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ADVERTÊNCIA

Este power point não deve ser considerado como uma 
publicação acadêmica, por tratar-se  de apenas uma 
apresentação abordada pelo Palestrante visando ilustrar 
o tema divulgado  no XIII Seminário Filosofia das 
Origens, realizado no Rio de Janeiro em 2012
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Revisão

• Nós, juntamente com tudo o que nos 
cerca, somos feitos de átomos.



Revisão

• Átomos são feitos de prótons, nêutrons e 
elétrons (mais algumas partículas que são 
criadas e destruídas constantemente).



Revisão

• Prótons e nêutrons possuem quase a 
mesma massa.

• Cada elétron possui uma massa quase 
2000 vezes menor do que a de um próton 
ou nêutron.



Revisão

• Os átomos são compostos por um núcleo, 
formado de prótons e nêutrons, e uma 
eletrosfera, formada de elétrons.



Revisão

• O núcleo contém quase toda a massa do 
átomo, mas seu tamanho é insignificante 
comparado ao tamanho do átomo.

• Quase todo o volume do átomo é 
composto pela eletrosfera.



Revisão

• Todas as partículas se comportam como 
ondas.



Revisão

• Os elétrons não giram em torno do núcleo 
da forma como alguns pensam.



Revisão

• A eletrosfera é um 
conjunto de ondas 
estacionárias de 
elétrons chamadas de 
'orbitais'.



Revisão

• Quando confinadas, partículas formam 
ondas estacionárias, da mesma forma que 
ondas sonoras no interior de uma flauta.

• Prótons e nêutrons no núcleo de um átomo 
também formam ondas estacionárias: são 
os orbitais nucleares.



Revisão

• Sob certas condições, as ondas de 
prótons e nêutrons do núcleo podem 
“vazar”, isto é, algumas partículas têm 
uma chance de “fugir” (efeito túnel).



Revisão

• Esse processo também 
pode envolver criação 
e/ou aniquilação de 
partículas.

• Isso se chama 
decaimento radioativo, 
que transforma um 
nuclídeo em outro.



Revisão

• Taxa de variação de uma grandeza em 
relação ao tempo é uma medida de 
quanto ela varia por unidade de tempo.

• Exemplo: velocidade é uma taxa de 
variação de distância percorrida em 
relação ao tempo.



Revisão

• Outro exemplo: taxa de crescimento 
populacional.

• Neste contexto, N representa o número 
de indivíduos da população.

• A taxa de crescimento é a variação do 
número de indivíduos por unidade de 
tempo.



Revisão

• Taxa de decaimento nuclear é o número 
de átomos que decaem por unidade de 
tempo.



Revisão

• Imaginemos um conjunto de 10000 
átomos de um mesmo nuclídeo 
radioativo.

• Observam-se 3 reações de decaimento 
por segundo nas condições dadas.



Revisão

• Qual seria a taxa de decaimento se a 
amostra tivesse 20000 átomos?

• E se fossem 50000?



Coeficiente de Decaimento

• A taxa de decaimento (número de átomos 
que se transformam por unidade de tempo) 
é proporcional ao número de átomos da 
amostra: 



Coeficiente de Decaimento

• N é o número de átomos relevantes da 
amostra.

• Lambda tem sido chamada de “constante 
de decaimento”, porém é mais adequado 
chamar essa grandeza de “coeficiente de 
decaimento”.



Coeficiente de Decaimento

• Quanto vale o coeficiente de decaimento 
nuclear no exemplo que vimos? 



Coeficiente de Decaimento

• Quanto vale o coeficiente de decaimento 
nuclear no exemplo que vimos? 



Coeficiente de Decaimento

• Esta é a equação diferencial que sustenta 
todos os métodos radiométricos de 
datação.



Coeficiente de Decaimento

• Uma das hipóteses mais importantes por 
trás de todos os métodos radiométricos é a 
de que o coeficiente de decaimento não 
varia com o tempo e não depende de 
condições externas ao núcleo.



Coeficiente de Decaimento

• Se o coeficiente não é constante, todo o 
cuidado com maneiras de coletar amostras 
e dados, bem como a sofisticação de 
métodos para minimizar erros pode ser 
inútil.



Coeficiente de Decaimento

• Além dessa hipótese (lambda constante), 
várias outras são necessárias, dependendo 
do tipo exato de método que se pretende 
usar.



Coeficiente de Decaimento

• A título de exemplo, mencionamos 
resumidamente o caso do carbono 14.



Ex.: hipóteses para o C-14

• O decaimento radioativo é praticamente 
independente de condições externas ao 
núcleo.

• O coeficiente de decaimento é constante 
em relação ao tempo.

• Não há contaminação da amostra, isto é, 
não entram 12C e/ou 14C.

• Se houver perda de 12C ou de 14C esta 
ocorre de forma a manter a razão 14C/12C.



Exemplo: hipóteses do C-14

• Após formar-se o 14C, na atmosfera 
superior, ele passa a fazer parte de 
alguma molécula aproveitável pelos 
vegetais que realizam a fotossíntese 
(ao invés de N2 transformando-se em 
CN, por exemplo).

