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RESUMO – O equinóide espatangóide Hemiaster zululandensis Besaire & Lambert, 1930, é assinalado pela
primeira vez para o Brasil, proveniente do Albiano superior (zona de Mortoniceras sp.) da Formação Riachuelo,
bacia de Sergipe. Esta espécie apresenta evidências de ter sido endofaunal, vivendo em sedimentos de granulação
média a fina, em ambientes rasos, próximos a bancos carbonáticos. Sua ocorrência no Brasil deve estar ligada à
dispersão em direção ao norte por correntes de superfície através da passagem entre a África do Sul e Madagascar,
locais onde esta espécie é também registrada.
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ABSTRACT – THE RECORD OF THE ECHINOID HEMIASTER ZULULANDENSIS BESAIRE & LAMBERT,
1930, IN THE CRETACEOUS (UPPER ALBIAN) OF SERGIPE. The spatangoid echinoid Hemiaster
zululandensis Besaire & Lambert, 1930, is recorded for the first time from the Upper Albian (Mortoniceras sp.
zone) deposits of the Riachuelo Formation, Sergipe Basin, Brazil. This species was probably endofaunal, living
in medium to fine-grained sediments, near shallow-water carbonate banks. Its occurrence in Brazil is supposed
to be caused by northward dispersion related to surface currents passing through South Africa and Madagascar,
where this species is also recorded.
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INTRODUÇÃO

A fauna de equinóides do Albiano superior ao Coniaciano
médio de Sergipe é, segundo Smith & Bengtson (1991), uma
das mais bem documentadas e diversificadas do Cretáceo do
Brasil. Contudo, a maior parte da fauna conhecida restringe-
se ao intervalo Cenomaniano-Coniaciano, sendo o intervalo
Aptiano-Albiano, até então, pouco estudado. Trabalhos de
campo realizados recentemente na Formação Riachuelo, que
abrange o Aptiano-Albiano (Figura 1), têm contribuído sig-
nificativamente para ampliar este conhecimento com o regis-
tro de novas ocorrências para a bacia de Sergipe, o que tem
possibilitado ampliar o conhecimento da distribuição dos
equinóides nos primórdios da abertura do Oceano Atlântico
Sul, e inferir a situação paleobiogeográfica e condições
paleoecológicas deste proto-oceano.

MATERIAL E MÉTODOS

O material utilizado neste trabalho provém da coleção de

fósseis da Fundação Paleontológica Phoenix (FPH), em
Sergipe, e da Universidade Federal de Sergipe (RE). Após a
limpeza e identificação, foram obtidos os dados biométricos
dos exemplares melhor preservados. Foram feitas medidas
do comprimento, largura e altura das carapaças e comprimen-
to das pétalas anteriores e posteriores, a fim de melhor
visualizar as variações intra-específicas e compará-los com
exemplares descritos de outras localidades.

DESCRIÇÃO DAS LOCALIDADES

Os afloramentos estudados do Membro Maruim da Forma-
ção Riachuelo situam-se no Município de Maruim (Figura 2), à
margem esquerda do rio Sergipe, no trecho que antecede o en-
contro do rio Ganhamoroba, e na margem esquerda deste último
rio, ambos na planície de maré. São afloramentos de acesso rela-
tivamente fácil, dificultado apenas pelas marés altas ou durante a
época das chuvas, quando alguns dos acessos (p. ex., para Fa-
zenda Nova 1) tornam-se praticamente intransitáveis. Uma des-
crição simplificada destes afloramentos é fornecida a seguir.
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A metodologia utilizada na descrição dos afloramentos
segue aquela adotada por Bengtson (1983, pp. 30-31). As
coordenadas foram obtidas utilizando-se um GPS Ensign
(Trimble Navigation) sobre o datum Córrego Alegre, con-
vertidas para o datum Aratu e arredondadas para os 50
metros mais próximos. Coordenadas UTM estão
referenciadas ao meridiano central 39°. Os códigos em pa-
rênteses referem-se à identificação dos afloramentos no
mapa de localização.

