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1. Introdução ao cosmo

Há quem diga que o mundo acabará em chamas,
Há quem diga que no gelo.
Do que já provei das ganas

Ponho-me junto aos que esperam chamas.
Mas se o fim há de se repetir por zelo,

Pelo que entendo de ódio
Digo que destruição no gelo

Também é ótimo,
Um bom modelo.*

Robert Frost, 1920

A questão em torno de como o mundo vai acabar promoveu es-
peculações e debates entre poetas e filósofos ao longo de toda 
a nossa história. É claro que agora, graças à ciência, sabemos a 

* No original: “Some say the world will end in fire,/ Some say in ice./ From 
what I’ve tasted of desire/ I hold with those who favor fire./ But if it had to 
perish twice,/ I think I know enough of hate/ To say that for destruction ice/ 
Is also great/ And would suffice”. (N. T.)
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resposta: em chamas. Sem a menor dúvida, em chamas. Daqui a 
uns 5 bilhões de anos, o Sol vai inflar e entrar na fase de gigante 
vermelha, engolir a órbita de Mercúrio, talvez a de Vênus, e trans-
formar a Terra em um pedregulho calcinado sem vida e coberto 
de magma. É provável que até esse resquício estéril incandescente 
esteja fadado a mergulhar nas camadas externas do Sol e a disper-
sar seus átomos na atmosfera turbulenta da estrela moribunda.

Então: chamas. Isso já está resolvido. Frost acertou no pri-
meiro verso.

Mas ele não estava pensando muito longe. Sou cosmóloga. 
Estudo o universo como um todo, nas maiores escalas. Visto por 
essa perspectiva, o mundo é um grão minúsculo e sentimental 
de poeira perdido em um universo vasto e variado. O que me 
importa, tanto profissional quanto pessoalmente, é uma pergunta 
maior: como o universo vai acabar?

Sabemos que ele começou há cerca de 13,8 bilhões de anos. 
Passou de um estado de densidade inimaginável para se tornar 
uma bola de fogo cósmica de proporções absolutas e, em seguida, 
um fluido vibrante de matéria e energia em processo de resfria-
mento, que espalhou as sementes das estrelas e galáxias que vemos 
hoje à nossa volta. Planetas se formaram, galáxias colidiram, a luz 
preencheu o cosmo. Um planeta rochoso orbitando uma estrela 
comum perto da margem de uma galáxia em espiral desenvolveu 
vida, computadores, ciência política e mamíferos bípedes longos 
e esguios que leem livros de física para se divertir.

Mas o que vem depois? O que acontece no fim da história? 
Em tese, seria possível sobreviver à morte de um planeta, ou até 
de uma estrela. Daqui a bilhões de anos, talvez a humanidade 
ainda exista, em alguma forma irreconhecível, aventurando-se 
pelos distantes confins do espaço, encontrando novos lares e 
construindo novas civilizações. Já a morte do universo é defini-
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tiva. O que significa para nós, para tudo, se em algum momento 
ele vai acabar?

BEM-VINDOS AO FIM DOS TEMPOS

Apesar de poder ser encontrado em alguns artigos clássicos 
(e extremamente divertidos) da literatura científica, a primeira 
vez que me deparei com o termo “escatologia”, o estudo do fim 
de todas as coisas, foi lendo sobre religião.

A escatologia — ou, falando de forma mais específica, o fim 
do mundo — torna possível que muitas religiões contextualizem 
as lições da teologia e apresentem seu sentido com uma força 
extraordinária. Apesar das diferenças teológicas entre o cristianis-
mo, o judaísmo e o islã, eles compartilham uma visão do fim dos 
tempos que põe em curso uma reestruturação final do mundo, 
em que o bem triunfará sobre o mal e as pessoas aprovadas por 
Deus serão recompensadas.* Talvez a promessa de um juízo final 
sirva para compensar, de algum jeito, o lamentável fato de que 
nosso mundo físico imperfeito, injusto e arbitrário não tem como 
garantir uma existência boa e satisfatória para quem leva uma vida 
direita. Assim como um livro pode se redimir ou se desgraçar com 
o capítulo final, parece que muitas filosofias religiosas precisam 
que o mundo acabe, e que acabe de forma “justa”, para que sua 
existência tenha algum significado.

