricos dos exemplares estudados de Phymosoma major  da Formação Jandaíra. 
Abreviações: DC- diâmetro da carapaça; AC- altura da carapaça; DP- diâmetro do perístoma.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplares DC AC AC/DC DP DP/DC 

FPH-1763-I - - - - - 

FPH-1764-I 21,61 9,43 0,43 9,18 0,42 

FPH-1765-I 39,47 19,22 0,48 14,30 0,36 

FPH-1766-I 46,74 24,74 0,52 16,82 0,35 

FPH-1767-I 50,09 24,33 0,48 16,71 0,33 

FPH-1768-I 41,86 22,15 0,52 15,90 0,37 

FPH-1769-I 43,61 20,48 0,46 16,67 0,38 
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Continuação da Tabela 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 12. Dados biométricos dos exemplares estudados de Goniopygus durandi da Formação 
Jandaíra. Abreviações: DC- diâmetro da carapaça; AC- altura da carapaça e DP- diâmetro do 
presítoma. 
 
 

Exemplares DC AC AC/DC DP DP/DC 

FPH-1746-I 11,07 6,10 0,55 5,60 0,50 

FPH-1762-I 11,35 5,05 0,44 4,62 0,40 

 
 
 
Tabela 13. Dados biométricos dos exemplares estudados de Petalobrissus setifensis da Formação 
Jandaíra. Abreviações: CC- comprimento da carapaça; LC- largura da carapaça; AC- altura da 
carapaça. 
 

Exemplares CC LC LC/CC AC AC/CC 

FPH-1779-I 21,32 20,38 0,95 11, 10 0,52 

FPH- 1780-I 17,83 17,65 0,98 9,70 0,54 

FPH- 1781-I 18,13 17,01 0,93 10,34 0,57 

FPH- 1782-I 13,55 12,59 0,92 7,48 0,55 

FPH-1783-I 21,24 21,29 1,0 11,58 0,54 

FPH- 1784-I 23,66 22,45 0,94 11,22 0,47 

FPH- 1785-I 20,40 20,30 0,99 9,38 0,45 

FPH- 1786-I 23,01 24,01 1,0 8,56 0,37 

FPH- 1787-I 21,12 18,90 0,89 11,17 0,52 

FPH-1770-I - - - - - 

FPH-1771-I - - - - - 

FPH-1772-I 37,89 28,13 0,74   17,02 0,44 

FPH-1773-I 43,31 21,51 0,49 15,94 0,36 

FPH-1774-I 34,05 19,79 0,58 13,64 0,40 

FPH-1775-I 48,38 25,44 0,52 18,70 0,38 

FPH-1776-I 37,80 17,95 0,47 17,03 0,45 

FPH-1777-I 36,79 17,77 0,48 11,27 0,30 

FPH-1778-I 45,75 20,30 0,44 15,56 0,34 
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Continuação da Tabela 13 
 

