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O MUNDO EXISTE! 

 

 

O fato de existirmos e de habitarmos um mundo suntuoso é um mistério tão 

profundo que costuma deslumbrar e atordoar até mesmo a mente das crianças. O leitor 

provavelmente se inclui entre os que, ainda iletrado, teve seu fervente intelecto 

abarrotado pelo mistério de existir e de ter a consciência de um eu. Provavelmente, 

recebeu dos pais uma explicação religiosa para as suas indagações e se pacificou um 

pouco, pelo menos por algum tempo.  

O mistério da existência, o maior dos mistérios, ocupou a mente das pessoas 

desde a pré-história, provavelmente desde o surgimento da espécie humana. Até bem 

recentemente as explicações tiveram natureza sobrenatural: o natural existe porque antes 

havia algo sobrenatural que deu origem às coisas naturais que podemos perceber. Todas 

as culturas conhecidas conceberam esse tipo de explicação para o mundo (Sproul, 

1979). Há um elemento universal compartilhado por esses mitos de criação: o 

sobrenatural que deu origem ao mundo existiu por todo o sempre. Essa existência eterna 

foi, e para muitos ainda continua sendo, bastante para cessar a indagação, ou pelo 

menos aliviar a mente do assombro de se ver diante do indecifrável.   

A partir do século VII A.C., na Grécia algumas pessoas abriram mão das 

explicações místicas para a natureza e origem das coisas e aventuraram-se em busca de 

explicações naturais. Criaram uma tradição que nos séculos XVII e XVIII resultou na 

Revolução Científica, que deu origem ao tipo de ciência que praticamos hoje. Essa 

revolução culminou na publicação em 1687 do tratado Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica, de Isaac Newton (1643 – 1727), o grande alicerce da descrição moderna 

do universo. Mas até bem recentemente a ciência via o mundo como algo eterno e 

estático em sua escala cósmica. Essa visão tem origem em concepções filosóficas, pois 

entender como um universo dominado em escala cósmica pela gravitação possa ser 

estático é um desafio científico medonho. De fato, toda a matéria do universo se atrai 

mutuamente pela força da gravidade e a questão é entender como essa atração fatal não 

faz o universo colapsar sob o próprio peso. Newton debateu-se com esse problema por 

longo tempo, como revela sua famosa correspondência com Richard Bentley (1662 – 

1742). Em uma segunda edição do seu Principia, adicionou um comentário que apela 

para a sabedoria divina: “E para que as estrelas fixas não caiam umas sobre as outras em 

decorrência da sua gravidade, Ele [Deus] as colocou a imensas distâncias umas das 

outras.” Isso é meio patético. De fato, as imensas distâncias entre as estrelas tornam sua 

atração mútua muito fraca, mas não nula, e a anulação completa das forças é essencial 

para que o universo seja estático. Após a morte de Newton os cientistas esqueceram o 

paradoxo, o que na verdade é meio corriqueiro, pois os cientistas abandonam um 

problema por duas razões: porque o resolveram ou porque se sentem incapazes de 

resolvê-lo.  

Após completar em 1915 a formulação da sua teoria da gravidade na teoria da 

relatividade geral, Einstein (1879 – 1955) tentou aplicar as suas leis ao universo como 



um todo e se viu diante do mesmo problema deparado por Newton. Sua teoria também 

não era capaz de explicar um universo cosmologicamente estático. Como solução ad 

hoc contrária aos seus próprios critérios estéticos para uma teoria científica, Einstein 

fez-lhe (1917) uma modificação. Introduziu nas suas equações uma repulsão cósmica, 

por meio da chamada constante cosmológica, que contrabalançava a atração 

gravitacional universal e impedia que o universo colapsasse.   

  

O BIG BANG 

 

 O universo não é eterno nem foi criado por agentes sobrenaturais. Ele surgiu de 

um evento explosivo, ocorrido há 13,75 bilhões de anos. Surgiu do nada. Ou melhor, 

surgiu do quase nada. Estamos falando do big bang (grande explosão). As opiniões 

sobre esse evento singular foram objeto de um caloroso debate que durou mais de 

quatro décadas e só se encerrou em 1965 quando foi descoberta a chamada radiação de 

fundo do universo, que preenche todo o espaço e que é uma relíquia do big bang, 

prevista teoricamente em 1948. Mas estamos indo muito rápido. É melhor fazer um 

resumo desse debate. 

 Em 1922 o matemático russo Alexander Friedmann (1888 – 1925) reexaminou o 

trabalho de Einstein e chegou a resultados importantes. A constante cosmológica de 

Einstein, que tinha de ser finamente ajustada para que a repulsão cósmica neutralizasse 

a atração da gravidade, não gerava um universo estável, exceto se a distribuição da 

matéria no espaço fosse absolutamente uniforme e estacionária. Mesmo nessas 

condições, o equilíbrio gerado por ela era tão precário e instável como o de um lápis 

apoiado na própria ponta (na verdade inúmeros lápis), problema já reconhecido por 

Newton. Mostrou também que as equações originais da Relatividade Geral admitem 

soluções dinâmicas em que o universo expande ou se contrai de forma radial, com 

simetria esférica como a de um balão esférico sendo inflado ou esvaziado. Friedmann 

especulou que nosso universo estivesse em um desses estados. Discutiu seus resultados 

com Einstein, mas este os rejeitou veementemente.  

Sem saber dos resultados de Friedmann, o padre católico e astrônomo belga 

Georges Lemaître (1894 – 1966) os reconstruiu em 1927. Lemaître deu um passo 

adiante nas especulações de Friedmann. Inspirado no fenômeno da radioatividade, em 

que um átomo espontaneamente se divide ejetando seus fragmentos em alta velocidade, 

ele propôs que o universo tivesse originado de um fenômeno análogo. Toda a matéria 

do universo estivera um dia concentrada em uma bola de altíssima densidade, que ele 

denominou átomo primordial. Mas esse “átomo” explodiu em dado instante, 

resultando em matéria que se expande radialmente. Lemaître, de caráter muito tímido, 

procurou Einstein para expor suas ideias. Einstein declarou já ter ouvido essa história do 

então falecido Alexander Friedmann. Mostrou a Lemaître o artigo de Friedmann com o 

comentário: “A sua matemática está correta, mas a física é abominável.” (citado em 

Singh, 2006). Lemaître ficou arrasado, não só por descobrir que não tinha sido o 

pioneiro da ideia, mas também por vê-la rejeitada pelo próprio Einstein.  

 Não só Einstein, mas a quase totalidade dos grandes cientistas, ainda acreditava 

em um universo eterno e cosmologicamente imutável. Nesse cenário, as ideias de 

Friedmann e Lemaître estariam para sempre condenadas ao descaso, não fossem as 

evidências observacionais da astronomia que iriam surgir nos anos seguintes.  

Edwin Hubble (1889 – 1953), principal autor dessas descobertas, não é o tipo 

que costuma fazer sucesso em ciência. Menos ainda o tipo que ganha facilmente 

popularidade entre os cientistas. Atlético, esportista versátil (recordista de salto de altura 

do Estado de Illinois), esnobe e muito atraente, ele era visto com reservas e talvez com 



ciúmes por vários colegas. Para satisfazer o pai dominador, depois de se graduar em 

matemática e astronomia na universidade de Chicago formou-se em Direito em Oxford, 

onde se esforçou para assimilar hábitos e até o sotaque britânico, frequentou altas rodas 

e fez amizades com personalidades como Aldoux Huxley. Mas logo ao retornar aos 

EUA dedicou-se à astronomia. Após um dedicado trabalho no Observatório Yerkes, em 

Chicago, obteve uma posição no Observatório de Monte Wilson, perto de Los Ângeles, 

então o mais bem equipado do mundo. Casou-se com a filha de um milionário e passou 

a conviver com figuras eminentes de Hollywood, dentre elas Charles Chaplin e os 

irmãos Marx (Daminelli 2003). Passava longas férias na Europa, tudo por conta do 

Observatório. Em 1924, conseguiu demonstrar que a nebulosa de Andrômeda está a 

cerca de um milhão de anos-luz de distância. Como a Via-Láctea tem cem mil anos-luz 

de diâmetro, Andrômeda está fora da Via-Láctea. Confirmou assim a ideia 

originalmente proposta Christopher Wren (1632 – 1723) e mais tarde por Imannuel 

Kant (1724 – 1804) de que as nebulosas são outras galáxias semelhantes à nossa Via-

Láctea. Nos anos seguintes, Hubble descobriu várias galáxias e dedicou-se ao seu 

estudo.  