É claro que nem todas as escatologias são redentoras nem 
todas as religiões têm uma previsão para o fim dos tempos. Ape-
sar do hype em torno do final de dezembro de 2012, os maias 

* A maneira exata como essas recompensas serão distribuídas, e para quem, 
não faz parte do que essas religiões têm em comum.
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tinham uma visão cíclica do universo, assim como acontece na 
tradição hindu, sem declarar nenhum “fim” específico. Os ciclos 
dessas tradições não são meras repetições — eles sugestionam a 
possibilidade de que tudo será melhor da próxima vez: todo o 
seu sofrimento neste mundo é ruim, mas não se preocupe, que 
um novo mundo virá, e será um mundo imaculado, ou talvez 
aprimorado pelas desigualdades do presente. Já as histórias se-
culares sobre o fim dos tempos percorrem todo o espectro, desde 
a perspectiva niilista de que nada importa (e de que o nada aca-
bará por prevalecer) até a noção estonteante do eterno retorno, 
em que tudo o que já aconteceu voltará a acontecer, exatamente 
do mesmo jeito, para sempre.* Na verdade, essas duas teorias 
aparentemente contrárias costumam ser associadas a Friedrich 
Nietzsche, que, depois de proclamar a morte de qualquer deus 
que pudesse conferir ordem e sentido ao universo, explorou as 
consequências de existir em um cosmo desprovido de arcos fi-
nais de redenção.

É claro que Nietzsche não foi o único a contemplar o sentido 
da existência. Desde Aristóteles e Lao-Tsé até Beauvoir, o capitão 
Kirk e Buffy, a Caça-Vampiros, todo mundo já se perguntou em 
algum momento: “O que isso tudo significa?”. No momento em 
que escrevo, ainda não foi estabelecido um consenso.

Partidários ou não de alguma religião ou filosofia, seria difícil 
negar que a consciência do nosso destino cósmico tem algum 
impacto na forma como pensamos sobre nossa existência ou até 
no modo de levarmos a vida. Se quisermos saber se o que faze-
mos aqui terá algum sentido definitivo, nossa primeira pergunta 
é: como vai ser no final? Se encontrarmos a resposta para essa 

* Ainda que não explorada em detalhes filosóficos, essa perspectiva também é 
representada no seriado clássico Battlestar Galactica, do início dos anos 2000.
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pergunta, a seguinte virá logo depois: o que isso significa para 
nós agora? Se o universo vai morrer algum dia, ainda precisamos 
tirar o lixo na terça-feira?

Fiz minha própria exploração de textos teológicos e filosó-
ficos, e, embora tenha aprendido muitas coisas fascinantes com 
essas leituras, infelizmente o sentido da existência não foi uma 
delas. Talvez isso não seja para mim. As perguntas e respostas 
que sempre me atraíram com mais força são as que podem ser 
resolvidas com dados de observações científicas e modelos ma-
temáticos. Por mais que, em algumas ocasiões, pudesse parecer 
interessante a ideia de ver um livro com toda a história e o sen-
tido da vida descritos e definidos de uma vez por todas, eu sabia 
que, no fundo, só conseguiria aceitar mesmo o tipo de verdade 
matematicamente reproduzível.

OLHANDO PARA O ALTO

Ao longo dos milênios, desde as primeiras reflexões da raça 
humana a respeito da própria mortalidade, as implicações filo-
sóficas da questão não mudaram, mas as ferramentas à nossa 
disposição para respondê-la, sim. Hoje, a questão sobre o futuro 
e o destino final de toda a realidade está plantada solidamente no 
campo da ciência, e a resposta parece tão próxima que é como se 
estivesse na ponta da língua. Nem sempre foi assim. Na época de 
Robert Frost, ainda eram intensos os debates entre astrônomos 
quanto à possibilidade de o universo se encontrar em um estado 
de existência permanente, eternamente imutável. Era uma ideia 
sedutora essa de que nosso lar cósmico pudesse ser acolhedor 
e estável: um lugar seguro onde pudéssemos envelhecer. Mas a 
descoberta do Big Bang e a expansão do universo a descartaram. 
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Nosso universo está em constante transformação, e acabamos de 
começar a desenvolver as teorias e observações necessárias para 
compreender como exatamente isso ocorre. Os acontecimentos 
dos últimos anos, e até dos últimos meses, finalmente estão per-
mitindo que formemos uma imagem do futuro cósmico distante.

