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RESUMO

Associações de radiolários foram estudadas a partir de sedimentos recuperados de uma seção do Site 356 (DSDP Leg 39), perfurado no Platô de 
São Paulo, Bacia de Santos, com objetivo de desenvolver análises bioestratigráficas e definir as zonas de radiolários do Eoceno inferior e médio, 
com base no biozoneamento padrão para radiolários de latitudes baixas.  O método usual para recuperação de radiolários foi utilizado para 
processar 48 amostras, e parte do resíduo obtido foi utilizado para preparar as lâminas permanentes, visando identificar os taxa em microscopia 
óptica e registrar sua distribuição vertical. A partir da análise dos esqueletos dos radiolários, foi possível observar uma redução do grau de 
preservação e abundância dos mesmos, associada a uma mudança na litologia do site a 218.50 m. Um hiato abrangendo a parte mais superior do 
Eoceno médio, continuando até o Mioceno inferior, foi observado através da análise da distribuição estratigráfica das associações de radiolários, 
que possibilitou evidenciar a ausência das espécies que marcam o topo da Zona Podocyrtis (Lampterium) mitra (RP14) do Eoceno médio, e 
espécies características do Eoceno retrabalhadas em uma amostra pertencente ao Mioceno. A aplicabilidade do zoneamento padrão para 
radiolários de latitudes baixas foi testada nas associações no Site 356. Ao todo, 124 bioeventos do Eoceno inferior ao médio foram registrados e 
39 espécies-guia foram utilizadas para o reconhecimento das zonas Podocyrtis (Lampterium) mitra (RP14), Podocyrtis (Podocyrtoges) ampla 
(RP13), Thyrsocyrtis triacantha (RP12), Dictyoprora mongolfieri (RP11) e Theocotyle cryptocephala (RP10), do Eoceno médio, assim como a Zona 
Phormocyrtis striata striata (RP9) do Eoceno inferior, de acordo com o zoneamento padrão. Os resultados do estudo bioestratigráfico da seção 
eocênica do Site 356, em latitudes médias, foram correlacionados com outros biozoneamentos propostos para latitudes baixas e médias, sendo 
possível observar que algumas espécies-guia deste site apresentam diferenças na distribuição estratigráfica em relação a ocorrências em latitudes 
baixas, e semelhanças na distribuição estratigráfica em relação a outros estudos em latitudes médias. Este estudo apresenta o primeiro registro 
das zonas de radiolários do Eoceno inferior ao médio na região da Bacia de Santos, além de ampliar o conhecimento sobre a distribuição 
estratigráfica e geográfica dos radiolários no intervalo estudado, visto que a ocorrência de muitas espécies do Eoceno ainda não é conhecida no 
Atlântico Sul.  Este biozoneamento poderá, futuramente, ser utilizado para calibrar o posicionamento das biozonas de outros poços já estudados, 
perfurados na margem continental sudeste brasileira, que apresentam registro sedimentar descontínuo e/ou indícios de retrabalhamento e 
desabamentos.
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