FPH- 1788-I 19,24 18,86 0,98 10,93 0,56 

FPH- 1789-I 16,07 15,64 0,97 6,75 0,42 

FPH-1790-I 15,33 14,22 0,92 7,80 0,50 

FPH-1791-I 16,48 15,34 0,93 8,61 0,52 

FPH- 1792-I 15,92 14,77 0,92 9,17 0,57 

FPH- 1793-I 14,52 13,92 0,95 8,41 0,57 

FPH- 1794-I 18,05 17,77 0,98 6,10 0,33 

FPH- 1795-I 22,54 20,88 0,92 11,28 0,50 

FPH- 1796-I 18,33 17,27 0,94 9,23 0,50 

FPH- 1797-I 22,44 19,78 0,88 10,33 0,46 

FPH- 1798-I 18,34 20,72 1,12 11,91 0,64 

FPH-1799-I 20,04 19,40 0,96 13,04 0,65 

FPH-1800-I 23,07 22,10 0,95 10,97 0,47 

FPH- 1801-I 27,23 24,60 0,90 9,83 0,36 

FPH- 1802-I 18,34 17,94 0,97 9,01 0,49 

FPH- 1803-I 20,18 18,91 0,93 9,67 0,47 

FPH-1804-I 19,11 17,16 0,89 11,47 0,60 

FPH-1805-I 20,39 19,37 0,94 10,36 0,50 

FPH-1806-I 22,72 21,44 0,94 12,60 0,55 

FPH- 1807-I 17,14 16,03 0,93 8,60 0,50 

FPH- 1808-I 17,85 16,38 0,91 10,55 0,59 

FPH-1809-I 15,39 15,03 0,97 7,93 0,51 

FPH-1810-I 26,82 26,37 0,98 14,81 0,55 

FPH- 1811-I 18,88 17,58 0,93 10,01 0,53 

FPH- 1812-I 15,61 15,28 0,97 6,64 0,42 

FPH- 1813-I 23,91 21,20 0,88 11,74 0,49 

FPH- 1814-I 20,21 18,50 0,91 9,35 0,46 

FPH- 1815-I 20,04 18,71 0,93 9,28 0,46 

FPH-1816-I 22,11 20,68 0,93 9,23 0,41 

FPH-1817-I 18,59 16,88 0,90 10,08 0,54 

FPH-1818-I 19,93 19,36 0,97 8,10 0,40 
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Continuação da Tabela 13 
 

FPH- 1819-I 16,49 15,19 0,92 6,38 0,38 

FPH- 1820-I 15,68 15,66 0,99 11,09 0,70 

 

 

Tabela 14. Dados biométricos dos exemplares estudados de Petalobrissus cubensis da Formação 
Jandaíra. Abreviações CC- comprimento da carapaça; LC- largura da carapaça; AC- altura da 
carapaça. 

 

Exemplares CC LC LC/CC AC AC/CC 

FPH-1821-I 26,27 22,89 0,87 10,97 0,41 

FPH- 1822-I 18,29 16,92 0,92 9,95 0,54 

FPH- 1823-I 22,34 20,08 0,89 10,17 0,45 

FPH- 1824-I 15,82 15,56 0,98 8,94 0,48 

FPH-1825-I 15,99 15,82 0,98 8,54 0,53 

FPH- 1826-I 14,87 13,91 0,93 7,80 0,52 

FPH-1827-I 13,55 12,59 0,92 7,48 0,55 

FPH-1828-I 17,06 15,95 0,93 8,21 0,48 

FPH-1829-I 22,11 19,40 0,87 11,87 0,53 

FPH- 1830-I 19,81 18,37 0,92 8,73 0,44 

FPH- 1831-I 19,99 19,07 0,95 10,09 0,50 

FPH-1832-I 16,71 15,80 0,94 6,26 0,37 

FPH- 1833-I 16,26 14,87 0,91 7,35 0,45 

FPH- 1834-I 14,65 13,77 0,93 8,16 0,55 

FPH-1835-I 14,98 14,16 0,94 8,56 0,57 

FPH- 1836-I 18,70 18,90 1,0 7,57 0,40 

FPH- 1837-I 20,58 18,36 0,89 7,83 0,38 

FPH-1838-I 18,31 17,87 0,97 7,10 0,38 

FPH- 1839-I 17,85 17,35 0,97 9,11 0,51 

FPH-1840-I 14,28 13,51 0,94 6,91 0,48 

FPH- 1841-I 17,02 15,16 0,89 7,33 0,43 

FPH-1842-I 15,80 14,07 0,93 7,57 0,47 

FPH- 1843-I 17,23 16,31 0,94 7,56 0,43 
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FPH-1844-I 17,75 15,27 0,86 5,52 0,31 