Quero lhe mostrar essa imagem. Nossas melhores estimativas 
só condizem com um punhado de hipóteses de finais apocalíp-
ticos, e algumas delas podem ser confirmadas ou refutadas por 
observações que estamos fazendo agora mesmo. A exploração 
dessas possibilidades nos oferece um vislumbre do trabalho 
na vanguarda da ciência e permite que enxerguemos a humani-
dade em um novo contexto. Um que, na minha opinião, pode 
proporcionar uma espécie de alegria mesmo diante da absoluta 
destruição. Somos uma espécie situada entre a consciência de 
nossa franca insignificância e a capacidade de nos projetarmos 
até muito além de nossa vida mundana, rumo ao abismo, para 
desvendar os mistérios mais fundamentais do cosmo.

Parafraseando uma frase de Tolstói, todos os universos fe-
lizes se parecem; cada universo infeliz é infeliz à sua maneira. 
Neste livro, descrevo como ligeiros ajustes ao nosso incompleto 
conhecimento atual sobre o cosmo podem resultar em rumos 
drasticamente distintos para o futuro, seja para um universo que 
implode, um que se dilacera ou um que sucumbe gradualmente 
a uma inexorável e expansiva bolha fatal. Enquanto exploramos 
a evolução de nossa compreensão moderna sobre o universo e 
seu derradeiro fim e lidamos com o que isso significa para nós, 
vamos nos deparar com alguns dos conceitos mais importantes 
da física e ver como eles se relacionam não só com os apocalipses 
cósmicos, mas também com a física do nosso dia a dia.
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A DESTRUIÇÃO QUANTIFICADA DO COSMO

É claro que, para algumas pessoas, os apocalipses já são uma 
preocupação do cotidiano.

Eu tenho uma lembrança vívida do instante em que desco-
bri que o universo poderia acabar a qualquer momento. Estava 
sentada no chão da sala do professor Phinney, com o restante da 
minha turma de graduação em astronomia em nossa confraterni-
zação semanal, e o professor estava sentado em uma cadeira, com 
a filha de três anos no colo. Ele explicou que a inflação cósmica, 
a expansão súbita do universo que esticou o espaço, ainda era 
um enorme mistério para nós, que não temos ideia de como ela 
começou ou de como parou, nem se poderia acontecer de novo 
naquele exato segundo. Não havia garantia alguma de que, de 
repente, uma desintegração rápida e mortífera do espaço não 
começaria ali mesmo naquela sala, enquanto, em nossa inocência, 
comíamos biscoito com chá.

Fui pega completamente de surpresa, como se não pudesse 
mais confiar na solidez do chão debaixo dos meus pés. No meu 
cérebro, ficou gravada para todo o sempre a imagem daquela me-
nininha ali sentada, se balançando em feliz ignorância num cosmo 
subitamente instável, enquanto o professor dava um sorrisinho 
e mudava de assunto.

Agora que sou uma cientista estabelecida, entendo aquele 
sorrisinho. A possibilidade de contemplar processos tão pode-
rosos e implacáveis que podem ser descritos matematicamente 
com precisão desperta um fascínio mórbido. Os futuros possí-
veis do nosso cosmo foram delineados, calculados e avaliados 
em termos de probabilidade com base nos dados mais apurados 
de que dispomos. Talvez não saibamos com certeza se pode 
acontecer uma inflação cósmica violenta neste instante, mas, 
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se acontecer, as equações já estão prontas. De certa forma, esta 
noção é profundamente reconfortante: embora nós, seres huma-
nos insignificantes e indefesos, não tenhamos a menor chance 
de influenciar (ou afetar) o fim do cosmo, pelo menos podemos 
começar a compreendê-lo.