Os seguintes códigos foram utilizados nas descrições
abaixo: Krm = Formação Riachuelo, Membro Maruim; Expo-
sição = afloramento com altura inferior a 0,5 m; Seção =
afloramento com altura superior a 0,5 m
Fazenda Nova 1 (FN-01) - UTM 8.808.650N/706.700E. Mapa
topográfico folha: SC.24-Z-B-IV-4 Aracaju.

Exposição na margem esquerda do rio Sergipe, cerca de 3
km a montante da confluência do rio Ganhamoroba, parcial-
mente coberta durante a maré alta. Altitude: 0 m.

Krm: Calcarenito oncolítico/bioclástico, localmente
bioturbado, com abundantes equinóides e amonóides.
Praia 10 (PR-10) - UTM 8.810.450N/709.950E. Mapa topo-
gráfico folha: SC.24-Z-B-IV-4 Aracaju.

Pequena exposição em planície de maré na margem es-
querda do rio Ganhamoroba na propriedade denominada Fa-
zenda Praia. Altitude 0,5 m.

Krm: Calcarenito amarelo-claro a cinza, bioclástico/
oncolítico, grosso, muito cimentado.

Referências: Corresponde à área denominada “Lastro”
de White (1887), Branner (1890), Maury (1930, 1934, 1937),
Brito (1980, 1981), e denominada “Praia” de Bengtson (1983)
e Smith & Bengtson (1991).

SISTEMÁTICA

Ordem SPATANGOIDA Claus, 1876
Família HEMIASTERIDAE Clark, 1917

Hemiaster zululandensis Besaire & Lambert, 1930
(Figuras 3, 5)

Material estudado. Consiste em carapaças inteiras, cataloga-
das sob os números: FPH-337-I; FPH-341-I; FPH-342-I; FPH-
344-I; FPH-364-I; FPH-370-I; FPH-373-I a FPH-385-I; FPH-
387-I a FPH-408-I e FPH-588-I, RE-1040 a RE-1048.
Diagnose ampliada. Um Hemiaster com a carapaça
subcordiforme de tamanho médio; sistema apical etmofrático
situado posteriormente; pétalas pares espatuladas e com ta-
manhos diferentes; ambulacro anterior não petalóide, largo,
com o assoalho plano e com formato em U; presença de
parafascíolo peripetálico; periprocto subcircular; peristoma
fracamente labiado.

DESCRIÇÃO

Carapaça. Carapaças subcordiformes, deprimidas, de tama-
nho médio, pouco mais longas do que largas. A margem an-
terior é arredondada e levemente inclinada na parte superior,
com o ambulacro anterior bem definido, prolongando-se em
direção ao peristômio (Figura 3D). A margem posterior é
muitas vezes quase vertical (Figura 3B, G). As medidas dos
exemplares são apresentadas na Tabela 1. A carapaça é den-
samente recoberta por tubérculos de tamanhos diferentes,
com plataforma crenulada e mamelão perfurado, mas sem
auréolas ou com pequenas auréolas na região dorsal e late-
ral, sendo que na região do plastrão as auréolas estão mais
marcadas. Um parafascíolo peripetálico largo pode ser ob-
servado em alguns dos exemplares (Figura 3A, B, F, G).
Sistema apical. O sistema apical é sulcado e localizado próxi-
mo ao terço posterior da carapaça. Este é etmofrático, forma-
do por quatro gonoporos. A madreporita, localizada na placa
genital 2, possui cerca de 30 poros. No exemplar FPH-341-I se
interpõe parcialmente entre os poros genitais 1 e 4, sem
ultrapassá-los. Neste exemplar os poros genitais posteriores
encontram-se ligeiramente mais separados que os anteriores
(Figura 3C). Nos exemplares menores, só o gonoporo da pla-
ca genital 1 é que está localizado um pouco afastado dos
demais, com a madreporita localizada totalmente acima das
placas genitais 1 e 4 (Figura 3E, H).