FPH- 1845-I 15,26 14,08 0,92 7,33 0,48 

FPH- 1846-I 15,40 14,15 0,91 8,27 0,53 

FPH- 1847-I 15,42 14,62 0,94 7,12 0,46 

FPH- 1848-I 17,49 16,49 0,94 7,43 0,42 

FPH- 1849-I 16,94 15,49 0,91 9,17 0,54 

FPH- 1850-I 15,83 14,88 0,93 8,90 0,56 

FPH- 1851-I 14,46 13,44 0,92 7,30 0,50 

FPH- 1852-I 17,33 15,81 0,91 8,30 0,47 

FPH- 1853-I 15,10 14,70 0,97 7,04 0,46 

FPH- 1854-I 14,71 14,27 0,97 9,02 0,61 

FPH- 1855-I 14,01 14,11 1,0 8,07 0,57 

FPH- 1856-I 16,96 16,07 0,94 10,06 0,59 

FPH- 1857-I 13,06 13,15 1,0 8,08 0,61 

FPH-1858-I 20,25 19,20 0,94 8,60 0,42 

FPH-1859-I 23,20 22,21 0,95 11,63 0,50 

FPH- 1860-I 20,03 19,25 0,96 10,81 0,53 

FPH- 1861-I 20,13 18,36 0,91 11,35 0,56 

FPH- 1862-I 18,37 17,81 0,96 10,29 0,56 

FPH- 1863-I 19,85 19,17 0,96 9,78 0,49 

FPH- 1864-I 23,45 21,38 0,91 10,93 0,46 

FPH-1865-I 16,73 15,49 0,92 9,85 0,58 

FPH- 1866-I 14,95 13,70 0,91 8,46 0,56 

FPH- 1867-I 16,21 15,92 0,94 8,32 0,51 

FPH-1868-I 14,11 13,65 0,96 7,21 0,51 

FPH-1869-I 23,20 15,75 0,67 7,69 0,33 

FPH-1870-I 18,45 17,77 0,96 8,31 0,45 

FPH- 1871-I 14,32 13,72 0,95 6,45 0,45 

FPH- 1872-I 17,74 16,35 0,92 10,39 0,58 

FPH-1873-I 21,24 20,28 0,95 10,84 0,51 
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FPH- 1874-I 21,44 18,60 0,86 10,18 0,47 

FPH- 1875-I 22,80 19,94 0,87 11,58 0,50 

FPH- 1876-I 17,55 15,86 0,90 9,20 0,52 

FPH- 1877-I 16,60 13,85 0,83 8,77 0,52 

FPH- 1878-I 20,13 19,32 0,95 11,31 0,56 

FPH-1879-I 15,29 14,14 0,92 6,95 0,45 

FPH-1880-I 16,07 15,64 0,97 6,75 0,42 

FPH-1881-I 16,67 15,04 0,90 8,67 0,52 

FPH-1882-I 26,08 25,09 0,96 12,97 0,49 

FPH-1883-I 17,97 16,41 0,91 7,91 0,44 

FPH-1884-I 23,05 19,63 0,85 8,10 0,35 

FPH-1883-I 15,42 14,23 0,92 8,24 0,53 

FPH-1884-I 20,46 19,05 0,93 8,16 0,39 

FPH-1885-I 15,73 15,51 0,98 7,17 0,45 

FPH-1886-I 13,27 12,84 0,96 5,87 0,44 

FPH-1887-I 20,12 16,95 0,84 9,87 0,49 

 

 

Tabela 15. Dados biométricos dos exemplares estudados de Mecaster fourneli Formação Jandaíra. 
Abreviações: CC- comprimento da carapaça; LC- largura da carapaça; AC- altura da carapaça; CPA- 
comprimento das pétalas pares anteriores; CPP- comprimento das pétalas pares posteriores. 