Muitos outros físicos se tornam um pouco insensíveis em re-
lação à vastidão do cosmo e a forças tão poderosas que escapam 
à compreensão. É possível reduzir tudo a cálculos matemáticos, 
ajustar algumas equações e seguir em frente. Mas o choque e a 
vertigem que acompanham o reconhecimento da fragilidade de 
tudo, e minha própria impotência diante disso, me marcaram. 
A oportunidade de adentrar essa perspectiva cósmica tem algo 
que me enche ao mesmo tempo de medo e de esperança, como 
segurar nos braços um bebê recém-nascido e sentir o equilíbrio 
delicado entre a efemeridade da vida e o potencial de grandeza 
ainda não imaginada. Dizem que os astronautas voltam do espaço 
com uma perspectiva transformada a respeito do mundo, o “efeito 
panorama”, pelo qual, depois de ver a Terra do alto, são capazes 
de reconhecer como nosso pequeno oásis é frágil e como nossa 
espécie deveria ser unida, em nossa possível qualidade de únicos 
seres pensantes em todo o cosmo.

Para mim, pensar na destruição definitiva do universo invoca 
a mesma experiência. É um luxo intelectual podermos refletir 
sobre os limites mais remotos do tempo profundo e dispormos 
de ferramentas para falar do assunto de forma coerente. Quando 
perguntamos “Isso tudo pode mesmo continuar para sempre?”, 
estamos validando implicitamente nossa própria existência, es-
tendendo-a sem fim pelo futuro, avaliando e examinando nosso 
legado. Admitir que haverá um fim definitivo nos proporciona 
contexto, sentido e até esperança, e permite, por mais paradoxal 
que pareça, que nos afastemos de nossas preocupações mesqui-
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nhas do dia a dia e apreciemos a vida com mais plenitude. Talvez 
seja esse o sentido que queremos encontrar.

Com certeza estamos chegando perto de uma resposta. Ainda 
que o mundo possa ruir a qualquer momento por uma perspectiva 
política, em termos de ciência estamos vivendo anos dourados. 
Na física, descobertas recentes e novas ferramentas tecnológicas e 
teóricas estão permitindo saltos que antes eram impossíveis. Faz 
décadas que estamos refinando nossa com preensão sobre o início 
do universo, mas a exploração científica de como o universo vai 
acabar está em plena renascença. Resultados fresquinhos forne-
cidos por telescópios e colisores de partículas poderosos sugeri-
ram possibilidades novas e palpitantes (ainda que assustadoras) 
e transformaram nossa perspectiva a respeito do que é provável 
que aconteça, ou não, na evolução do futuro cósmico distante. 
É uma área que está progredindo a um ritmo incrível e nos dan-
do a oportunidade de chegar bem à beira do abismo e espiar a 
escuridão absoluta. Só que, sabe, de uma forma quantificável.

Sendo uma disciplina dentro da física, o estudo da cosmologia 
não tem muito a ver com a busca pelo sentido propriamente dito, 
mas sim com a revelação de verdades fundamentais. Ao medirmos 
com precisão o formato do universo, a distribuição de matéria 
e energia nele e as forças que regem sua evolução, encontramos 
pistas para a estrutura subjacente da realidade. Talvez costume-
mos associar avanços da física a experimentos em laboratório, 
mas grande parte do que sabemos sobre as leis fundamentais 
que regem o mundo natural vem não dos experimentos em si, 
mas da compreensão da relação entre eles e da observação do 
firmamento. Para determinar a estrutura do átomo, por exemplo, 
foi preciso que os físicos juntassem o resultado de experimentos 
com radioatividade e o comportamento de linhas espectrais na 
luz solar. A lei da gravitação universal, desenvolvida por Newton, 
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postulava que a força que faz um bloco deslizar por um plano 
inclinado é a mesma que mantém a Lua e os planetas em suas 
órbitas. Isso acabou por levar à teoria da relatividade geral de 
Einstein, uma reformulação espetacular da gravidade, cuja validez 
foi confirmada não por medições na Terra, mas pela observação 
das peculiaridades orbitais de Mercúrio e pela posição aparente 
de estrelas durante um eclipse solar total.

