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Tema: Teorias do fim do mundo

Boatos sobre o fim do mundo sempre existiram. Supostas datas em que tu-
do viraria poeira e em um piscar de olhos: “Quem seríamos nós?”
Por destino ou sorte, sobrevivemos à todas elas... Mas os questionamentos
que ficam são: Será que o fim do mundo ainda está longe demais para cis-
mar com isso? Quando e de que forma acontecerá? Você baterá as botas an-
tes do mundo acabar, ou o prazo para tudo virar poeira já está na finaleira?

> (aparecer) - Meu nome é Kayo teorias probabilísticas Resende, seja mui-
to bem-vindo meu amigo, você está no Altamente Curioso, canal repleto de
fatos curiosos e até mesmo misteriosos... Então se eu fosse você, jamais
perderia a chance de receber semanalmente as melhores curiosidades de di-
versas áreas diferentes! Cai pra dentro desse fantástico mundo curioso e
vem se aventurar um pouco...
E depois desse breve lembrete paroquial, vamos embarcar nesse conteúdo
crucial!

É bizarro pensar sobre isso, né? Mas as teorias sobre o fim do mundo estão
ganhando cada vez mais força, indo desde as mudanças climáticas provoca-
das pela nossa própria espécie, até a prevista “morte do sol”, onde o sol se
expandirá tanto que todos os planetas serão engolidos pelo astro.
Ahh, e não podemos esquecer daquela crença religiosa pregada pelo cristia-
nismo... Nela, o apocalipse seria o grande marco para o fim de tudo e to-
dos; e aconteceria quando ninguém estivesse esperando... Assim, rápido e
prático.

São inúmeras as hipóteses para explicar o “the end” universal da vida e do
mundo. Algumas mais inusitadas, outras mais realistas... Mas sem dúvidas,
todas tem aquele dom especial de fazer nós ficarmos pensativos, afinal,
ninguém ta preparado para deixar de existir.
Pra nossa sorte, uma dessas hipóteses, a citada “morte do sol”(primeira teo-
ria), está prevista para acontecer só daqui à 7 bilhões de anos, o que garante



que muitas e muitas gerações vivam sem passar por essa experiência ainda
mais desconhecida que a morte de forma natural.
Segundo a equipe de astrônomos do Instituto de Tecnologia da califórnia,
daqui à 7 milhões de anos, o hidrogênio que o Sol queima hoje já terá se es-
gotado, fazendo com que ele comece a queimar gás hélio. Com isso, a ener-
gia liberada pelo astro será muito maior e ele se tornará uma grande esfera
vermelha, com um brilho 5.000 vezes mais intenso. E como a maioria das
teorias, a “morte do sol” tem mais de uma versão, sendo a mais aceita
aquela onde a transformação do astro em uma grande esfera vermelha de-
voraria a Terra e todo o sistema solar até marte. Portanto, sua morte, que já
foi inclusive iniciada, será concluída quando terminar seu combustível,
quando todo o hidrogênio localizado em seu núcleo já ter sido queimado.

> (aparecer) - E eu sei, sei que você deve estar achando tudo isso muito
inusitado, mas quem está dizendo não sou eu não, ta? Todo esse processo é
bem conhecido pelos cientistas. Processo este que poderá ter o potencial
necessário para dizimar toda a humanidade, sem dó nem piedade.

É nessa hora que desejamos não estar na pele de quem viverá nessa época,
até porque ninguém deseja presenciar esse evento tão anormal, tão fatal,
tão MORTAL.

> (aparecer) É Sol, você precisa aguentar firme por mais longos 7 bilhões
de anos, e eu espero que aguente...

(segunda teoria) Aquecimento global, mudanças climáticas provocadas
por nós, seres humanos.
 Ingenuidade é pensar que os avisos que alertam sobre mudar os hábitos em
relação ao meio em que vivemos são bobagens, são atoa. Não é de hoje que
a nossa sociedade ignora todo e qualquer tipo de aviso desse genêro, mas
será que realmente deveria? Ou será que o nosso planeta já está chegando
ao seu limite, depois de tantas destruições ambientais constantes?
De acordo com um estudo realizado pelo Centro Nacional de Descoberta
do clima da Austrália, se ninguém se mecher para tomar uma atitude real-
mente significativa, as mudanças climáticas poderão levar ao colapso da ci-
vilização humana até 2050, o que não levará muito tempo, se pararmos pra
pensar.

> (aparecer) Os especialistas nesse assunto reafirmam que há um risco exis-



tencial para a civilização, já que as consequências serão negativas e perma-
nentes pra humanidade, de maneira que nunca poderão ser desfeitas, ani-
quilando toda a vida inteligente ou reduzindo o seu incrível nível de poten-
cial.