 

Exemplares CC LC LC/CC AC AC/CC CPA CPP 

FPH-1682-I 16,61 15,67 0,94 9,55 0,57 6,16 5,13 

FPH-1683-I 25,30 22,24 0,87 15,86 0,62 8,92 7,37 

FPH-1684-I 15,67 14,23 0,90 8,34 0,53 5,12 4,09 

FPH-1685-I 17,91 15,42 0,86 11,54 0,64 6,15 4,36 

FPH-1686-I 17,82 15,56 0,87 9,45 0,53 6,09 5,12 

FPH-1698-I 18,88 16,90 0,89 7,94 0,42 6,52 4,48 

FPH-1699-I 23,54 21,48 0,91 12,27 0,52 7,76 5,25 

FPH-1700-I 21,50 19,47 0,90 13,67 0,63 7,31 5,76 
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FPH-1701-I 19,95 17,34 0,86 12,81 0,64 7,22 4,93 

FPH-1708-I 29,85 26,16 0,87 19,63 0,65 10,67 8,72 

FPH-1709-I 29,49 28,88 0,97 22,15 0,75 13,65 8,13 

FPH-1710-I 36,72 32,18 0,87 23,66 0,64 13,65 9,01 

FPH-1171-I 32,60 29,46 0,90 22,45 0,68 11,91 8,64 

FPH-1712-I 24,98 23,80 0,95 14,20 0,56 10,17 8,61 

FPH-1713-I 21,60 21,18 0,98 13,79 0,63 8,86 6,44 

FPH-168-I 17,81 17,63 0,98 11,12 0,62 7,01 5,25 

FPH-1689-I 21,80 21,60 0,99 9,01 0,41 6,34 4,17 

FPH-1703-I 13,36 13,34 0,99 6,89 0,51 7,52 5,24 

FPH-1705-I 12,88 9,49 0,73 5,98 0,46 7,32 5,44 

FPH-1706-I 8,74 7,18 0,82 3,99 0,45 6,72 5,21 

FPH-1707-I 9,81 5,72 0,92 9,46 0,96 5,58 4,22 

FPH-1690-I 20,77 20,25 0,97 14,59 0,70 8,21 6,19 

FPH-1691-I 21,17 19,57 0,92 11,55 0,54 8,10 6,10 

FPH-1692-I 18,44 16,42 0,89 10,22 0,55 5,96 5,04 

FPH-1693-I 12,47 11,33 0,90 7,27 0,58 5,39 3,34 

FPH-1716-I 29,19 28,19 0,96 16,23 0,55 13,15 8,02 

FPH-1717-I 23,87 21,76 0,91 12,88 0,53 7,96 5,82 

FPH-1718-I 20,21 17,67 0,87 13,20 0,65 8,09 4,48 

FPH-1719-I 18,58 17,11 0,92 10,26 0,55 7,04 4,74 

FPH-1720-I 16,46 12,36 0,74 8,54 0,51 6,66 4,70 

FPH-1721-I 22,63 22,48 0,99 15,90 0,70 9,88 7,16 

FPH-1714-I 20,96 17,78 0,84 8,78 0,41 12,15 11,01 

FPH-1715-I - - - - - - - 

FPH-1694-I 16,50 14,74 0,89 7,35 0,44 5,64 4,42 
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FPH-1695-I 13,41 11,81 0,88 6,90 0,51 3,78 2,79 

FPH-1696-I 11,82 10,89 0,92 6,53 0,55 3,82 2,62 

FPH-1697-I 12,18 11,31 0,92 7,56 0,62 3,98 2,80 

 
 
Tabela 16. Dados biométricos dos exemplares estudados de Mecaster texanum da Formação Jandaíra. 
Abreviações: CC- comprimento da carapaça; LC- largura da carapaça; AC- altura da carapaça; PA- 
comprimento das pétalas pares anteriores; PP- comprimento das pétalas pares posteriores. 
 