 Em decorrência da física quântica, a luz emitida pelos átomos e moléculas não 

tem um espectro contínuo. Ela é composta de linhas com frequências e comprimentos 

de onda bem definidos, bem separadas entre si, chamadas raias espectrais. O mesmo 

ocorre com a luz absorvida pelos átomos e moléculas. Se passarmos luz branca por um 

gás, seus átomos ou moléculas absorvem a luz coincidente com o seu espectro de raias, 

que nesse caso aparece como linhas escuras no espectro contínuo da luz branca 

observada após atravessar o gás. Cada átomo pode ser facilmente reconhecido pelas 

suas raias, que funcionam como um verdadeiro código de barras de identificação do 

átomo. Quase tudo o que se conhece sobre as estrelas e muito do que se conhece sobre o 

universo foi aprendido graças a essa propriedade do espectro atômico e molecular. Parte 

da luz emitida pelas estrelas é absorvida pelos gases relativamente frios de sua alta 

atmosfera, e pelo espectro de absorção podemos identificar a composição da atmosfera. 

 Por outro lado, quase tudo que se sabe sobre o movimento dos corpos celestes se 

deve ao chamado efeito Doppler. O leitor já deve ter notado que a buzina de um carro 

muda de frequência quando ele passa por nós. O tom é mais agudo quando o carro está 

se aproximando e mais grave quando ele está se afastando. Essa mudança de frequência 

se deve ao efeito Doppler, que é comum a todos os tipos de onda. A Figura 1 ilustra o 

efeito Doppler. A fonte da onda se move na direção do observador B e se afasta do 

observador A. Este vê a onda com frequência menor do que o observador B, já que as 

frentes das ondas são mais espaçadas no lado do observador A e sua velocidade de 

propagação é a mesma para os dois observadores. 
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Figura 1 – Uma fonte emissora de onda se move na direção do observador B e se afasta do 

observador A. Este vê a onda com frequência mais baixa do o observador B. 

 

O desvio na frequência da onda cresce de maneira bem definida com a 

velocidade da fonte em relação ao observador. O efeito Doppler tem muitas aplicações. 

É utilizado para medir a velocidade de veículos por meio de radares. O radar emite 

microondas de frequência bem definida. A onda reflete no carro que se aproxima e é 

recebida pelo radar com frequência mais alta.  

 O efeito Doppler é também utilizado para medidas da velocidade de afastamento 

ou aproximação dos objetos celestes. As raias de absorção dos objetos se deslocam para 

o vermelho (frequências mais baixas) se eles estão se afastando ou para o azul 

(frequências mais altas) se eles estão se aproximando. Há muito se sabe que as estrelas 

apresentam velocidades de afastamento ou aproximação de nós, em geral menor do que 

100 km/s. Nos anos 1910, Vesto Slipher (1875 – 1969) dedicou-se a medir a velocidade 

de nebulosas. Verificou que muitas tinham velocidades muito superiores às típicas das 

estrelas e que ao contrário das estrelas, que aleatoriamente se afastam ou se aproximam 

de nós, a maioria das nebulosas revela movimento de afastamento. Dispondo de um 

telescópio de 100 polegadas, o maior do mundo, e já sabendo que muitas nebulosas são 

galáxias, Hubble voltou sua atenção para o estudo do movimento das galáxias.  Em 

1929 concluiu que as galáxias, exceto as muito próximas, se afastam de nós, e que a 

velocidade de afastamento é proporcional à sua distância. Seus achados foram expressos 

na forma 

 

rHv  0 ,                                                        (lei de Hubble) 

 

em que v é a velocidade e r a distância da galáxia. H0 é uma constante, posteriormente 

denominada constante de Hubble. A Figura 2 mostra dados da relação entre a 

velocidade de afastamento e a distância das galáxias, obtidos com telescópios mais 

poderosos do que o de Monte Wilson. 

 

 
 

Figura 2 – Velocidade de afastamento das galáxias em função da sua distância. 

 

Por que as galáxias se afastam de nós? Por acaso emanamos algum mau cheiro 

cósmico? O leitor não exaspere. Para entender o fenômeno, imagine um balão, pintado 

de estrelinhas, sendo inflado. As estrelinhas se afastam umas das outras, e cada uma se 



vê como se fosse um centro de repulsão. Todas as galáxias se afastam de nós, 

radialmente. Todas também se afastam radialmente de outra galáxia distante. Ser o 

centro da repulsão não é o privilégio (ou maldição) de nenhuma galáxia. Se o raio do 

balão aumenta a uma taxa constante no tempo, a velocidade de afastamento entre duas 

estrelinhas é proporcional à distância entre elas. Isso é o que a lei de Hubble expressa 

matematicamente.  

 Em 1931, Einstein visitou o Observatório de Monte Wilson e examinou 

pessoalmente as evidências da expansão do universo. Deu-se por vencido. Mais tarde, 

declarou que a introdução da constante cosmológica foi o maior erro científico de sua 

vida.  

 George Gamow (1904 – 1968), um físico ucraniano que emigrou para os EUA, 

foi o primeiro a tentar investigar consequências teóricas do big bang que fossem 

testáveis pelas observações. Propôs-se como objetivo demonstrar que a composição 

química do universo é decorrência da dinâmica do big bang. Sabia-se que 75% da massa 

do universo se apresenta na forma de hidrogênio (cujo núcleo contém 1 próton), 24% na 

forma do hélio (hélio-4, cujo núcleo contém 2 prótons e 2 nêutrons), um tiquinho de 

deutério (hidrogênio cujo núcleo contém 1 próton e 1 nêutron) e hélio-3 (cujo núcleo 

contém 2 prótons e 1 nêutron). Esses átomos leves constituem 99,99% da massa de tudo 

que podemos observar no céu, fora das estrelas. Para cada 10.000 átomos de hidrogênio, 

temos aproximadamente 1000 átomos de hélio, 6 átomos de oxigênio, 1 átomo de 

carbono e menos que 1 átomo de todos os outros elementos químicos. Assim, em 

primeira aproximação o universo é feito de hidrogênio e hélio, e os elementos mais 

pesados são um tempero nesse prato frugal. Uma melhor exploração do big bang seria 

capaz de explicar essa química. 

 Eis o universo primordial imaginado por Gamow. Quando um gás se expande 

ele esfria e quando comprimido ele esquenta, como observamos ao encher um pneu de 

bicicleta com uma bomba manual. Por isso, quando o universo era jovem era mais 

quente. Quanto mais jovem e menor, mais quente. Gamow viu que não era difícil 

estabelecer a relação matemática entre a idade do universo e a sua temperatura. Na 

época, a matéria era vista como composta de prótons, nêutrons e elétrons, portanto essas 

partículas teriam de ser o que emergiu no momento da explosão. Além dessas partículas 

iniciais de matéria, havia grande quantidade de fótons, que são as partículas de luz. Hoje 

sabemos que prótons e nêutrons são formados de quarks, mas isso não altera a dinâmica 

do universo após os quarks já terem se combinado para formar prótons e nêutrons. 

 Enquanto a temperatura fosse elevada demais, prótons e nêutrons não 

conseguiriam se combinar para compor núcleos com mais de um núcleon (núcleon é o 

nome dado às partículas nucleares, que são prótons e nêutrons), e quando eventualmente 

se combinassem seriam prontamente desintegrados pela elevada temperatura. Por outro 

lado, abaixo de certo limiar de temperatura as partículas não colidem com energia 

suficiente para resultar na fusão nuclear (ligação entre núcleons). Portanto, a 

nucleossíntese tem de acontecer dentro de uma pequena janela de temperatura e 

consequentemente também de tempo. A análise de toda a dinâmica é complicada, pois 

tanto a temperatura quanto a densidade do gás decaem rapidamente e com isso tanto a 

frequência como a energia das colisões entre as partículas decai, cada coisa segundo 

uma lei própria. O problema contém ainda um parâmetro cujo valor Gamow não 

conhecia muito bem: qual é a seção de choque para a colisão dos núcleons? Seção de 

choque é a área efetiva que uma partícula apresenta para interceptar o movimento de 

outra.  Uma bola de bilhar oferece uma dada área de colisão com outra. Se aumentarmos 

o tamanho da bola, essa área aumenta.  A partir de 1945, Gamow conseguiu um 

colaborador, seu aluno de doutorado Ralph Alpher (1921 – 2007). Trabalharam 



arduamente por três anos. Por sorte, os valores das secções de choque para as colisões 

dos núcleons, que eram importantes para a fabricação de armas nucleares e por isso 

guardados em segredo, tornaram-se mais acessíveis após a guerra. Em 1948, os cálculos 

estavam completos, e seus resultados revelavam boa concordância com os dados 

observacionais. A modelagem do big bang era capaz de explicar a composição dos 

elementos leves do universo! Toda a nucleossíntese desses elementos ocorrera nos 

primeiros cinco minutos de vida do universo. Mas havia um problema. A existência do 

restante dos elementos químicos não podia ser entendida com base na modelagem. 