 Nesse possível futuro cenário, o mundo ficará preso em uma “Terra de es-
tufa”, o que acarretará em 20 dias do ano com condições letais de calor.
Ecossistemas entrarão em colapso, como os recifes de corais, a Floresta
Amazônica e o Ártico. A Ásia terá seus grandes rios severamente reduzi-
dos. Na América do Norte, incêndios avassaladores acontecerão, com on-
das de calor e seca. O mundo virará um verdadeiro caos, onde o pânico vai
reinar!

> (aparecer) Apesar dessa futura previsão dos especialistas, nem tudo está
perdido e bons hábitos ainda podem ser tomados. É exatamente nessa situa-
ção que caberia perfeitamente aquele “efeito manada”, onde um cara toma-
ria uma boa atitude e todos os outros iriam seguir o exemplo...

 Inclusive, os especialistas sugerem uma mobilização global, onde todos
iriam se unir a favor de um novo sistema industrial, onde as produções das
indústrias envolveriam zero carbono, e consequentemente as emissões de
carbono seriam igual a zero também.

> (aparecer) Então respira fundo e não treme na base agora, porque talvez o
mundo ainda tenha salvação.

(terceira teoria) Apocalipse e o fim do mundo segundo a bíblia.
 Apocalipse é um termo grego que significa “revelação” e não “fim do
mundo”.

> (aparecer) Mas pera aí Kayo, então qual o sentido disso? Calma que eu te
explico!

O nome “Apocalipse” foi o nome dado ao último livro da biblía, cujo con-
teúdo relata a revelação que Jesus Cristo deu a respeito dos tempos do fim.
Além dessas revelações presentes neste livro, encontramos outras profecias
sobre o fim em diferentes livros do Novo e Antigo testamento.
Quando se trata de fim do mundo segundo o cristianismo, tudo é muito in-



certo e a única informação que temos, é que o evento acontecerá na suposta
“segunda vinda de Jesus Cristo”, onde Jesus virá para buscar os seus e des-
truir toda maldade e os praticantes da maldade.
Os seguidores dos ensinamentos cristãos acreditam fielmente que o dia da
vinda de Jesus será um dia horrível pra quem não segue uma vida religiosa
dentro do cristianismo e nem manifesta a sua fé. Também defendem que es-
sa data está mais próxima do que nunca.
A palavra de Deus encontrada nas escrituras diz que a humanidade passará
por tempos difíceis, tempos de angústia e de turbulência. Períodos de garn-
des dificuldades, escassez, guerras e alterações ambientais. Ainda garante
que antes da data do apocalipse, o mundo conhecerá um tempo de aflição
jamais visto antes.

> (aparecer) E apesar da sua crença, religião ou costume, acho que é inevi-
tável ouvir tudo isso e não imaginar como seria essa suposta data tão incer-
ta e desconhecida, não é mesmo? Se é uma profecia verdadeira ou não, não
sou eu que vou julgar nesse momento, mas certamente inúmeras pessoas
afirmariam sem pensar duas vezes que a única versão correta para o fim se-
ria essa. E agora né? Eu que não quero pagar pra ver!

(quarta teoria) Guerra nuclear e a sua enorme capacidade para acabar com
tudo!
Não existe arma com um poder maior de destruição do que as armas nucle-
ares. Sem dúvidas, elas são capazes de causar um sofrimento inigualável
aos seres humanos. Não existe um modo de fazer com que os efeitos dessas
armas durem menos, muito menos de controlar o alcance da precipitação
radioativa.

> (aparecer) Uma bomba nuclear dentro de uma cidade é capaz de fazer um
estrago danado. Em um instante, dezenas de milhares de pessoas perderão
a vida e outras dezenas de milhares de pessoas ficarão com sequelas gra-
ves, vindo a morrer logo depois por exposição à radiação.

A ameaça de uma guerra nuclear causa enorme pânico ao redor do mundo,
e para piorar essa situação, os riscos de um conflito só aumentam com as li-
nhas cada vez mais tenuês entre armas nucleares e convencionais.
O primeiro e único uso das armas nucleares aconteceu em 1945, durante al-
gumas batalhas no final da Segunda Guerra Mundial... Mais especificada-
mente, nos bombardeamentos nucleares das cidades de Hiroshima e Naga-



saki, localizadas no Japão.

> (aparecer) 140 mil pessoas morreram no bombardeio de Hiroshima, 40%
da população da cidade foi morta por esse ataque nuclear.
74 mil pessoas morreram no bombardeio de Nagasaki , 60% da população
da cidade foi morta pela bomba nuclear de Nagasaki.

As consequências de uma guerra nuclear, ou “guerra atômica”, como tam-
bém pode ser chamada, vai muito além da perda rápida da vida. Uma guer-
ra nuclear poderá causar graves danos ao nosso planeta, e esses danos serão
duradouros. Ocorrerá uma enorme escassez de alimento no mundo todo,
além da prevista paralisação do ecossistema.