Exemplares CC LC LC/CC AC AC/CC PA PP 

FPH-1738-I 27,59 24,44 0,88 20,86 0,74 11,60 9,68 

FPH-1727-I 21,09 17,95 0,85 11,06 0,52 7,16 5,74 

FPH-1722-I 20,10 17,95 0,89 12,92 0,64 7,61 6,75 

FPH-1723-I 21,50 20,19 0,93 9,91 0,46 7,41 6,42 

FPH-1724-I 19,43 17,73 0,91 11,61 0,59 7,59 6,43 

FPH-1725-I 17,67 16,85 0,95 10,49 0,59 7,56 6,41 

FPH-1726-I 14,35 12,85 0,89 9,70 0,67 4,90 3,59 

FPH-1727-I 22,11 20,79 0,94 9,81 0,44 7,33 4,84 

FPH-1728-I 26,28 22,12 0,84 10,77 0,40 7,72 6,22 

FPH-1729-I 16,91 16,52 0,97 8,68 0,51 6,95 4,18 

FPH-1741-I 20,18 18,82 0,93 12,70 0,62 7,96 5,80 

FPH-1730-I 18,35 16,23 0,88 11,30 0,61 6,44 4,87 

FPH-1731-I 13,68 12,32 0,90 8,94 0,65 5,22 3,71 

FPH-1743-I 17,94 16,19 0,90 11,96 0,66 8,02 4,32 

FPH-1742-I 22,63 22,48 0,99 15,90 0,70 9,88 7,16 

FPH-1744-I 17,28 16,98 0,95 11,85 0,68 8,61 5,60 

FPH-1745-I 18,66 17,86 0,95 13,85 0,74 9,88 7,16 

FPH-1732-I 19,11 17,57 0,91 7,90 0,41 6,84 5,39 

FPH-1733-I 17,59 15,60 0,88 10,17 0,57 7,68 5,01 

FPH-1734-I 16,18 13,88 0,85 9,74 0,60 6,76 4,91 

FPH-1735-I 13,04 12,20 0,93 8,93 0,68 5,08 4,18 
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FPH-1736-I 16,49 15,41 0,93 8,67 0,52 6.78 4,29 

FPH-1737-I 12,49 11,49 0,91 6,43 0,51 5,69 3,99 

FPH-1739-I 20,89 19,49 0,93 13,38 0,64 6,99 4,80 

FPH-1740-I 23,20 23,16 0,99 9,54 0,41 9,44 4,88 

 
 
Tabela 17. Dados biométricos dos exemplares estudados de Mecaster sp. da Formação Jandaíra. 
Abreviações: CC- comprimento da carapaça; LC- largura da carapaça; AC- altura da carapaça; PA- 
comprimento das pétalas pares anteriores; PP- comprimento das pétalas pares posteriores.  
 

Exemplares CC LC LC/CC AC AC/CC PA PP 

FPH -164 20,79 20,02 0,96 12,35 0,59 6,88 4,71 

FPH -171 14,95 14,47 0,96 6,94 0,46 4,58 3,70 

FPH 173 13,89 13,74 0,98 5,45 0,39 3,98 2,89 

FPH -175 11,06 9,79 0,88 6,41 0,57 5,32 4,03 

FPH -178 12,64 12,60 0,99 5,89 0,46 7,07 4,38 

FPH -180 14,93 13,31 0,89 8,87 0,59 5,70 3,84 

FPH -189 19,23 17,48 0,90 8,84 0,45 6,52 4,52 

FPH -191 14,81 12,85 0,86 6,65 0,44 6,13 3,98 

FPH -192 12,98 12,08 0,93 5,76 0,44 4,23 3,44 

FPH -193 21,08 17,03 0,80 12,87 0,61 8,45 5,03 

FPH -197 24,96 21,88 0,87 10,84 0,43 8,85 5,87 

FPH -200 29,13 28,99 0,99 24,10 0,82 10,73 9,11 

FPH -201 22,59 16,73 0,74 10,16 0,44 12,86 9,92 

FPH -203 24,59 19,89 0,80 8,27 0,33 10,22 7,37 

FPH -205 25,79 22,18 0.86 16,45 0,63 8,98 7,4 

FPH -206 23,34 20,38 0,87 10,69 0,45 9,14 7,09 

FPH -213 11,80 11,33 0,96 6,02 0,51 5,51 4,36 

 
 