Esses elementos, como vimos, constituem uma fração muito pequena da matéria, mas 

eles existem e a incapacidade de explicar sua origem parecia ser um fracasso da teoria. 

Mais tarde se descobriu que todos os elementos mais pesados do que o hélio foram 

sintetizados na fornalha nuclear das estrelas. Uma pitadinha de lítio-7 (que contém 3 

prótons e 4 nêutrons) também foi gerada no big bang, segundo cálculos posteriores. Os 

núcleos gerados na nucleossíntese são mostrados na Figura 3. 

 

P

P N

P P

N

P

PN

N

P P

P

N

N

N

N

H

D

He-3

He-4

Li-7

 
 

Figura 3 – Esses foram os núcleos gerados na nucleossíntese do big bang. Hidrogênio 

(H), deutério, ou hidrogênio pesado (D), hélio leve (He-3), hélio (He-4) e lítio (Li-7). As bolas 

claras representam nêutrons e as escuras representam prótons. 

 

Era a hora de publicar um artigo. Nesse momento, o caráter de Gamow se 

manifestou. Gamow era um brincalhão como houve poucos na ciência. James Watson 

(1928 – ) (Watson 2003) narra com humor os seus primeiros contatos com Gamow. 

Quando a estrutura do DNA foi decifrada, ele e Francis Crick (1916 – 2004) começaram 

a receber cartas assinadas por um tal Geo, entremeadas de brincadeiras. Pensaram tratar-

se de um bobo alegre. Quando finalmente o encontraram, viram que se tratava de um 

homem brilhante, com ideias imaginativas sobre como o DNA codificaria a síntese dos 

aminoácidos. Junto com Gamow, Watson criou o clube da gravata do DNA (DNA tie 

club), com vinte membros, um para cada aminoácido essencial à vida.  

Gamow convidou seu amigo Hans Bethe, pioneiro na pesquisa da fusão nuclear 

nas estrelas, para co-autorar o artigo, embora ele não tivesse participado do trabalho. 

Achou que seria divertido um artigo sobre as origens do universo assinado pelos autores 

Alpher, Bethe e Gamow, o que lembraria as letras alfa, beta e gama. Bethe aceitou 

participar da brincadeira e o hoje famoso artigo sobre a nucleossíntese original dos 

elementos é conhecido como artigo alfa-beta-gama.  



Alpher escreveu sua tese de doutorado com esses resultados e em colaboração 

com outro jovem, Robert Herman (1914 – 1997) publicou no mesmo ano de 1948 um 

segundo trabalho que teria importância ainda maior. Nesse artigo previram a existência 

da radiação cósmica de fundo em microondas (RCFM), cuja origem não é difícil de 

entender. A radiação eletromagnética interage fortemente com cargas elétricas livres 

como a que vemos nos prótons e nos elétrons. A interação é muito mais forte no caso 

dos elétrons, pelo fato de sua massa ser muito menor, e por isso movimentar-se mais 

amplamente sob o efeito do campo eletromagnético da luz A interação da luz com 

átomos é fraca, exceto se a frequência coincidir com uma das linhas espectrais do 

referido átomo. Essa é a razão pela qual o ar é muito transparente à luz visível: as linhas 

de absorção das moléculas do ar se situam fora da faixa espectral da luz visível. Por um 

longo tempo após o período da nucleossíntese, a matéria do universo era um plasma.  

Criamos um plasma toda vez que acendemos uma lâmpada fluorescente. Neste 

caso, o que excita o gás para criar o plasma é uma corrente elétrica. Mas podemos 

também criar um plasma aquecendo o gás a milhares de graus. Com a alta temperatura, 

parte dos elétrons dos átomos que compõem o gás se liberta e se torna elétrons livres, e 

isso é exatamente o que constitui o plasma: um gás em que os átomos estão ionizados 

(sem parte ou a totalidade dos elétrons). Como os elétrons interagem fortemente com a 

luz, o plasma do universo primordial era opaco. A interação da luz com as cargas livres 

era tão forte que o sistema luz-matéria ficava permanente em equilíbrio térmico. Com a 

expansão, o universo se resfriou o bastante para que os elétrons fossem capturados pelos 

núcleos para formar átomos nêutrons, e com isso o universo se tornou transparente. 

Desde então, a maior parte dos fótons propaga pelo espaço sem nenhuma interação com 

a matéria. Esse sistema de fótons compunha um espetro de luz térmica correspondente à 

temperatura em que se deu a transição, cerca de 3 mil graus. Esse espectro corresponde 

ao da luz no infravermelho próximo. Mas a fonte de cada fóton é a partícula de matéria 

com a qual ele interagiu pela última vez, e essa partícula se afasta de nós a altíssima 

velocidade. Esse movimento recessivo causa um efeito Doppler tão acentuado que o 

espectro da radiação primordial é visto como o da radiação térmica de um corpo à 

temperatura de 2,7 graus absolutos (Ralph e Herman previram 5 K – cinco graus 

Kelvin, ou graus absolutos, o que corresponde a -268 graus Celsius), o que coloca o 

espectro na faixa de microondas. 

A radiação de fundo do universo preenche todo o espaço e chega até nós vindo 

de todas as direções, uniformemente. Gamow, Ralph e Hermann procuraram em vão 

alguém que se empenhasse em detectar a RCFM. Em 1953, desistiram. Ralph e 

Hermann foram trabalhar na indústria e Gamow dedicou-se a tentar decifrar o código 

genético, ou seja, à maneira como o DNA codifica a produção dos aminoácidos.  

Houve outras tentativas de explicar a recessão das galáxias observada por 

Hubble.  A mais bem aceita delas se deve a Fred Hoyle (1915 – 2001), Thomas Gold 

(1920 – 2004) e Hermann Bondi (1919 – 2005). Hoyle foi um garoto brilhante e rebelde 

que se tornou um dos maiores astrofísicos do século XX. Sua grande obra foi ter 

decifrado, com uma hipótese de grande audácia que logo depois foi confirmada 

experimentalmente, a maneira como os elementos mais pesados do que o hélio são 

sintetizados pela fusão nuclear nos núcleos das estrelas. Hoyle tinha um talento 

diversificado. Era dotado de um incomum comando da fala e da escrita, que ele 

empregou para escrever livros de divulgação da ciência, romances de ficção científica 

e... gerar polêmicas. Foi veemente opositor da teoria da evolução de Darwin e uma das 

suas afirmações nesse campo ficou famosa. “O surgimento espontâneo da vida na Terra 

é tão improvável quanto uma ventania passar sobre um depósito de ferro velho e deixar 

no seu rastro um Boeing 747 perfeitamente montado.” Foi defensor da panspermia, ou 



seja, a ideia de que a vida é comum no espaço e se espalha por meio de asteróides, 

cometas e outros corpos celestes. Parece que transferir a origem da vida para algum 

ponto remoto do cosmos o aliviava do desafio de enfrentar o enigma da sua gênese.  

A chamada teoria do estado estacionário do universo foi elaborada 

principalmente por Hoyle. Nessa teoria, o espaço é infinito, eterno e cosmologicamente 

imutável, embora permaneça em permanente expansão. O vazio criado pela expansão é 

preenchido por nova matéria gerada por um campo especial que preenche todo o espaço. 

A teoria livrou Hoyle de ter de explicar a composição do universo, dominada pelo 

hidrogênio e pelo hélio. Nas se a RCFM fosse detectada, isso comprovaria a teoria do 

big bang e demoliria a teoria do estado estacionário. Acabou sendo descoberta por 

acidente em 1965.  

O físico Arno Penzias (1933 – ) e o astrônomo Robert Wilson (1936 – ) haviam 

desenvolvido nos Laboratórios Bell, no condado de Holmdel, Estado de New Jersey, 

antenas de microondas utilizáveis tanto em telecomunicações como em  

radioastronomia. A sua antena mais sensível apresentou um problema intrigante. 

Captava um sinal permanente, vindo de todos os lados, o que impossibilitava associá-lo 

a uma fonte específica. Parecia que o sinal era um ruído. Um casal de pombos havia se 

aninhado na antena e especulou-se que suas fezes poderiam ser a origem do problema. 

