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A realidade, como a conhecemos, é parte de uma única volta ao redor da trilha cosmológica, diz Brian Greene — Foto:
Foto: Divulgação

Pode não parecer, mas cronologias sempre são bichos de sete cabeças. Nem tanto

as dos calendários e horários oficiais, às quais nos adaptamos com rapidez. Mas,

com certeza, a da própria escala do tempo histórico, com seus muitos séculos e

insondáveis milênios. Ainda mais a da história da Terra, com suas idades, épocas,

eras e éons.

Há, porém, ao menos uma outra, com a qual raros têm familiaridade, pois sequer é

ensinada, embora seja objeto de estudo do punhado de gênios indomáveis que

chamamos de cosmólogos. Eles lidam com períodos que vão bem além dos

devaneios da esmagadora maioria dos seres humanos.

Aproximações da escala cosmológica costumam ser obtidas com recurso a

metáforas que, em geral, aludem a bem conhecidos gigantes. No caso de “Até o fim

do tempo”, de Brian Greene, ao célebre arranha-céu Empire State, com seus 102

andares, em plena Quinta Avenida, de Manhattan, Nova York.

A proposta é a de se visualizar uma linha do tempo do universo, na qual cada andar

do edifício corresponda a uma duração dez vezes maior que a do pavimento

anterior. O primeiro (ou térreo), apenas dez anos depois do Big Bang; o segundo

cem anos; o terceiro mil anos, e assim por diante.
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Até o �m do tempo, de Brian Greene — Foto: Divulgação



Em tal progressão, as durações aumentam exponencialmente. O que até pode ser

simples de se convencionar, mas dificílimo de se interpretar corretamente. Basta

dizer que subir do 12º ao 13° andar equivale a imaginar o universo desde 1 trilhão

de anos do Big Bang até 10 trilhões de anos depois. Duração bem superior à soma

de todas as etapas anteriores.

As mais longevas espécies de vida (da ordem dos milhões de anos) não são nem um

pouco comparáveis, para nem mencionar os mais resilientes impérios (mil anos).

Cotejar a duração do centésimo andar à do 86º, onde está aquele terraço de

observação, é como comparar 10 mil séculos a um piscar de olhos.

Então, são óbvias as perguntas que curiosos dirigem aos cosmólogos. Até quais

andares poderão galgar algumas das coisas que valorizam, como a vida, em geral,

com especial atenção à dos ecossistemas dos quais dependem os humanos? Mas,

também, sobre a durabilidade da Terra, do Sol, de alguns planetas, dos misteriosos

buracos negros e do próprio universo?

As tentativas de responder são muito mais enroscadas do que se gostaria.

Por quase 5 bilhões de anos, o Sol sustentou sua tremenda massa contra a

esmagadora força da gravidade, graças à energia produzida pela fusão de moléculas

de hidrogênio em seu núcleo. Tal energia alimenta um ambiente frenético de

partículas, que exerce forte pressão de dentro para fora.

Assim como a pressão produzida por uma bomba de ar, que enche e mantém de pé

um objeto inflável, a pressão gerada pela fusão no núcleo do Sol dá sustentação ao

astro, impedindo-o de desabar sob seu próprio peso descomunal.

Esta tensão, entre a gravidade puxando e as partículas empurrando, poderá se

manter por mais 5 bilhões de anos. A partir daí, porém, haverá desequilíbrio. A fusão

do hidrogênio produz hélio, que desloca o hidrogênio, ocupando o centro do Sol,

assim como a areia despejada em uma lagoa desloca a água ao preencher seu

fundo.

Muito importante, pois é no centro do Sol que ocorrem as temperaturas mais

quentes, bem acima dos 10 milhões de graus necessários para fundir hidrogênio em

hélio.



Conforme o hélio deslocar o hidrogênio, minguará o suprimento de combustível da

fusão. A pressão da produção de energia no núcleo diminuirá e, em consequência, a

força da gravidade vencerá. O Sol começará a implodir.

Consoante seu peso espetacular entre em colapso, a temperatura do Sol disparará.

O calor e a pressão intensos desencadearão uma nova rodada de fusão dentro de

uma camada fina de hidrogênio ao redor do hélio.

Em condições tão extremas, a fusão do hidrogênio prosseguirá em ritmo

extraordinário, dando impulso externo mais intenso do que o Sol jamais teve,

fazendo com que ele inche tremendamente.

Dúvidas: o Sol tenderá a crescer até que tamanho; quanta massa poderá perder?

Com certeza, inúmeras partículas de sua camada externa serão sopradas em ritmo

constante ao espaço. Um Sol de menor massa, por sua vez, resultará em atração

gravitacional geral diminuída, o que fará com que os planetas migrem para órbitas

mais distantes.