Hoje, estamos constatando que os modelos da física de partí-
culas desenvolvidos ao longo de décadas de testes rigorosos nos 
melhores laboratórios do planeta estão incompletos, e estamos 
vendo esses sinais no céu. O estudo de deslocamentos e distribui-
ções de outras galáxias — conglomerados cósmicos como a nossa 
Via Láctea, com bilhões ou trilhões de estrelas — indicou buracos 
importantes em nossas teorias da física de partículas. Ainda não 
sabemos a solução, mas dá para prever que nossa exploração do 
cosmo vai nos ajudar a alcançá-la. A união da cosmologia com 
a física de partículas já nos permitiu medir o formato básico do 
espaço-tempo, fazer um inventário dos componentes da realidade 
e observar o passado até uma era anterior à existência das estrelas 
e galáxias para identificar nossas origens, não apenas como seres 
vivos, mas como matéria propriamente dita.

E é claro que essa é uma via de mão dupla. Por mais que a 
cosmologia moderna contribua para nosso conhecimento sobre 
o muito pequeno, as teorias e os experimentos com partículas 
podem nos proporcionar noções sobre os mecanismos do universo 
nas escalas mais vastas. Essa combinação de exploração de cima 
para baixo e de baixo para cima tem tudo a ver com a essência 
da física. A cultura popular pode sugerir que a ciência é cheia de 
momentos de grandes descobertas e espetaculares reviravoltas 
conceituais, mas a maioria dos avanços do nosso conhecimento 
acontece quando pegamos teorias existentes, as levamos até as 
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últimas consequências e vemos onde elas falham. Quando Newton 
estava empurrando bolas em barrancos ou observando o deslo-
camento vagaroso dos planetas no céu, ele não tinha como ima-
ginar que precisaríamos de uma teoria da gravidade que também 
fosse capaz de lidar com a distorção do espaço-tempo perto do 
Sol ou com as forças gravitacionais inimagináveis no interior de 
buracos negros. Ele jamais pensaria que algum dia nós teríamos 
a expectativa de mensurar o efeito da gravidade em um único 
nêutron.* Felizmente, o universo é muito, muito grande, então 
podemos observar vários ambientes extremos. E, o que é melhor 
ainda, podemos estudar o universo primordial, uma época em 
que todo o cosmo era um ambiente extremo.

Uma breve observação sobre terminologia. Como termo cien-
tífico geral, cosmologia se refere ao estudo do universo como 
um todo, do princípio ao fim, incluindo seus componentes, sua 
evolução ao longo do tempo e a física fundamental que o rege. 
Na astrofísica, um cosmólogo é qualquer pessoa que estuda coi-
sas muito distantes, (1) o que significa que ele vai observar um 
bocado de universo, e, em astronomia, (2) coisas distantes estão 
também no passado distante, pois a luz que sai delas só nos al-
cança depois de viajar por muito tempo — às vezes, bilhões de 
anos. Alguns astrofísicos estudam explicitamente a evolução ou 
a história primitiva do universo, enquanto outros se especializam 

* Para isso, nós o fazemos quicar. Sério. Antes, resfriamos os nêutrons até quase 
o zero absoluto, e então os desaceleramos para uma velocidade de caminhada. 
Depois, os fazemos subir e descer como se fossem bolinhas de pingue-pongue 
quicando em uma raquete. E isso também nos dá informações sobre a energia 
escura, essa coisa misteriosa que faz o universo inteiro se expandir mais rapi-
damente. A física é uma doideira.
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em objetos distantes (galáxias, aglomerados de galáxias e por aí 
vai) e suas propriedades. Na física, a cosmologia pode enveredar 
por uma direção muito mais teórica. Por exemplo, alguns cos-
mólogos em departamentos de física (ao contrário dos departa-
mentos de astronomia) estudam formulações alternativas da física 
de partículas que possam ter valido para o primeiro bilionésimo 
de bilionésimo de segundo de existência do universo. Outros 
estudam modificações da teoria da gravidade de Einstein que 
possam se aplicar a objetos hipotéticos, como buracos negros, 
que só têm como existir em dimensões superiores do espaço. 
Alguns cosmólogos até estudam universos hipotéticos inteiros 
explicitamente muito distintos do nosso — universos em que o 
cosmo tenha um formato totalmente distinto, outra quantidade 
de dimensões, outra história — a fim de compreender a estrutura 
matemática de teorias que talvez possam ter alguma relevância 
para nós um dia.*