Abateram os pombos e lavaram toda a antena, retirando o que Penzias chamou “material 

dielétrico branco”, mas o problema permaneceu. Desmontaram os circuitos e os 

refizeram, mas nada resolvia o “problema” da antena. Se o sinal correspondesse a um 

fonte térmica, sua temperatura deveria ser cerca 3,5 graus absolutos.   

A menos de cinquenta quilômetros de Holmdel, na Universidade de Princeton, o 

físico Robert Dicke (1916 – 1997) e o astrônomo James Peebles (1935 – ), com ajuda de 

dois colaboradores, estavam construindo uma antena para observar a RCFM. Sem 

conhecimento do trabalho de Gamow e colaboradores, os dois redescobriram 

teoricamente a radiação de fundo e Peebles estimou a sua temperatura em 10 graus 

absolutos. Penzias tomou conhecimento desses fatos e telefonou para Dicke. Este, que 

estava em reunião com seus colaboradores, entendeu imediatamente a origem do 

“ruído” do qual Arno e Penzias tentavam se livrar. O que eles procuravam encontrar se 

oferecera acidentalmente a outros. Ao desligar o telefone, disse: “Rapazes, tivemos um 

furo de reportagem.”. Estava comprovada a teoria do big bang. Penzias e Wilson 

ganharam o Nobel de física de 1978, após suas observações serem comprovadas por 

outros. Pela primeira vez, o Nobel de física era concedido a um trabalho em astronomia 

e é legítima a crítica de que não ter sido dado antes a Edwin Hubble.  

 

UNIVERSO INFLACIONÁRIO 

 

A teoria do big bang, como ocorre em geral com as teorias científicas, deixava 

questões sem resposta, duas delas de capital importância. A primeira tem a ver com a 

uniformidade e isotropia em larga escala do universo observável. É oportuno esclarecer 

o significado desse qualificativo “observável”. O céu é um enorme museu em que se 

exibe uma variedade de objetos antigos, pois a luz de um objeto que vemos agora foi 

emitida no passado. Quanto mais distante o objeto, mais antiga é a imagem que 

captamos dele. Quando olhamos para Andrômeda, vemos a galáxia como ela era há dois 

e meio milhões de anos, época do surgimento do gênero Homo a que pertence a nossa 

espécie. Com telescópios poderosos, vemos imagens geradas em um tempo no qual nem 

mesmo o Sol existia. O universo foi gerado há 13,75 bilhões de anos. Como nada pode 

viajar mais rápido do que a luz, nada pode ter viajado mais do que 13,75 bilhões de 

anos-luz para chegar até nós. Isso define a superfície de uma esfera, dentro da qual está 



o universo observável por nós. A superfície da esfera é chamada horizonte de 

observação, ou horizonte cósmico. Uma análise apressada pode levar à conclusão 

incorreta de que o raio do universo observável seja de 13.75 bilhões de anos-luz. Para 

calcular o verdadeiro raio do universo observável, é importante lembrar que o espaço 

em que a luz, ou ondas gravitacionais, se propaga está continuamente se expandindo. 

Tomemos a analogia com o balão pintado de estrelinhas, sendo inflado. Suponhamos 

que uma formiga parta de uma estrela rumo a outra. Enquanto ela caminha, a distância 

entre as estrelas aumenta. Ao chegar à estrela destino, a distância entre as duas estrelas 

será maior do que o caminho percorrido pela formiga, pois a distância que ela já 

percorreu em qualquer momento da sua viagem continua esticando-se. Quando 

refazemos os cálculos levando em conta esse efeito, concluímos que o raio do universo 

observável é de 46,6 bilhões de anos-luz. Além do horizonte, ainda há espaço e matéria 

que não podem ser observados. Acredita-se que o universo observável seja uma fração 

de um universo muitíssimo maior. 

Mas voltemos ao que pode ser observado. A distância entre o que vemos à nossa 

esquerda e o que vemos à nossa direita é o dobro do raio do horizonte cósmico. 

Portanto, não há como extremos opostos do universo tenham tido qualquer influência 

um sobre o outro. Isso é verdadeiro quando aplicado ao universo em qualquer idade. 

Sendo assim, o que fez com que o universo seja tão uniforme? Este é o chamado 

problema do horizonte.  

O outro tem a ver com o balanço entre a velocidade de expansão do universo e a 

densidade da sua matéria, a qual define a intensidade com que a gravidade mútua tenta 

frear a expansão. Esse balanço é determinado por um único número puro (sem 

unidades), expresso pelo símbolo grego , que pode ser calculado com base na 

constante de Hubble, a densidade de massa do universo e a constante gravitacional de 

Newton. O valor de  determina o destino do universo. Se ele for menor ou igual a 1, o 

universo continuará expandindo para sempre até num futuro remoto se tornar um espaço  

escuro, rarefeito e muito frio, em que nada mais emocionante ocorrerá do que eventuais 

colisões entre átomos perdidos no espaço. Se for maior do que 1, a expansão será 

revertida algum dia, e o universo reverterá a sua história de expansão e iniciará um 

processo de contração, até colapsar-se em algo análogo ao que deu origem ao big bang. 

Esse colapso é chamado big crunch. Mas o leitor não precisa ficar alarmado, isso só 

aconteceria daqui a centenas de bilhões ou trilhões de anos.  

O valor de  determina também a geometria do espaço. Se 1  (menor do que 

1), o espaço é aberto e curvado para fora, como uma cela. Nesse espaço, a soma dos 

ângulos internos de um triângulo é menor do que 180º. Se 1  (maior do que 1), o 

espaço é fechado e curvado sobre si mesmo, como uma esfera, e a soma dos ângulos 

internos de um triângulo é maior do que 180º.  Se 1 , o universo é aberto, mas sua 

geometria é plana. Nesse universo, vale a geometria euclidiana, na qual a soma dos 

ângulos internos de um triângulo é exatamente igual a 180º.  A Figura 4 ilustra a 

dinâmica e a geometria dos três tipos de universo compatíveis com a expansão 

isotrópica do espaço. 
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Figura 4 – O destino do universo depende de um número W obtido a partir da velocidade da 

expansão e da sua densidade de matéria. 

 

 

 

Exceto se 1 , exatamente, seu valor será instável. Se  tiver valor diferente 

do de 1 em dado instante, cada vez mais ele se afastará desse valor crítico. Determinar a 

densidade de massa do universo é um problema medonho, pois parte da matéria não 

emite luz e permanece invisível. Mesmo a avaliação da matéria visível não é problema 

simples.  Mas os dados observacionais sugerem que o valor de  seja algo entre 0,1 e 2. 

Para que ele hoje seja tão próximo de 1, lá pelo primeiro segundo de vida do universo o 

valor de  teria de ter sido igual a 1 com umas 15 casas decimais e em tempos 

anteriores a proximidade do valor 1 teria de ser ainda maior. Isso significa que no big 

bang o balanço entre a densidade da matéria e sua velocidade de expansão foi ajustado 

com enorme precisão. O que gerou esse ajuste? Esse problema é chamado sintonia fina 

do valor de .    

Em 1980, esses dois problemas foram resolvidos ao mesmo tempo com a 

chamada teoria da inflação. Mas antes de falar sobre isso, é oportuno descrever a 

chamada notação exponencial, útil para a expressão de números muito grandes ou muito 

pequenos que passaremos a mencionar com frequência. O número N10  representa 1 

seguido de N zeros. Por exemplo: 

 

000.000.000.110

000.10010

9

5




. 

 

O número N10 representa N10/1 , ou seja, 1 dividido por N10 . Por exemplo 

 

000000001,010

001,010

9

3









. 

 

Usando essa notação, podemos expressar qualquer número. Por exemplo, 

 

6

5

103,2000001,03,20000023,0

10532,8000.100532,853200.8




 



 

A inflação foi proposta em 1980 por Alan Guth, um pós-doutorando em física de 

partículas que buscava explicação para a aparente ausência de monopolos magnéticos 

no universo. O eletromagnetismo apresenta uma saliente assimetria. Ele é expresso por 

dois campos de força, o campo elétrico e o campo magnético, mas jamais se encontrou 

qualquer evidência da existência de cargas magnéticas, também chamadas monopolos 

magnéticos. Tanto o campo elétrico quanto o magnético são gerados por cargas 

elétricas. Se houvesse cargas magnéticas, elas também poderiam gerar tanto campo 

magnético quanto campo elétrico e o eletromagnetismo ganharia uma admirável 

simetria. Segundo as teorias de grande unificação, que buscam unificar as forças 

elétrica, nuclear forte e nuclear fraca, no breve espaço de tempo até s10 39t após o 

bang teria havido grande abundância de monopolos magnéticos, e Guth investigava esse 

cenário.  