• Os organismos vivos não têm como 
distinguir entre 14C e 12C.



Exemplo: hipóteses do C-14

• A proporção entre 14C e 12C sempre foi 
a mesma na atmosfera (pelo menos 
até antes da revolução industrial). Esta 
hipótese se apoia nas seguintes:

• A taxa de formação de 14C na 
atmosfera superior sempre foi a 
mesma.

• A quantidade de 12C disponível para os 
seres vivos sempre foi a mesma.



Exemplo: hipóteses do C-14

• Todas as hipóteses que vimos são falsas, 
a rigor, mas parecem boas aproximações 
em muitos casos.

• Quanto maiores forem as idades que se 
pretendem medir, mais exatas precisam 
ser as hipóteses.



Exemplo: Isócronas

• No método do 14C e similares, é preciso 
fazer inferências sobre a proporção inicial 
do nuclídeo.



Exemplo: Isócronas

• Existem métodos que não dependem 
desse tipo de informação sobre condições 
iniciais.



Exemplo: Isócronas

• Um dos mais simples dessa classe é o das 
isócronas.



Isócronas

• Usam-se dados de amostras para 
determinar uma reta (y=ax+b).



Isócronas

• A inclinação (a) é uma função da idade das 
amostras.

• O termo independente (b) nos dá uma 
informação sobre condições iniciais.



Isócronas

• O alinhamento (ou não) dos dados sobre a 
reta indica a precisão (mas não a exatidão) 
da estimativa de idade.



Isócronas

• Consideram-se 3 nuclídeos: P, F, R.
• P: um nuclíedo radioativo, que será 

chamado de nuclídeo pai.
• F: um nuclídeo estável, resultado final 

(filho) do decaimento de P.



Isócronas

• R: um isótopo estável de F, que será 
usado como nuclídeo de referência. 
Espera-se que fenômenos que afetem 
F também afetem R da mesma 
maneira, de forma a manter a 
proporção F/R.



Isócronas

• À medida em que passa o tempo, átomos 
de P transformam-se em átomos de F, 
enquanto os átomos de R permanecem os 
mesmos.



Isócronas



Isócronas



Isócronas



Isócronas

• Calcula-se a reta que melhor se adapte 
aos dados (ex.: mínimos quadrados).

• O grau de afastamento dos dados em 
relação à reta fornece uma forma de 
medir a imprecisão da amostragem.



Isócronas

• Precisão mede coerência dos dados ou 
métodos entre si.

• Exatidão mede a proximidade com a 
realidade.



Isócronas

• Métodos radiométricos de radiação 
apresentam precisão razoável, se a 
escolha de amostras for apropriada.



Isócronas

• Quanto à exatidão, seria importante poder 
comparar esses com outros métodos não-
radiométricos válidos para as mesmas 
faixas de idades.



Isócronas

• Resultados precisos podem ser inexatos 
por estarem sujeitos a um mesmo viés, 
como veremos.



Descobertas Recentes

• Todos os métodos de datação 
radiométrica baseiam-se em postulados 
sabidamente errados, a rigor.

• Mesmo assim, se esses postulados forem 
boas aproximações, poderão gerar bons 
resultados se as extrapolações não forem 
excessivamente grandes. 



Descobertas Recentes

• Há relatos de pequenas variações 
observadas no coeficiente de decaimento 
causadas por pressão (ex.: Hensley et al., 
Science, Sep. , 1973, 1164-1165).

• Campos eletromagnéticos também podem 
ter influência (http://dx.doi.org/10.1209/0295-
5075/81/42001)



Descobertas Recentes

• Esses efeitos provocam erros significativos 
nas datas obtidas?

• O erro pode depender da idade das 
amostras?

• Temos dados para corrigir distorções?



Descobertas Recentes

• Uma descoberta recente pode ter grande 
impacto nesta área.



Descobertas Recentes

• Nos últimos anos têm-se acumulado 
evidências de um fenômeno inusitado:

• O  Sol parece afetar a taxa de 
decaimento nuclear.



Descobertas Recentes

• Coeficientes de decaimento variam 
com a distância entre a Terra e o Sol.



Descobertas Recentes

• Inicialmente, foram comparados resultados 
de 2 laboratórios.

• Brookhaven National Laboratory (BNL, 
EU), estudando 32Si.

• Physikalisch-Technische-Bundesandstalt 
(PTB, Alemanha), estudando 226Ra.

• http://arXiv.org/abs/0808.3283v1



Descobertas Recentes



Descobertas Recentes



Descobertas Recentes



Descobertas Recentes

• Há evidências de que até movimentos das 
camadas internas do Sol afetam 
coeficientes de decaimento.



Descobertas Recentes

• http://arxiv.org/abs/1010.2225v1
• http://arxiv.org/abs/1105.1335v2



Descobertas Recentes

• O coeficiente de decaimento aumenta com 
a proximidade entre a Terra e o Sol.



Descobertas Recentes

• 32Si decai por emissão de elétron (o que 
faz sentido se o fenômeno for induzido por 
neutrinos).



Descobertas Recentes

• 226Ra decai por emissão de uma partícula 
alfa, um mecanismo completamente 
diferente.