Figura 1.  Carta estratigráfica da seção marinha aptiana-albiana da bacia de Sergipe (modificado de Souza-Lima et al., 2002).
Figure 1.  Stratigraphic chart of the Aptian-Albian marine section of the Sergipe Basin (modified from Souza-Lima et al., 2002).
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Região ambulacral. Região ambulacral apresentando as péta-
las pares moderadamente sulcadas e abertas, com o par anteri-
or mais longo que o posterior. Exemplar FPH-341-I com o par
anterior (II e IV) mais longo que o posterior, divergindo em um
ângulo aproximado de 105º e ainda formado por 38 pares de
poros em forma de fenda, em ambas as séries. Par posterior
mais curto que o anterior, levemente encurvado e formado por
29 pares de poros semelhantes ao anterior. O ambulacro III é
não-petalóide, sulcado, largo, possuindo 31 pares de poros
ovais e aproximadamente iguais, os quais tornam-se menores
e espaçados em direção ao âmbitus. Estes poros são separa-
dos por dois pequenos grânulos. O ambulacro III se comunica
com o peristômio através de um sulco raso, que se torna gra-
dualmente mais profundo nos exemplares maiores.
Periprocto. Periprocto de formato oval, mais longo do que
largo e localizado acima do âmbitus na região posterior da
carapaça, a qual possui um declive vertical. Foram contados
8 a 11 pares de poros subanais.
Peristômio. Localizado no terço anterior da carapaça, possui
geometria reniforme, moderadamente pequeno e fracamente
labiado, sendo expandido lateralmente, arredondado supe-
riormente, com as margens, lateral e inferior retilíneas e com o

labrum desenvolvido. Apresenta seis pares de filódios em
duas fileiras laterais e dois a três pares também em duas filei-
ras em direção ao ambulacro III, em duas colunas em direção
ao plastrão.
Plastrão. As placas que formam o plastrão anfisterno podem
ser observadas no exemplar FPH-370-I (Figura 3D), onde o
conjunto confere uma aparência subtriangular ao mesmo. Tu-
bérculos com plataforma crenulada e auréola bem marcada
estão situados sobre estas placas, e diminuem gradativamente
de tamanho em direção ao âmbitus.
Variações intraespecíficas. As variações nas razões largura/
comprimento e altura/comprimento das carapaças assim como
no comprimento das pétalas pares anteriores e posteriores dos
exemplares de Hemiaster zululandensis examinados são mos-
trados na Tabela 1. Pode-se observar que foi encontrado um
maior número de exemplares cuja razão largura/comprimento
da carapaça foi entre 0,95 e 1,0, e um menor número entre 1,05
e 1,10. Com relação à razão altura/comprimento das carapaças,
foi obtido um maior número de exemplares entre 0,66 e 0,70 e
um menor número entre 0,46 e 0,50 (Figura 4). A análise da
razão comprimento das pétalas anteriores e o comprimento
das carapaças mostra que podem ser encontradas variações

Figura 2.  Mapa de localização dos afloramentos estudados.
Figure 2.  Location map of the study outcrops.
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na dimensão das pétalas anteriores. Com relação à razão entre
o comprimento das pétalas anteriores e posteriores, também
verifica-se que  existe uma variação entre os indivíduos. Ou-
tras variações em maior ou menor grau ocorreram em vários
espécimes, tais como: a profundidade e largura das pétalas
pares anteriores e posteriores, mais largas e profundas no exem-
plar FPH-374-I; a profundidade e largura do ambulacro III, mais
largo no exemplar FPH-341-I e mais profundo no exemplar FPH-
374-I; a posição do sistema apical, formato das placas apicais,
tamanho e posição dos gonoporos (Figura 3C, E, H);
gonoporos menores e mais separados observados no exem-
plar FPH-341-I (Figura 3C); o declive da margem posterior mais
vertical em alguns exemplares (exemplar FPH-342-I, Figura 3G),
e o declive da margem antero-dorsal que pode ser íngreme ou
não (Figura 3B, G).
Discussão. Variações intraespecíficas semelhantes as que
foram observadas nos exemplares brasileiros, também foram