 A investigação do universo em momentos muito próximos do bang ainda é feita 

com ferramentas teóricas precárias. A primeira dificuldade vem do fato de que nesse 

período o universo é tão pequeno que a mecânica quântica afeta a gravidade. Não existe 

ainda uma teoria quântica da gravitação, e a construção de tal teoria é um dos maiores 

desafios da física contemporânea. O comportamento do universo próximo do bang só 

poderá ser bem entendido quando a teoria da gravitação quântica for construída. Outra 

dificuldade decorre da inexistência de uma teoria, testada e aceita por todos, do 

comportamento das partículas elementares e seus campos de forças nas altas energias 

envolvidas no universo quando ainda recém-nascido. Os fenômenos de baixas energias 

são controlados por quatro forças: a gravitacional, que é a mais fraca, a força nuclear 

fraca, a força eletromagnética e a força nuclear forte, nesta ordem de intensidade. Mas 

há razões para crer que em energias da ordem de 10
16

 Gev 
1
 (energia correspondente à 

temperatura de 10
29

 K) as forças elétrica, nuclear fraca e nuclear forte se transformam 

em uma única força. Em energias ainda mais altas, da ordem de 10
19

 GeV (temperatura 

de 10
32

 K), todas as quatro forças da natureza se fundem numa única força. A unificação 

teórica das forças eletromagnética e nuclear fraca na chamada força eletrofraca já foi 

realizada nos anos 1960 por Abdus Salan (1926 – 1996), Sheldon Glashow (1932 – ) e 

Steve Weinberg (1933 – ), o que lhes rendeu o prêmio Nobel de Física de 1979. Há 

várias propostas para a chamada GUT (sigla em Inglês para teoria de grande unificação, 

que unifica as forças eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte), mas ainda não 

foram testadas experimentalmente.  

Apesar dessas limitações, Guth investigou o universo logo após o bang com base 

em princípios menos questionáveis. A teoria da inflação capturou imediatamente a 

atenção de muitos outros pesquisadores, que a aperfeiçoaram em vários aspectos. É um 

tema de considerável complexidade técnica, mas suas ideias essenciais são bastante 

simples. Quando o universo tinha a idade de cerca de 10
– 36

 s e o tamanho de cerca de 

10
– 29

 m, a expansão inicial foi enormemente acelerada por um campo, denominado 

inflaton, cujo efeito é inteiramente análogo ao da constante cosmológica criada, e depois 

renegada, por Einstein, só que muitíssimo mais intenso. Assim como na história do 

Livro das Mil e Uma Noites, depois que o gênio é libertado da garrafa pode ser difícil 

colocá-lo de volta, e em diversas ocasiões na história da ciência ideias descartadas 

insistiram em voltar. Foi o que ocorreu com a constante cosmológica.  

O tempo 10
– 36

 s e o tamanho 10
– 29

 m são bastante incertos, pois naquele 

instante a temperatura era de 10
27

 K e como vimos não se sabe como lidar com 

                                                 
1
 1 elétron-volt (símbolo eV) é a energia cinética de um elétron ao seu acelerado por uma diferença de 

potencial elétrico de 1 volt. GeV simboliza 1 bilhão de eV. 



segurança com condições tão extremas. Dependendo do modelo usado para os cálculos, 

os resultados podem variar por um fator de 10 ou 100. Mas é impossível não se 

impressionar com a pequenez desse universo pré-inflação. Para enxergá-lo em um 

microscópio, teríamos que aumentá-lo tanto que com tamanha ampliação um próton 

ficaria maior do que a Terra. 

A inflação não durou muito. Encerrou-se em 10
– 32

 s, quando o campo de 

inflaton caiu para o seu estado fundamental, de energia nula. Mas nesse brevíssimo 

intervalo de tempo o tamanho universo aumentou por um fator de no mínimo 10
30

 – 

possivelmente muito mais – e atingiu a imponente dimensão de uma casa. Durante a 

expansão inflacionária, a fronteira do universo avançou com velocidade muito maior do 

que a da luz. Segundo a teoria da relatividade, a matéria não pode viajar a velocidade 

maior do que a da luz, mas isso não se aplica à velocidade com que o próprio espaço 

pode expandir. Também não se aplica à velocidade com que a matéria pode se 

movimentar em decorrência da expansão do espaço. Na verdade, até hoje, as galáxias 

que deve haver além do horizonte cósmico se afastam de nós mais rapidamente do que a 

luz. Elas não se movem no espaço, são carregadas pelo espaço em expansão. Mais uma 

vez, a analogia com o balão sendo inflado pode ser útil para entender a questão. Uma 

formiga caminha se afastando de uma estrelinha, e a velocidade máxima com que ela é 

capaz de caminhar é v. Mas mesmo parada em relação à superfície do balão, ela pode 

estar se afastando da estrelinha com velocidade maior do que v, pois é carregada pela 

borracha que se estica. 

Como exporemos, a ideia da inflação resolveu os problemas do horizonte 

cósmico, da sintonia fina do valor de  e da ausência de monopolos magnéticos. 

Quando a inflação se iniciou, o universo era tão pequeno que estaria em equilíbrio 

interno. A inflação expandiu enormemente esse quase nada, com velocidade muito 

maior do que a da luz, mantendo-o homogêneo e em equilíbrio interno. Quando a 

inflação cessou, deixou uma semente homogênea (exceto por pequenas flutuações 

quânticas) que desde então tem se expandido segundo o big bang convencional. Esta 

expansão é muito mais lenta, mas por causa do enorme ganho de tamanho originário da 

inflação, resultou em um universo muito maior do que o universo observável. Assim, 

tudo que é observável está no interior de um universo muito maior, que é quase 

homogêneo e isotrópico. Vejamos agora a questão do valor de . Antes da inflação o 

universo era extremamente curvo. Mas inflação fez com ele o que faríamos com um 

balão se o inflássemos até que seu tamanho ficasse pelo menos 10
30

 vezes maior do que 

o inicial, o que equivale a fazer uma ervilha ficar maior do que o universo observável. A 

superfície desse enorme balão iria nos parecer inteiramente plana. Assim, a geometria 

plana do universo (sua planura foi confirmada por estudos mais recentes da radiação de 

fundo em microondas) não decorre de nenhuma sintonia nas suas condições iniciais, foi 

consequência natural da inflação. Os monopolos magnéticos também deixaram de 

merecer atenção. De fato, eles seriam criados em grande abundância no big bang 

convencional, mas no espaço homogêneo criado pela inflação sua geração, se ocorresse, 

seria ínfima. 

A proposta de Guth apresentou falhas que as modificações propostas não 

sanaram. Mas isso não demoliu a ideia da inflação, que teve sucesso demais para ser 

descartada por causa de detalhes técnicos. Os físicos acreditam que a ideia de Guth deve 

ser verdadeira na sua essência e que o universo passou por um período de enorme 

inflação logo depois do bang. Na verdade, a inflação já foi confirmada por análises mais 

refinadas da radiação cósmica de fundo e é parte do modelo padrão do big bang. Essa 

inflação teria sido causada por um campo escalar (um campo é escalar se em cada ponto 



do espaço pode ser expresso por apenas um número), cuja natureza ainda é 

desconhecida, e que passou a ser chamado inflaton.  

Com o resfriamento gerado pela inflação, o campo do inflaton teria decaído para 

seu valor de mínima energia e a energia original teria sido transformada em luz, que 

gerou partículas instáveis de grande massa que por sua vez decaíram nas partículas 

estáveis que compõem a matéria do universo. A crônica dessa história tão infimamente 

curta ainda está quase toda para ser escrita. Não se sabe ao certo como a energia do 

campo escalar decaiu, em que tipo de partículas ela decaiu, nem qual foi a cadeia de 

decaimentos que resultou finalmente na matéria estável. 

 

 

 

UNIVERSO CRIADO EX NIHILO? 

 

O poeta e filósofo romano Tito Lucrécio (94 a.C – 50 a.C) imortalizou em verso 

a visão de que nada nasce do nada (ex nihilo nihil fit), visão que tem sido registrada 

desde o nascer da filosofia grega. Desde Descartes (1594 – 1650), a física se debateu 

com esse problema e o conteúdo do verso de Lucrécio passou por metamorfoses. 

