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Para determinar a história térmica tanto da bacia como da fonte (margem) usamos um novo 
ferramental baseado em um modelo de annealing de traços de fissão nuclear em apatita. O annealing é um 
fenômeno que faz com que os traços sofram encurtamento do comprimento em função da temperatura e do 
tempo. Como os traços são gerados continuamente em tempos geológicos, traços terão diferentes tamanhos 
refletindo o annealing sofrido após sua formação. Desta forma, sua distribuição de comprimentos traz 
informações sobre a história térmica da amostra de apatita, a qual também pode conter informações sobre 
eventos termotectônicos. Isto  pode ser determinado utilizando-se o modelo de annealing, introduzindo 
modificações metodológicas desenvolvidas em nosso grupo de pesquisa. Além disso, deve-se ressaltar que 
amostras são analisadas em grupos que pertençem à mesma unidade tectônica. 

Aplicamos esta metodologia a um grupo de amostras coletadas na Serra do Mar, localizada no 
estado de São Paulo. Os resultados obtidos mostram que esta teria se formado como resposta a várias 
reativações tectônicas da falha de Santos. As histórias térmicas e as idades obtidas, do continente em direção 
à Bacia de Santos, mostram que o primeiro pulso tectônico teria sido originado no Cretáceo Superior (~ 80 Ma; 
Serra do Mar acima de 800m), o segundo no Paleoceno (~ 60 Ma; Serra do Mar menor que 800m e maior que 
400m), o terceiro no Oligoceno (~ 40 Ma, Serra do Mar menor que 400 m e maior que 200m), o quarto no 
Neogeno (~ 25 Ma; menor que 200m) e a ultima no Neo-Neogeno (~ 10 Ma ao nível do mar). Também temos 
resultados de amostras coletadas em Ilha Bela, onde tanto a idade por traços de fissão, que  cai no Paleoceno, 
e a história térmica são semelhantes às obtidas no grupo de amostras coletadas na Serra do Mar entre 800-
400 m. 

As histórias térmicas obtidas nestes grupos de amostras mostram consistência, do ponto de vista 
geológico, com os eventos tectônicos evidenciados através de inconformidades mostradas na carta 
estratigráfica da Bacia de Santos. 

Potenciais de hidrocarbonetos também podem ser avaliados usando esta metodologia porque o 
intervalo de temperaturas, no qual os traços são retidos em apatita, é 60-120 oC, o que coincide com a janela 
de temperatura de geração máxima de hidrocarbonetos líquidos.  
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