Resumindo, cosmologia tem vários significados distintos para 
várias pessoas diferentes. Um cosmólogo que estuda a evolução 
das galáxias pode ficar completamente perdido se conversar com 
um cosmólogo que estuda o jeito como a teoria quântica de campo 
pode fazer um buraco negro evaporar, e vice-versa.

* Os pesquisadores da teoria das cordas produzem um monte dessas teorias. 
(Teoria das cordas é um termo genérico para teorias que tentam unir a gravidade 
e a física de partículas de forma nova, mas, agora, a maior parte do trabalho 
para desenvolvê-la tem mais a ver com análogos matemáticos do que com algo 
associado ao mundo “real”.) Às vezes, quando estou em uma palestra sobre 
teoria das cordas, preciso resistir ao impulso de levantar a mão e esclarecer 
que nenhum desses cálculos se refere ao nosso universo, só para o caso de 
alguém ali estar tão confuso quanto eu fiquei quando comecei a participar de 
palestras sobre teoria das cordas.
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Quanto a mim, eu amo isso tudo. Tinha uns dez anos quan-
do descobri que existia algo chamado cosmologia, vendo livros 
e palestras de Stephen Hawking. Ele falava de buracos negros, 
distorção do espaço-tempo, Big Bang e uma série de coisas, e eu 
tinha a sensação de que meu cérebro estava dando cambalhotas. 
Adorei. Quando descobri que Hawking se definia como cosmó-
logo, tive certeza de que era isso que eu queria ser. Com o passar 
dos anos, fiz pesquisas em todas as áreas, pulando de um lado 
para o outro entre os departamentos de física e astronomia, es-
tudando buracos negros, galáxias, gás intergaláctico, minúcias do 
Big Bang, matéria escura e a possibilidade de o universo sumir de 
repente em um piscar de olhos.* E até me aventurei um pouco em 
física de partículas experimental, na louca juventude, brincando 
com laser em um laboratório de física nuclear (ao contrário do 
que as fontes oficiais afirmam, o incêndio não foi culpa minha) 
e remando em um bote inflável por um detector de neutrinos 
subterrâneo de quarenta metros de altura cheio de água (aquela 
explosão também não foi culpa minha).

Hoje em dia, estou bem firme no campo da teoria, o que 
provavelmente é melhor para todo mundo. Isso significa que 
não realizo observações e experimentos e não faço análise de 
dados, mas faço, sim, previsões sobre o que futuras observações 
ou experiências talvez vejam. Trabalho sobretudo em uma área 
que os físicos chamam de fenomenologia — o espaço entre o 
desenvolvimento de teorias novas e a parte em que elas são tes-
tadas de fato. Ou seja, eu arrumo novas formas criativas de ligar 
os pontos entre as hipóteses do pessoal da teoria fundamental 
sobre a estrutura do universo e o que os astrônomos observa-

* Esse, claro, é um dos temas mais divertidos em que já trabalhei, e por isso 
este livro. Não sei bem por que gosto tanto disso. Talvez seja um mau sinal.
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cionais e os físicos experimentais esperam ver em seus dados. 
Ou seja, preciso aprender muito sobre tudo,* é isso é divertido 
pra caramba.

ALERTA DE SPOILER

Este livro é uma desculpa para eu mergulhar na questão de 
para onde isso tudo vai, o que isso tudo significa e o que essas 
perguntas podem nos ensinar sobre o universo em que vivemos. 
Não existe uma única resposta — a questão do destino de toda 
a existência ainda está em aberto, e é uma área de pesquisa ativa 
em que nossas conclusões podem mudar drasticamente a partir 
de ajustes muito sutis na maneira como interpretamos os dados. 
Neste livro, vamos explorar cinco possibilidades, escolhidas com 
base na proeminência em debates que estão acontecendo entre 
cosmólogos profissionais, e vamos analisar as melhores evidências 
atuais a favor ou contra cada uma delas.