Descartes investigou a colisão de partículas e enunciou aproximadamente o que hoje 

chamamos conservação da quantidade de movimento, que, viu-se mais tarde, decorre 

matematicamente da mecânica de Newton. Um exemplo dessa lei de conservação ocorre 

quando uma bola de sinuca sem rolamento colide frontalmente com outra parada. Após 

a colisão, a bola que se movia fica parada e transfere toda a sua velocidade para a bola 

alvo. Para colisões não frontais, a lei implica, entre outras coisas, que as trajetórias das 

duas bolas formam um ângulo reto. A mecânica de Newton leva também à lei da 

conservação da energia mecânica, para movimentos sem atrito. Energia é capacidade de 

realizar trabalho (arrastar um corpo). Um corpo em movimento tem a chamada energia 

cinética, com a qual é capaz de arrastar outro corpo. Existe também a chamada energia 

potencial. A gravitação gera a chamada energia potencial gravitacional. Se soltarmos 

uma pedra do repouso de dada altura, ela adquire velocidade e, portanto, energia 

cinética enquanto desce. Na queda, sua energia potencial gravitacional diminui e, 

ignorando o atrito, o valor diminuído é transformado em energia cinética. A soma da 

energia gravitacional com energia cinética é chamada energia mecânica. Na ausência do 

atrito a energia mecânica se conserva, ou seja, permanece constante durante a queda.  

No século XIX, descobriu-se que calor é energia cinética associada ao 

movimento de átomos e moléculas, e que quando o calor é contabilizado a energia total 

é conservada mesmo que haja atrito (que transforma energia mecânica em calor). Um 

pouco mais tarde, ainda no século XIX, descobriu-se que o campo eletromagnético tem 

energia, o que estendeu ainda mais a lei da conservação da energia. Em 1905, na teoria 

da relatividade restrita, Einstein mostrou que massa e energia podem ser convertidas 

uma na outra, e que a energia E correspondente a uma massa m é 2mcE  , onde c é 

velocidade da luz. Nas décadas seguintes, energia foi também associada aos campos de 

força nuclear forte e nuclear fraca e a lei da conservação da energia se transformou em 

um dos pilares da física.  

Há outra lei de conservação, a das cargas elétricas, que se acredita também ser 

inteiramente inviolável. Temos cargas positivas, como a do próton, e negativas, como a 

do elétron, e pelos dados até hoje observados a soma algébrica das cargas do universo 

parece ser nula e se manter nula. Elétrons e pósitrons (anti-elétrons) são 

abundantemente gerados em colisões de partículas com alta energia cinética ou por 

fótons de alta energia, mas essas partículas são sempre criadas aos pares, cada par tendo 



carga nula, pois o pósitron tem carga positiva exatamente igual à do elétron. O mesmo 

ocorre na criação de outros tipos de partículas carregadas. Há também um grande 

número de grandezas referentes às propriedades das partículas constituintes da matéria, 

que se conservam, mas não se sabe quais dessas leis permanecem válidas nas condições 

extremas do big bang. 

A física contemporânea admite com inteira fleuma a criação de coisas a partir do 

nada, desde que sejam respeitadas as leis de conservação consideradas pétreas. Na 

verdade, o princípio da incerteza de Heisenberg leva à geração de movimento ex nihilo. 

O princípio da incerteza, que é um dos pilares da física quântica, requer que toda 

variável dinâmica (grandeza que pode ter comportamento dinâmico) seja realmente 

dinâmica. Em particular, o que pode se mover não pode ficar parado. A Figura 5 ilustra 

esse princípio com o comportamento de uma partícula colocada no fundo de um poço de 

energia potencial. Pela física clássica, a partícula permanecerá em repouso, se colocada 

em repouso no fundo do poço. Mas pela física quântica ela se movimentará 

espontaneamente com uma energia mínima que depende da forma do poço e da massa 

da partícula. 

 

 

 

energia mínima

 
 
Figura 5 – Por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, a mecânica quântica não permite 

que a bolinha fique em repouso no fundo do poço. Ela tem que se mover com uma energia 

mínima. 

 

A dinâmica mínima imposta pelo princípio da incerteza dá origem a inúmeros 

fatos. Até mesmo a conservação da energia é violada. Mas isso tem de ocorrer durante 

um espaço de tempo tão pequeno que, em decorrência do próprio princípio da incerteza, 

não seja possível fazer um flagrante dessa violação da lei. Na verdade, não há lei da 

natureza mais frequentemente violada do que a conservação da energia, o que faz com 

que o que chamamos vácuo seja um ambiente medonhamente tormentoso. Pares elétron-

pósitron nascem do nada no vácuo e se aniquilam mutuamente antes que seja possível 

observá-los. Há evidências indiretas inquestionáveis desse evento brevíssimo, que nesse 

momento está ocorrendo no espaço entre os seus olhos e a página deste livro. Criação 

espontânea ocorre com todas as partículas elementares existentes: pares quark-

antiquark, múon-antimúon, neutrino-antineutrino etc. Esse fervilhar do vácuo faz parte 

do que chamamos flutuações quânticas.  

Do nada, nada que viole as leis de conservação pode surgir, exceto dentro dos 

limites estabelecidos pelo princípio da incerteza. Uma pedra, um planeta, um sol não 

podem surgir do nada, pois eles têm grande massa e, portanto, uma grande quantidade 

de energia. Mas um universo inteiro pode, por razões que exporemos. A força 

gravitacional é sempre atrativa, por isso a energia potencial gravitacional é negativa. 

Para elevarmos uma nave até o espaço, onde ela ficará mais fracamente ligada 



gravitacionalmente à Terra, precisamos realizar trabalho, o que é feito usando a energia 

do combustível que impulsiona o foguete lançador. No espaço, a energia potencial 

gravitacional da nave fica muito menos negativa do que quando ela está no solo. Mas 

essa diferença de energia é ínfima comparada à energia positiva 2mcE  associada à 

massa m da nave, de modo que a energia total da nave é sempre positiva. Quando os 

átomos se agregam para formar uma estrela, esta fica com uma enorme energia 

potencial negativa. Quanto menor ficar a estrela, mais negativa se torna a energia 

potencial. Mas novamente o valor positivo 2mcE  da estrela é muito maior do que o 

valor negativo da energia potencial e por isso a soma algébrica das duas energias é 

positiva.  

Mas quando o valor da massa m de um corpo cresce, sua energia 2mcE   cresce 

na mesma proporção, enquanto a energia potencial gravitacional originária da atração 

entre suas partes cresce com o quadrado da massa m. Se duplicarmos a massa, a energia 

decorrente dela duplicará e a energia gravitacional será quadruplicada. Se triplicarmos a 

massa, a energia decorrente dela também triplicará, mas a energia gravitacional ficará 

multiplicada por nove, e assim por diante. Por isso, se aumentarmos indefinidamente a 

massa do corpo, chega um momento em que a energia gravitacional supera a energia 

decorrente da massa. E, com um ajuste fino do valor da massa, as duas energias podem 

ficar iguais e de sinais algébricos contrários, o que resulta numa energia total nula. Isso 

é o que ocorreu com o universo. Ele tem matéria em movimento e luz, e tudo isso tem 

energia. Mas essa energia é exatamente cancelada pela energia gravitacional do todo. O 

universo surgiu de algo, talvez uma flutuação quântica de energia nula, e pela lei da 

conservação da energia sua energia será nula para sempre.  

Quando a energia do campo de inflaton decaiu para o valor nulo, matéria e 

antimatéria foram criadas em fartas quantidades. Se houvesse uma perfeita simetria 

entre o comportamento da matéria e da antimatéria, matéria e antimatéria seriam 

igualmente abundantes e cada partícula de matéria se aniquilaria com uma antipartícula 

da mesma espécie, gerando fótons. Mas há uma ligeira assimetria entre matéria e 

antimatéria, que se manifesta no decaimento da partícula chamada káon. Tal descoberta 

foi realizada por James Cronin (1931 – ) e Val Fitch (1923 – 2015 ), que ganharam por 

isso o prêmio Nobel de Física de 1980. Em decorrência de tal assimetria, quando toda a 

antimatéria originária da inflação se extinguiu, restou um pequeno resíduo da matéria 

original. Matéria e antimatéria são quase simétricas, mas não perfeitamente, e dessa 

afortunada imperfeição resultou a existência da matéria existente. Para cada núcleon 

existe no universo 1 bilhão de fótons e essa luz veio da aniquilação mútua matéria-

antimatéria.  