observadas por Greyling & Cooper (1994) nos exemplares da
Formação Mzinene, na bacia de Zululand, África do Sul. Os
autores notaram que a razão largura/comprimento das cara-
paças foi, na maioria dos exemplares, entre 0,95 e 1,0, isto é,
semelhante ao obtido para a maioria dos exemplares brasilei-
ros. Com relação à razão altura/comprimento das carapaças,
aqueles autores obtiveram um maior número de exemplares
entre 0,56 e 0,60 e um número menor entre 0,71 e 0,75 (Figura
4). Esta diferença entre os exemplares africanos e brasileiros
parece estar relacionada principalmente à deformação a que
foram submetidos os exemplares africanos segundo Greyling
& Cooper (1994). Apesar destas alterações e utilizando to-
das as estruturas disponíveis, estes autores estabeleceram
dois morfotipos para Hemiaster zululandensis: morfotipo A,
com o declive antero-dorsal íngreme e consistente em dire-
ção ao âmbitus; zona interporífera se alargando gradual e
igualmente em direção ao âmbitus, e morfotipo B, com o de-

Figura 3.  Desenho esquemático de Hemiaster zululandensis. FPH-341-I: A. vista dorsal, B.
vista lateral, C. placas do sistema apical; FPH-370-I: D. vista ventral, com geometria do plastrão;
RE-1042: E. placas do sistema apical; FPH-342-I: F. vista dorsal, G. vista lateral, H. placas do
sistema apical. Escalas: A, B, F, G  = 5 mm; C, E, H = 1 mm; D = 10 mm.
Figure 3.  Schematic drawing of Hemiaster zululandensis. FPH-341-I: A. aboral view, B. lateral
view, C. apical disc plating; FPH-370-I: D. oral view, with the plastron geometry; RE-1042: E. apical
disc plating; FPH-342-I: F. aboral view, G. lateral view, H. apical disc plating. Scale bar: A, B, F, G  =
5 mm; C, E, H = 1 mm; D = 10 mm.
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clive antero-dorsal variando entre a zona porífera do
ambulacro III; zona interporífera mais larga do que longa.
Ambos os morfotipos foram observados nos exemplares bra-
sileiros, podendo estas características estarem mais ou me-
nos acentuadas em alguns exemplares. As variações como o
declive antero-dorsal e a excentricidade posterior do sistema
apical nos espatangóides hemiasterídeos, segundo estes
autores, estariam relacionadas a um possível dimorfismo se-
xual. Greyling & Cooper (1994) notaram também que os exem-
plares juvenis possuem carapaça de contorno mais arredon-
dado, gonoporos menores, ambulacros pares mais estreitos
e rasos, ambulacro III pouco profundo e ambulacros I e V
mais divergentes. Desta forma, acredita-se que os espécimes
da Formação Riachuelo pertençam à espécie H. zululandensis,
por apresentarem as mesmas características gerais, além de
variações intraespecíficas semelhantes àquelas descritas e
figuradas por Greyling & Cooper (1994).

Os exemplares figurados por Smith & Bengtson (1991, p.
54, est. 11, figs. g-j) como Hemiaster sp., e pertencentes à
coleção de equinóides brasileiros, depositada no Departamento
de Paleobiologia do Smithsonian Institution em Washington,
D.C. (EUA) sob os números USNM448099 e USMN448100,
são aqui atribuídos a Hemiaster zululandensis. Como estes
dois espécimens não continham nenhuma indicação da locali-
dade ou camada na qual tinham sido coletados, Smith &
Bengtson (1991) fotografaram e apontaram as principais dife-
renças entre aqueles exemplares e Hemiaster proclivus
Cotteau, Peron & Gauthier, 1878, com o intuito de chamar a
atenção sobre a presença de Hemiaster sp. em Sergipe.

Os exemplares de Hemiaster zululandensis de Sergipe
diferem de H. proclivus por possuírem as pétalas pares um
pouco mais sulcadas, a carapaça mais deprimida e o sulco do
ambulacro III mais largo e com maior densidade de tubércu-
los na região aboral. De Hemiaster wayaensis Larrain, 1985,
do Aptiano do Chile, diferem pela largura da carapaça, mais
estreita em H. wayaensis, e pelas pétalas também mais estrei-
tas e menos espatuladas na espécie chilena.
Distribuição estratigráfica e geográfica. Hemiaster
zululandesnsis é assinalada para o Albiano superior da ba-
cia de Zululand, na África do Sul e, possivelmente, para o
Albiano médio de Madagascar (Greyling & Cooper, 1994).
Esta distribuição geográfica é aqui ampliada para a América
do Sul, com seu registro no Albiano superior (zona de
Mortoniceras sp.), do Membro Maruim da Formação
Riachuelo, Sergipe, Brasil.