Então, o futuro de qualquer planeta dependerá de sua trajetória. Precisará ser mais

rápida que o ritmo do Sol inchando. Mercúrio perderá a corrida, engolido pelo Sol

dilatado, evaporando-se. Marte, orbitando a uma distância maior, desfruta de uma

vantagem inicial e estará a salvo. Vênus se dará mal, embora simulações indiquem

que, por um triz, o Sol intumescido talvez não alcance sua órbita recuada. Se for o

caso, a da Terra também escapará por pouco.

No entanto, mesmo que nosso planeta seja poupado, sofrerá mudanças profundas.

A temperatura da superfície da Terra aumentará em milhares de graus, quente o

suficiente para secar os oceanos, expelir a atmosfera e inundar a superfície com lava

derretida.

Cena que ninguém jamais haverá de contemplar. Afinal, se nossos descendentes

ciborgues pudessem continuar a prosperar (esquivando-se com êxito de

autodestruições, patógenos letais, desastres ambientais, asteroides mortais e

invasões alienígenas, entre outras catástrofes em potencial), muito tempo antes já

teriam abandonado a Terra, em busca de um lar mais hospitaleiro.



Em suma: pouco acima do décimo andar do Empire State, o Sol desvanecerá. Fim

suave, ainda mais se comparado ao desfecho cataclísmico que poderá estar

aguardando o universo inteiro, na subida ao 11°. Uma vez lá, tudo poderá ser

arremessado a um acerto de contas violento, que os físicos chamam de o Grande

Rasgo (Big Rip). Cem bilhões de anos depois do Big Bang.

Na mesma toada, as mais distantes galáxias terão deslizado além dos limites do que

os astrônomos chamam de “nosso horizonte cósmico”. Como se elas despencassem

de um penhasco à beira do espaço. Mediante cálculos refinados, alguns

pesquisadores estimaram em que momento estará chegando ao fim a formação de

estrelas na grande maioria das galáxias: no 14º andar, cerca de 100 trilhões de anos

no futuro.

A partir desse patamar, o céu noturno, outrora lindo, apinhado de estrelas

brilhantes, terá sido preenchido por cinzas carbonizadas, embora as que hospedam

planetas possam continuar a fazê-lo. Por mais um andar.

Sim, até existem hipóteses sobre o que talvez aconteça a partir do 15º. A de colapso

“Grande” ou “Final” (Big Crunch) e a menos pessimista, de um salto elástico, ou

“Grande Ricochete” (Big Bounce).

Todavia, também é muito provável que quase tudo já estivesse definhando desde a

passagem do 11° para o 12°, quando a fase de contração do espaço resultaria em

distensão, que concluiria um ciclo, dando início ao seguinte.

Isso exigiria a substituição da metáfora do Empire State por outra: de uma espiral,

em que cada volta corresponderia a um ciclo cosmológico. E seria necessário

imaginá-la se estendendo ao infinito, em ambas as direções.

A realidade, como a conhecemos, é parte de uma única volta ao redor da trilha

cosmológica, diz Brian Greene, diretor do Centro de Física Teórica da Universidade

Columbia, bem conhecido por suas descobertas inovadoras sobre as supercordas.

Esta parece ser a mensagem essencial do mais recente de seus seis livros, dos quais

três já haviam sido traduzidos pela Companhia das Letras: “A realidade oculta”

(2012), “O tecido do cosmo” (2005) e “O universo elegante” (2001).



Só que tão bela mensagem está muito longe de poder sintetizar o conteúdo da

obra. Greene começa sua ambiciosa epopeia com explicações bem didáticas sobre o

conceito de entropia. Em seguida, se esforça em apresentar uma razoável versão da

teoria darwiniana da evolução. E, em quatro capítulos do miolo, discorre sobre as

duas ideias estampadas no subtítulo de “O fim do tempo”: a mente e nossa busca

por sentido.

Daí porque são muitas as passagens em que se poderá sentir vertigens, em meio a

precárias revisões de meia dúzia de traiçoeiros debates teóricos, sobre a informação,

a consciência, o cérebro, a linguagem, o instinto e a criatividade. Nelas, a natureza

especulativa das conjecturas consegue superar as suposições sobre o que poderá

surgir a partir do décimo andar do Empire State.

Mesmo assim, é uma leitura que — se feita com a devida atenção às notas —

equivalerá aos créditos de um bom mestrado em filosofia da ciência.

Até o fim do tempo Brian Greene. Trad. Renato Marques, Companhia das Letras,

448 págs., R$ 89,90
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