Descobertas Recentes

• Ambos são afetados da mesma maneira.



Descobertas Recentes

• Diversos outros nuclídeos foram testados, 
com resultados similares 
(ex.:http://arxiv.org/abs/1106.1678v1).



Descobertas Recentes

• Quanto esse tipo de fenômeno pode 
afetar os resultados da datação 
radiométrica?

• Se o erro for significativo, é possível 
corrigir esses resultados?

• Que tipos de informações são 
necessárias para fazer essa correção?

• Com as datas corrigidas, como fica a 
situação de modelos criacionistas e 
evolucionistas?



Descobertas Recentes

• Essas perguntas ainda não foram 
plenamente respondidas, mas já temos 
vários elementos para tratar de alguns 
detalhes importantes.



Descobertas Recentes

• Temos dados que nos permitem calcular 
relações e fazer estimativas.



Descobertas Recentes

• O primeiro passo é reavaliar os 
fundamentos dos métodos de datação 
radiométrica.



Descobertas Recentes

• Se o coeficiente de decaimento fosse 
constante, como se pensava, teríamos:



Descobertas Recentes

• Todos os métodos de datação radiométrica 
baseiam-se nisto, direta ou indiretamente.



Descobertas Recentes

• Como o coeficiente de decaimento 
varia com o tempo, a situação é um 
pouco mais complexa.



Descobertas Recentes

• É necessário saber como o coeficiente 
de decaimento varia com o tempo para 
datar uma amostra corretamente.

• Supor que o coeficiente seja constante é 
uma boa aproximação para amostras 
recentes.

• Amostras mais antigas podem 
apresentar grande precisão (concordam 
entre si), mas baixa exatidão (todas com 
o mesmo viés).



Descobertas Recentes

• Isócronas: ainda teremos uma reta no 
caso ideal (amostras bem escolhidas).

• O cálculo da idade a partir da inclinação é 
que muda.

• Se o coeficiente de decaimento fosse 
constante,



Descobertas Recentes

• Porém, levando em conta a variabilidade 
do coeficiente de decaimento, temos



Descobertas Recentes

• Para utilizar qualquer método de datação 
radiométrica, é preciso saber como 
lambda varia com o tempo.



Descobertas Recentes

• Sem essa informação, não se consegue 
determinar a função Λ, muito menos sua 
inversa.



Descobertas Recentes

• Se lambda diminuiu com o tempo, então 
as datas obtidas via radiometria devem 
estar superestimadas.



Descobertas Recentes

• Se lambda se manteve 
aproximadamente constante, as datas 
estão aproximadamente corretas.

• Se lambda aumentou com o tempo, os 
resultados estão subestimados.



Descobertas Recentes

• No cenário evolucionista mais aceito, há 
cerca de 3 bilhões de anos, o Sol 
brilhava cerca de 30% menos.

• Suponhamos que o mesmo ocorra com 
a emissão solar que afeta o decaimento, 
e que o aumento dessa emissão tenha 
sido linear.



Descobertas Recentes

• Nestas condições, uma idade 
inicialmente calculada como sendo de 
3Ga precisaria de uma correção de 
cerca de 30% (esse erro foi estimado por 
meio de cálculo numérico).

• Assim, uma rocha datada por isócronas 
como tendo 3 bilhões de anos, teria, na 
verdade, cerca de 4 bilhões de anos de 
idade.

• Isso é verdade mesmo que o erro 
estimado inicialmente fosse de 1%.



Descobertas Recentes

• Mesmo que a imprecisão de um método 
seja de apenas 0,1%, a inexatidão 
poderia ser 30%, 50% ou até mais 100%.



Descobertas Recentes

• Se o campo acelerador de decaimento 
gerado pelo Sol foi muito mais intenso 
no passado, ou se algo equivalente 
atingiu fortemente a Terra vindo da 
algum outro lugar (chuvas de partículas 
vindas de fenômenos agora extintos?), 
então as idades estão superestimadas.



Descobertas Recentes

• Nessas condições, as idades reais 
poderiam ser muito menores do que as 
indicadas por radiometria.



Considerações Finais

• Existem muitos métodos de datação.
• Uma das mais importantes e precisas 

famílias de métodos é a dos 
radiométricos.

• Recentes descobertas indicam que 
estimativas de idades muito grandes 
podem conter grande inexatidão ao 
mesmo tempo em que possuem grande 
precisão.



Considerações Finais

• Este viés parece independer do método 
exato e de precauções experimentais.

• Métodos auxiliares para detectar 
contaminação, para selecionar amostras, 
etc., só servem para reduzir erros 
experimentais adicionais, sem afetar o 
viés básico.

• Diante disso, é fundamental conhecer a 
história do coeficiente de decaimento 
nuclear.



Considerações Finais

• É importante descobrir exatamente o 
que causa essa variação (neutrinos, 
neutralinos?) e como isso funciona.

• É preciso buscar pistas que ajudem a 
reconstruir a história dos coeficientes de 
decaimento.

• É necessário que mais pessoas 
busquem especializar-se em 
conhecimentos científicos, para lidar 
com as bases matemáticas e 
experimentais desses problemas.
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