Estudiosos relatam que somente o fato de existir armas nucleares já tornam
elas uma ameaça à sobrevivência da humanidade, já que a chance de que
sejam usadas é a maior desde a Guerra Fria, devido as atuais tensões regio-
nais e internacionais.

> (aparecer) Além disso, nenhum estado ou organização poderá fazer algo
útil para ajudar no caso de um ataque nuclear, até porque as consequências
serão catastróficas demais para isso.
> (continuar aparecendo) Vixi, pelo jeito, não há nada que possamos fazer
para evitar isso, então o jeito é torcer mesmo, e torcer muito para que nun-
ca seja necessário o uso dessas armas. Deixa elas lá quietinhas... É melhor
pra todo mundo.

(quinta teoria) Supervulcões e a possibilidade do processo de erupções.

Os supervulcões podem ter erupções mostruosas, que certamente sob ne-
nhuma hipótese foram presenciadas pelos humanos modernos.
Um estudo realizado por especialistas suíços, publicado na revista Nature
Geoscience, diz que supervulcões como o Yellowstone, caracterizado pela
sua cor amarelada e localizado nos Estados Unidos, podem entrar em erup-
ção sem terremotos ou outros fatores externos. A gigantesca quantidade de
magma já seria suficiente para causar uma supererupção devastadora.

> (aparecer) Há cerca de 20 supervulcões no planeta Terra, e o que pode
nos tranquilizar é saber que supererupções são fenômenos raros, acontecen-
do uma vez a cada milhares de anos. É até possível comparar esse evento



ao impacto de um asteróide, pois o risco de acontecer é bem pequeno, mas
quando acontece gera danos inrreversíveis.

As respostas para explicar o motivo de erupções tão grandes acontecerem
ainda são um pouco incertas, mas possivelmente a pressão sobre a câmara
magmática gerada pelas diferenças entre a densidade do magma e das ro-
chas que rodeiam a câmara seria uma explicação à altura. O magma fica
preso à piscinas, derretendo a rocha ao redor por milhares de anos, até que
com o passar desses milhares de anos, a pressão se acumula e a grande
erupção acontece.
Cientistas explicam que a densidade ocupa um papel fundamental neste
processo de megaerupção, já que ela acaba servindo como impulsionadora
durante a ação.

> (aparecer) No passado, foram os supervulcões assossiados aos asteroides
que ficaram responsáveis por extinções em massa e pelo chamado “inverno
vulcânico”, período de resfriamento da Terra devido ao bloqueio da luz do
sol pelas cinzas.

Na última erupção supervulcânica, ocorrida na Indonésia à 70 mil anos
atrás, as cinzas do vulcão acabaram bloqueando o sol entre 6 e 8 anos, ge-
rando um intenso período de resfriamento global que durou aproximada-
mente 1000 anos. É justamente por isso que acontecimentos relacionados à
erupção de supervulcões são tão temidos, afinal, o termo “super” os distin-
gue de vulcões tradicionais.

> (aparecer) Um supervulcão consegue ejetar mais de um trilhão de tonela-
das de material quando entra em erupão. É um número tão grande que é até
difícil de imaginar. Quando explode, ele cobre um continente inteiro de cin-
zas, expelindo cerca de 1.000 Km cúbicos de cinzas para a atmosfera, o
que gera mudanças no clima por centenas a milhares de anos.
> (continuar aparecendo) Sabendo disso, com certeza você nem pensa em
vivenciar um evento, desses né? Sabemos que ainda é uma teoria, mas nin-
guém se arrisca a dizer: “Eu duvido”.

O mundo é cheio de mistérios, coisas que simplesmente não sabemos expli-
car, perguntas que não sabemos responder e precisaremos de muito mais vi-
vência para entender. Talvez o grande evento que ainda vai dizimir a huma-
nidade e tudo que existe no mundo está nesse vídeo, mas tudo o que temos



por enquanto, é esse “talvez”

> (aparecer) E cá entre nós, é melhor ficar só no “talvez” mesmo, né meu
amigo?
 E agora tô matutando aqui, será que você acredita em alguma dessas teori-
as? Qual dessas você “coloca fé”? Deixa pra mim aqui nos comentários
que vou estar vendo tudo e interagindo também. Ahh, e também vou passar
aquele avisinho sobre deixar seu like e entrar pra essa família de gente que
ama fatos curiosos, sempre tem alguém com amnésia que acaba esquecen-
do. O like é uma maneira de você valorizar o meu conteúdo e com certeza
não levará nem 2 segundos pra você fazer isso. Agora se vemos lá no
próximo vídeo pra novamente falar de outra curiosidade incrível, mas en-
quanto isso, não fica com abtinência hein, eu prometo que volto! Fui gale-
ra, até mais!