PALEOBIOLOGIA E
PALEOBIOGEOGRAFIA

Paleobiologia. Hemiaster zululandensis possui carapaça de
contorno cordiforme e globular, com um pronunciado e largo
sulco frontal tendo provavelmente preferido um modo de vida
endofaunal, enterrando-se a poucos centímetros da superfí-
cie, em sedimentos arenosos de granulação média a fina, pró-
ximos a bancos carbonáticos. Segundo suas características
morfológicas, teriam sido detritívoros seletivos (Smith, 1984),
selecionando partículas grossas no interior do sedimento

Tabela 1.  Dados morfométricos (mm) de Hemiaster zululandensis.
Abreviações: C, comprimento; L, largura máxima; A, altura; PA,
comprimento das pétalas pares anteriores; PP, comprimento das
pétalas pares posteriores.
Table 1.  Morphometric data (mm) of Hemiaster zululandensis.
Abbreviations: C, length; L, maximum width; A, height; PA, length
of anterior paired petals; PP, length of posterior paired petals.

Exemplar C L L/C A A/C PA PP

FPH-337-I 27,0 26,0 0,96 19,0 0,70 12,0 7,0

FPH-341-I 33,0 33,5 1,01 21,5 0,65 9,5 6,5

FPH-342-I 32,0 29,0 0,90 22,5 0,70 14,0 9,5

FPH-344-I 27,0 26,0 0,96 15,0 0,55 10,0 6,0

FPH-364-I 21,0 20,5 0,97 16,5 0,78 11,5 8,5

FPH-370-I 21,5 20,5 0,95 16,0 0,74 10,0 5,0

FPH-373-I 36,0 36,5 1,01 25,0 0,69 16,0 10,0

FPH-374-I 34,0 34,0 1,00 24,0 0,70 15,5 10,5

FPH-375-I 24,0 24,0 1,00 17,0 0,70 9,5 6,0

FPH-376-I 30,0 30,0 1,00 16,0 0,53 12,0 7,0

FPH-377-I 23,0 22,5 0,97 10,0 0,43 10,0 6,0

FPH-378-I 31,0 33,0 1,06 22,0 0,70 11,0 7,0

FPH-379-I 29,0 28,0 1,06 17,5 0,60 12,0 7,0

FPH-380-I 31,0 29,0 0,96 21,0 0,67 12,5 8,0

FPH-381-I 22,5 22,0 0,97 15,0 0,66 8,0 6,0

FPH-384-I 39,5 40,0 1,01 25,0 0,63 16,5 10,0

FPH-385-I 40,0 41,0 1,02 29,0 0,72 18,0 11,0

FPH-387-I 30,0 28,0 0,93 20,0 0,66 11,0 7,0

FPH-388-I 32,0 32,5 1,01 23,0 0,71 14,0 10,0

FPH-389-I 31,5 29,5 0,93 22,5 0,71 12,5 8,0

FPH-390-I 36,0 35,0 0,97 25,0 0,71 14,0 9,0

FPH-391-I 23,0 23,0 1,00 16,5 0,69 9,5 6,0

FPH-392-I 22,5 22,5 1,00 15,5 0,68 9,5 5,5

FPH-393-I 25,0 25,0 1,00 17,5 0,70 9,5 7,0

FPH-394-I 27,0 24,0 0,90 17,5 0,64 10,0 6,5

FPH-395-I 38,5 35,5 0,92 25,5 0,66 15,5 10,0

FPH-396-I 16,5 16,5 0,96 11,0 0,66 6,0 4,0

FPH-398-I 27,0 28,0 1,03 20,5 0,75 13,0 6,0

FPH-402-I 41,5 41,5 1,00 26,0 0,62 14,5 11,5

FPH-403-I 35,0 32,0 0,91 20,0 0,57 - -

FPH-404-I 34,0 34,0 1,00 22,5 0,66 13,0 9,0

FPH-405-I 37,0 37,0 1,00 24,5 0,66 16,5 10,0

FPH-406-I 36,5 36,6 1,00 24,5 0,67 15,5 11,0

FPH-407-I 27,0 26,5 0,98 21,0 0,77 11,0 6,0

FPH-408-I 22,0 21,0 0,95 15,5 0,70 9,0 5,0

RE-0141 27,0 23,0 0,85 19,5 0,72 10,0 7,0

RE-1042 25,5 25,5 1,00 17,0 0,66 12,0 7,0

RE-1043 24,5 23,0 0,93 17,5 0,71 10,0 8,0

RE-1044 28,0 27,0 0,96 17,0 0,60 9,5 5,0

RE-1047 33,0 34,0 1,03 23,5 0,71 10,0 6,0

com auxílio dos pódios bucais. As diferenciações nos poros
mostram que os pódios construtores de um funil teriam esta-
do presentes no ambulacro III, proporcionado uma corrente