Usando uma expressão que se tornou consagrada, o universo é o maior almoço 

grátis que se conhece. Originou, pelo que parece, de uma flutuação quântica e a 

permanência da matéria tem origem num pequeno defeito na simetria entre matéria e 

antimatéria. Em uma flutuação quântica, quanto menor a energia gerada, mais tempo a 

flutuação pode perdurar. Se a flutuação tem energia nula, pode perdurar para sempre. 

Esse pode ser o caso do universo. Se a geometria do universo é perfeitamente plana sua 

energia deve ser exatamente nula. As observações da radiação de fundo mostram que o 

universo é plano dentro da incerteza dos dados. Nesse caso, pela evidência empírica sua 

energia deve ser nula ou muito pequena. A visão teórica é de que o universo tenha 

energia exatamente nula. Quem primeiro especulou sobre isso foi Edward Tyron, em 

um breve artigo na revista Nature publicado em 1973 (Tyron 1973). Assim, parece que 

habitamos um universo de energia nula. Mas não um universo nulo, pois o saldo zero de 

energia é resultante de duas contribuições exatamente iguais, mas de sinais algébricos 



opostos: a enorme energia positiva da matéria e a também enorme energia negativa da 

gravidade. Para nascer, o universo fez um enorme saque sem fundos de energia e com 

ele criou toda a matéria que existe. Para saldar esse débito, ele tem de devolver ao nada 

o leitor e tudo que ele pode observar, e fechar a conta de energia com saldo exatamente 

nulo. 

 

O QUE HAVIA ANTES DO BIG BANG? 

 

Nos primeiros séculos do cristianismo os teólogos se ocuparam de questões às 

vezes bizarras, tais como qual era o sexo dos anjos. Com grande fervor, debateram uma 

questão que nos parece mais interessante: se Deus é eterno, o que ele ficou fazendo na 

eternidade anterior ao dia em que ele resolveu criar o mundo?  Os que se indignavam 

com a pergunta respondiam: criando o inferno para quem faz esse tipo de 

questionamento. No seu livro A Cidade de Deus, o teólogo Aurélio Agostinho (354 – 

430) deu à pergunta uma resposta admiravelmente presciente. Segundo Agostinho, 

Deus vive numa instância que não pertence ao espaço nem ao tempo. O tempo é parte 

da criação. O primeiro segundo do tempo é também o primeiro segundo da criação. Essa 

explicação não está em desacordo com a visão da ciência contemporânea, como 

veremos. 

Se ignorarmos possíveis efeitos quânticos, quando mais nos aproximarmos do 

bang, mais pequeno e denso se torna o universo. No instante t = 0 a densidade é infinita. 

Temos então o que consideramos uma singularidade, com a qual não sabemos lidar. 

Uma futura teoria quântica da gravitação irá supostamente nos ensinar a lidar com o 

instante do bang e talvez mostrar que na verdade não houve singularidade. Mas o 

cientista não deixa de pensar sobre um assunto pelo fato de não poder dar-lhe uma 

solução completa. Nesse caso, continuemos em nossa indagação. Se o espaço deixa de 

existir no evento original, também deixa de existir o tempo, pois segundo a teoria da 

relatividade espaço e tempo formam um cenário quadridimensional denominado 

espaço-tempo. Assim, pode muito bem ocorrer que não tenha havido tempo antes do big 

bang. Mas nada nos impede de pensar que antes da singularidade, ou o que quer que 

seja que a substitua, ressurja o espaço-tempo.  

 

INFLAÇÃO ETERNA, MULTIVERSO, UNIVERSO FECUNDO 

 

Andrei Linde formulou uma variante da teoria da inflação denominada inflação 

caótica ou inflação eterna que tem sido aceita por muitos. Nessa teoria, no espaço 

devem surgir flutuações em regiões ínfimas que geram outros universos inflacionários. 

Esse tipo de dinâmica resulta em universos que nascem espontaneamente dentro de 

universos, e isso sempre ocorreu e continuará acontecendo para todo o sempre. O 

resultado é um conjunto eterno de infinitos universos desconexos uns dos outros. Martin 

Rees (Rees 1997), Astrônomo Real da Inglaterra e muitas vezes chamado o astrofísico 

dos astrofísicos, deu o nome de multiverso para esse conjunto. O multiverso, eterno e 

infinito, é a totalidade de tudo que existe. Tudo o que existe e tudo o que existiu, pois 

uma fração dos universos gerados não teve ímpeto para durar para sempre – muitos nem 

mesmo conseguiram se tornar macroscópicos – e já se extinguiram em um big crunch. 

A Figura 6 ilustra a dinâmica da inflação eterna. 

 



 
 

Figura 6 – Inflação eterna. Neste cenário cada universo gera novos universos. Isso ocorreu 

desde todo o sempre e ocorrerá para sempre. 

 

Cada um dos infinitos universos que compõem o multiverso é chamado 

universo bolsão (pocket universe). Exceto talvez em alguns princípios gerais que 

constituem o núcleo da relatividade e da física quântica, cada universo bolsão pode ter 

suas próprias leis. Mesmo que as leis sejam as mesmas, as grandezas embutidas nas leis 

variam de um universo para outro. Por exemplo, crê-se que a energias acima de 10
19

 

Gev (temperatura de 10
32

 K), as quatro forças da natureza se fundem em um único 

campo unificado. Quando o nosso universo (já estamos falando em nosso universo!) se 

esfriou, houve uma transição de fase, como a que ocorre na transformação da água em 

gelo, uma quebra espontânea de simetria, e as forças se tornaram distintas. A 

intensidade de cada uma das quatro forças que observamos decorre de contingências do 

processo de inflação do nosso universo. Assim, nos diferentes universos as forças 

teriam intensidades diferentes. Por razões análogas, os valores das muitas grandezas que 

constituem o nosso universo podem variar de um universo para outro, até mesmo o 

número de dimensões do espaço. Mas essa diversidade é uma questão polêmica, como 

veremos a seguir. 

 

A BUSCA DE UMA TEORIA DE TUDO 

 

O chamado modelo padrão de partículas e campos, que constitui o 

fundamento estabelecido de tudo o que se sabe ao certo, é uma das grandes, se não a 

maior realização intelectual da humanidade. Nenhum dado experimental revela 

discordância com o modelo. Em algumas áreas, como a eletrodinâmica quântica, onde 

não só os cálculos como os experimentos estão mais refinados, a concordância entre as 

predições teóricas e as medidas concordam entre si dentro da precisão das medidas, que 

em alguns casos é melhor do que uma parte de dez bilhões, o que equivale a prever o 

diâmetro da Terra com precisão melhor do que um milímetro. No entanto, o modelo 

padrão é reconhecidamente uma descrição incompleta da natureza. Dentre suas 

limitações, podemos citar: 

a) O modelo não inclui uma teoria quântica da gravidade, o que equivale a dizer 

que a gravitação permanece fora do seu escopo.  



b) Ele não contém explicação sobre a natureza da energia nem da matéria escura. 

Sobre o assunto só há um conjunto de conjecturas ainda não comprovadas pelas 

observações astronômicas. 

c) Não há uma teoria única de unificação da força nuclear forte com as forças 

nuclear fraca e eletromagnética. Nenhuma das teorias existentes impõe-se pela sua 

própria lógica e a opção entre elas tem de se apoiar em experimentos que ainda não 

temos capacidade tecnológica para realizar. Assim, as chamadas teorias de grande 

unificação compõem um leque de opções ainda em aberto. 

d) O modelo contém cerca de duas dezenas de grandezas que não podem ser 

calculadas com base nos seus princípios básicos e seus valores têm de ser obtidos pela 

mensuração. Essas grandezas incluem a velocidade da luz, a constante de Planck, a 

carga do elétron e as razões entre as massas das partículas elementares. Até mesmo o 

número de dimensões do espaço pertence a esse conjunto de grandezas que não 

decorrem naturalmente do modelo. 