Cada hipótese oferece um estilo bastante diferente de apoca-
lipse, regido por um processo físico distinto, mas todas têm um 
elemento em comum: haverá um fim. Em todos os meus estudos, 
a produção acadêmica atual da cosmologia ainda não apresentou 
nenhuma sugestão séria de que o universo pode persistir, inal-
terado, para sempre. No mínimo, haverá uma transição que, em 
todos os sentidos práticos, destruirá tudo, deixando pelo menos 
as partes observáveis do cosmo inóspitas para qualquer estrutura 
organizada. Com isso em vista, chamarei isso de fim (e peço que 
qualquer onda temporariamente consciente de flutuação quân-

* E estamos falando do universo, então, quando me refiro a tudo, é tudo 
mesmo.
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tica aleatória* que estiver lendo isto me perdoe). Algumas das 
hipóteses contêm um suspiro de possibilidade de que o cosmo 
talvez se renove, ou até se repita, de alguma forma, mas ainda se 
discute acaloradamente se alguma lembrança tênue de versões 
anteriores será preservada, assim como se haveria a possibilida-
de, em princípio, de uma espécie de escapatória do apocalipse 
cósmico. O que parece mais provável é que o fim dessa pequena 
ilha de existência que conhecemos como universo observável seja, 
de fato, o fim. Vim aqui para dizer, entre outras coisas, como isso 
pode acontecer.

Só para deixar claro para todo mundo, vou começar com uma 
ligeira recapitulação sobre o universo, desde o início até os dias 
de hoje. Depois disso, vamos entrar na destruição. Ao longo de 
cinco capítulos, vamos explorar distintas possibilidades de fim, 
como ele aconteceria, que aspecto teria e como as mudanças do 
nosso conhecimento sobre a física da realidade nos conduzem 
de uma hipótese a outra. Vamos começar com o Big Crunch, o 
colapso espetacular que ocorreria no universo se nossa expan-
são cósmica atual se invertesse. Em seguida, dois capítulos vão 
descrever apocalipses provocados por energia escura, sendo 
um em que o universo continua se expandindo eternamente, 
esvaziando-se e escurecendo-se pouco a pouco, e outro em que 
o universo literalmente se dilacera. Depois disso vem o decai-
mento do vácuo, a produção espontânea de uma bolha quântica de 
morte** que devorará o cosmo. Por fim, vamos nos aventurar pelo 
território especulativo da cosmologia cíclica, incluindo teorias 

* Por favor, resista até o capítulo 4, quando a comunidade do Cérebro de 
Boltzmann receberá a devida atenção.
** Tecnicamente, o nome certo é “bolha de vácuo verdadeiro”, o que, verdade 
seja dita, também parece ameaçador pra caramba.
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com dimensões espaciais extras, em que nosso cosmo pode ser 
destruído pela colisão com um universo paralelo… várias vezes. 
O capítulo de conclusão vai juntar tudo com referências atuali-
zadas de especialistas que estão trabalhando nas últimas novida-
des sobre quais hipóteses parecem mais plausíveis hoje e o que 
novos telescópios e experimentos podem revelar para resolver 
essa questão de uma vez por todas.

Que significado isso pode ter para nós na condição de seres 
humanos, levando nossa vidinha aqui nesta vastidão insensível, 
já é outra história. Vamos apresentar uma série de perspectivas 
no epílogo e refletir se a consciência propriamente dita poderia 
deixar alguma forma de legado que resista à nossa destruição.*

Ainda não sabemos se o universo vai acabar em fogo, gelo 
ou alguma outra possibilidade mais inusitada. O que sabemos 
é que ele é um lugar imenso, lindo e realmente incrível, e que 
com certeza vale o nosso esforço de tentar explorá-lo. Enquanto 
ainda dá tempo.

* Mais um spoiler: é melhor não alimentar esperanças.
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