de água para oxigenar as pétalas. Estes equinóides possuem
também um fascíolo aboral, o qual foi essencial para manter
um espaço preenchido pela água em volta da carapaça em
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seu hábitat. Nesta espécie observa-se ainda um início de
especialização do sulco frontal, o qual implicaria em que pro-
vavelmente algumas partículas alimentares, captadas junto
com a água, pudessem ser direcionadas para a boca.
Paleobiogeografia. Esta espécie, também assinalada para a
África do Sul (e, provavelmente, Madagascar), possivelmente
teria se dispersado em direção ao norte através de uma passa-
gem existente entre a África e Madagascar (Figura 6), a qual
teria possibilitado um intercâmbio da fauna entre o sudeste e o
oeste Africano (Néraudeau & Mathey, 2000). Correntes anti-
horárias provenientes do sul, margeando a costa oeste africa-
na, teriam sido responsáveis pela dispersão da espécie para a
costa brasileira, atingindo a costa de Sergipe, em particular.

CONCLUSÕES

Os exemplares de Hemiaster zululandensis Besaire &
Lambert (1930) estudados nesse trabalho representam o pri-
meiro registro desta espécie para o Brasil, mais especifica-
mente para o Cretáceo (Albiano superior) da bacia de Sergipe.
Além disso, a presença H. zululandensis também reforça as
evidências de trocas faunísticas entre o sul da África e o
Nordeste do Brasil no Cretáceo.
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Figura 4.  Dados biométricos de Hemiaster zululandensis. 1 - Espécimes brasileiros; 2 - Espécimes africanos.
Figure 4.  Biometric data of Hemiaster zululandensis. 1 - Brazilian specimens; 2 - African specimens.
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Figura 6.  Mapa paleogeográfico do Neoalbiano com indicação das principais paleocorrentes de superfície e distribuição de alguns
equinóides que ocorrem em Sergipe e em outras bacias coetâneas (modificado de Néraudeau & Mathey, 2000). Espécies: 1. Phalacrocidaris
branneri; 2.Tetragramma deshayesi; 3. Coenholectypus neocomiensis; 4. Pygorhynchus colombianus; 5. Phyllobrissus freitasii; 6.
Pseudholaster tricarinatus; 7. Pseudholaster altiusculus; 8. Hemiaster zululandensis.
Figure 6.  Late Albian palaeogeographic map indicating the main surface palaeocurrents and the distribution of some echinoids that occur
in the Sergipe and other coeval basins (modified from Néraudeau & Mathey, 2000).

Figura 5.  Hemiaster zululandensis. FPH-341-I: A. vista dorsal; C.
vista lateral; FPH-374-I: B. vista dorsal; D. lateral; FPH-385-I: E. vista
posterior; FPH-370-I: F. vista ventral. Escala = 10 mm.
Figure 5.  Hemiaster zululandensis. FPH-341-I: A. aboral view; C.
lateral view; FPH-374-I: B. aboral view; D. lateral; FPH-385-I: E.
posterior view; FPH-370-I: F. oral view. Scale bar = 10 mm.
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