Mas, desde Einstein, os físicos perseguem a ideia de uma teoria final que abranja 

toda a realidade física e com a qual qualquer grandeza mensurável possa em princípio 

ser calculada. A chamada teoria de supercordas é o caminho atualmente mais 

perseguido em busca dessa teoria final. Em tal teoria, as partículas elementares tais 

como o elétron, os quarks e as partículas associadas aos quatro campos de força são na 

verdade cordas minúsculas com dimensões na escala de 10
– 35

 m, chamada escala de 

Planck. As teorias de cordas só são consistentes em um espaço de 9 dimensões (10 se 

contarmos o tempo). Como o espaço que observamos só tem 3 dimensões aparentes, a 

teoria de supercordas supõe que as dimensões extras ficam compactadas na escala de 

Planck. No estágio atual, a teoria apresenta diversas dificuldades, tanto de caráter 

técnico como conceitual. No campo técnico, não somos capazes de imaginar nenhuma 

forma de investigar dimensões nem mesmo próximas da escala de Planck. O acelerador 

de partículas LHC, o maior e mais dispendioso equipamento científico jamais 

construído, ao custo de US$12 bilhões, possibilita investigar a natureza até dimensões 

de 10
– 20

 m. A diferença entre essa dimensão e a escala de Planck é equivalente à 

diferença entre a dimensão de um homem (10
0
 m) e a de um próton (10

–15
 m). Um 

acelerador semelhante ao LHC que fosse capaz de investigar a escala de Planck teria a 

dimensão da Via Láctea.  

No campo conceitual, há a grande inconveniência de que há muitas versões da 

teoria de cordas que parecem igualmente consistentes. Nenhuma delas apresentou 

qualquer distinção científica que possa qualificá-la como a teoria que deveria ser eleita 

candidata à teoria final. Tenta-se contornar essa dificuldade com a chamada teoria M, na 

qual as cordas são na verdade membranas, também com dimensões na escala de Planck. 

As diversas versões da teoria de supercordas seriam meramente aproximações da teoria 

M.  

As dificuldades matemáticas envolvidas tanto nas teorias de supercordas como 

na teoria M ainda não foram superadas, de modo que ainda não foi possível calcular 

qualquer tipo de grandeza mensurável. Mas grande parte dos físicos que investigam os 

fundamentos da natureza crêem e advogam que a teoria M será a teoria de tudo, e que 

uma vez formulada em sua plenitude ela se imporá pela sua inteira consistência, 

unicidade e completeza. Unicidade, esse é o predicado que os físicos mais valorizam em 

uma teoria final do universo. Einstein teria formulado a famosa pergunta: “Que escolha 

Deus teria tido a criar o Universo?” Antes de prosseguir, é oportuno comentar que a 

palavra Deus, que Einstein proferiu, não é o Deus antropomórfico da tradição judaico-

cristã, magistralmente descrito por Jack Miles (Miles 2009). Com a palavra Deus, 

Einstein aparentemente apontava os princípios transcendentes que deram origem à 



ordem do cosmos. Com a formulação dessa pergunta, Einstein coloca em termos 

poéticos o que talvez seja a ideia mais persistente na história da filosofia ocidental. 

Desde Pitágoras e Platão, e nos tempos modernos Descartes e Spinoza, conjetura-se que 

a ordem do cosmos decorre de princípios lógico-matemáticos transcendentes, 

necessários e invioláveis. A teoria de tudo, seja a teoria M ou alguma alternativa, seria a 

culminação desse sonho. Numa teoria de tudo, nada poderia ser diferente do que é. O 

número de dimensões do espaço, as partículas que compõem a matéria e suas massas, as 

forças com que tais partículas interagem e suas intensidades, tudo seria univocamente 

dedutível dos princípios transcendentais que fundamentam o cosmos. As duas dezenas 

de grandezas antes mencionadas, que no modelo padrão só podem ser obtidas por meio 

de medidas, na teoria de tudo seriam rigorosamente calculáveis a partir de princípios 

matemáticos. Muitos não só pensam que tal teoria está ao alcance da mente humana, 

mas também que estamos perto de alcançá-la (Weinberg 1992, Greene 2006), Hawking 

e Mlodinov, 2010). Essa visão tem muitos críticos. David Linder (Linder 1993) afirma 

que a atual busca de uma teoria final está transformando a física em mitologia, em vez 

de ciência. Peter Woigt (Woigt 2006) e Lee Smolin (Smolin 2008) descrevem a teoria 

de cordas como apenas a esperança de uma teoria e consideram o grande modismo 

dessa teoria como um fenômeno sociológico resultante do prestígio pessoal de seus 

principais adeptos. Marcelo Gleiser (Gleiser 2010) argumenta que o entendimento final 

da natureza é uma utopia irrealizável e que cada resposta obtida levanta novas 

perguntas, e assim será para sempre. Segundo Richard Feynman, o maior físico teórico 

americano de todos os tempos, “... as coisas são aprendidas apenas para ser 

desaprendidas novamente, ou, mais provavelmente, para ser corrigidas.”  

 

  

ENERGIA ESCURA 

 

Uma vez encerrado período de inflação, o universo supostamente vem 

continuando a sua expansão, que deveria estar sendo continuamente freada pela atração 

mútua da sua matéria. A constante de Hubble seria uma constante no sentido de que na 

era atual a expansão é uniforme em todas as direções. Mas seu valor deveria estar 

decrescendo com o tempo. Se o universo é plano, ou seja, se  = 1 o valor de H0 

tenderia gradualmente para zero e num tempo infinito seu valor se tornaria nulo. Nos 

anos 1990, dois grupos distintos empreenderam pesquisa para determinar o decréscimo 

de H0 . A história desse empreendimento revela aspectos pouco nobres da sociologia da 

ciência, que foram narrados por Richard Panek (Panek 2011). Para investigar a variação 

no tempo de H0, é preciso medir a velocidade de recessão de galáxias muito distantes.  

Medida de grandes distâncias sempre foi uma das grandes dificuldades da astronomia. 

Em 1992, Saul Pearlmutter congregou uma equipe que abordaria o problema com base 

na luminosidade aparente de supernovas. Existem vários tipos de supernovas. As 

chamadas Tipo Ia supostamente têm luminosidade real muito uniforme, e o Supernova 

Cosmology Project (SCP), formulado por Pearlmutter e sua equipe, planejava usar as 

supernovas Tipo Ia como velas padrão. Se sua luminosidade real fosse de fato pouco 

variável, pela luminosidade aparente da supernova seria possível calcular a distância da 

galáxia em que ela se situa. Embora supernovas sejam um evento raro em nossa galáxia, 

uma vez que o universo observável tem cerca de 10
12

 galáxias, a cada segundo algumas 

supernovas explodem em algum lugar, e o problema era encontrá-las. A busca de 

supernovas foi realizada comparando fotos digitais de áreas do céu que contêm dezenas 

de milhares de galáxias, tomadas com espaçamento de alguns dias. Um ponto luminoso 

que estivesse ausente na foto anterior poderia ser uma supernova. O grupo de 



Pearlmutter era composto de físicos, não de astrônomos, e mais de uma vez esse tipo de 

incursão em terreno alheio gerou problemas. O astrônomo Robert Kirshner era talvez a 

maior autoridade do mundo em supernovas e nesse episódio agiu como se fosse dono 

desse feudo. Combateu e até mesmo tentou sabotar o SCP de várias formas. Uma 

equipe de cinco astrônomos competentes já havia fracassado alguns anos atrás em 

projeto análogo, era ingenuidade desses ignorantes em observação astronômica 

envolver-se em tal tipo de aventura.  

Mas o SCP começou a encontrar supernovas Tipo Ia a grandes distâncias, o que 

levou Brian Schmidt, Adam Riess (respectivamente ex-doutorando e doutorando de 

Kirshner) e outros (inclusive Kirshner, que tentou se impor como líder da equipe) a 

formar o High-z Supernova Search Team para competir com o SCP. No início de 1998, 

ambos os grupos tinham analisado várias supernovas distantes com as quais era possível 

formar um quadro da evolução no tempo da constante H0.  Mas apareceu uma grande 

surpresa: H0  cresce com o tempo, em vez de diminuir. Isso significa que a expansão do 

universo está se acelerando, em vez de frear. O universo tem 13,7 bilhões de anos, e seu 

tamanho dobrou nos últimos 5 bilhões de anos.  

A expansão acelerada do universo é maior descoberta da cosmologia desde 

Hubble. Pearlmutter, Schmidt e Riess foram laureados com o Nobel de Física de 2011 

pelo seu trabalho. A inflação, que havia cessado logo após o bang, reapareceu há uns 

seis bilhões de anos, só que com velocidade muito menor. O efeito é equivalente ao da 

constante cosmológica de Einstein, o gênio que não voltou para dentro da garrafa. Mas 

agora os cosmólogos e físicos de partículas não se contentam com uma constante 

inserida ad hoc nas equações da relatividade geral, eles querem saber o que gera essa 

constante. O desconhecido agente da inflação tem recebido nomes diversos, tais como 

quintessência (em homenagem a Aristóteles, que deu esse nome ao elemento que 

compunha os corpos celestes) e energia escura.   
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