
O conjunto dos números vazios é a 

matemática que simula o horizonte de eventos 

do universo desde sua origem. O horizonte de 

eventos também está presente nos pontos de 

não retorno, ou como eu prefiro chamar os 

pontos limites de buracos negros, que é a 

fronteira entre o dentro e o fora de um buraco 

negro, donde a força gravitacional dentro do 

buraco negro é tão forte devido ao imenso 

tamanho de sua massa que tudo ao seu redor 

próximo é sugado para dentro do buraco como 

bolas de sinuca seriam sugadas se fossem 

colocadas ao redor de uma bola de chumbo em 

um tecido elástico como é o tecido do espaço.  

 

                              



 

 Este é o simulador de um horizonte de 

eventos que delimita o limite do espaço-tempo 

definido pelo ponto de vista de um dado 

observador, e de onde os eventos não podem 

interagir com ele, já que ele está do lado de 

fora do buraco negro. O simulador demonstra 

que a luz emitida do lado de dentro do buraco 

negro nunca chega ao observado desta luz do 

lado de fora do buraco negro, do mesmo modo 

que tudo o que cruza a fronteira de um buraco 

negro nunca mais retorna a ser visto. 

O horizonte de eventos é um conceito 

importantíssimo para se compreender a 

matemática absurda e os paradoxos lógicos 

que surgem a partir do ponto de basta ou 

limite entre o fora e o dentro de um buraco 

negro. E este horizonte de eventos pode ser 

simulado de forma matemática pela nossa 

sequencia do tempo e o conjunto de números 

vazios.   

 



            1, 2, 2, 4, 8, 32, 256, 8192, 2097152...   

  

O buraco negro é um corpo negro 

perfeito em termodinâmica, cuja primeira lei é 

a lei da conservação da energia, que diz que: a 

energia total transferida para um sistema é 

igual à variação de sua energia interna, ou 

seja, em todo processo natural, a energia do 

universo se conserva, não nasce, nem se 

perde, apenas se transforma de um tipo de 

energia em outra. 

Pela primeira lei da termodinâmica 

sabemos que a energia total transferida de fora 

de um buraco negro para dentro de um buraco 

negro é igual à variação da energia interna de 

um buraco negro. 

 



 

 

À medida que se ultrapassa a fronteira 

de um buraco negro, a temperatura diminui, o 

pico da curva da radiação do corpo negro se 

desloca para menores intensidades e maiores 

deslocamentos de ondas. O gráfico acima é um 

gráfico de emissão de um corpo negro que 

simula a emissão da radiação de um buraco 

negro. 

O ponto de massa que estrutura um 

buraco negro por ser tão pesado que pode vir a 



rasgar o tecido do espaço-tempo, de modo que 

é exatamente por isso que alguns dos termos 

das equações de campo de Einstein são 

infinitos, do contrário seriam finitos, pois 

estabeleceriam o limite da elasticidade do 

tecido do espaço-tempo, produzindo a 

singularidade matemática. 

O fato de alguns termos nas equações de 

Einstein ser infinitos sugere que alguns 

buracos negros possuem massa tão elevada 

que o tecido do espaço-tempo possa vir a se 

rasgar como um elástico que não suporta uma 

esfera de chumbo e se rasga formando um 

buraco no tecido do espaço-tempo. 

 É neste instante em que a singularidade 

matemática demonstra que o tecido do espaço-

tempo é rompido devido ao imenso peso da 

massa contida dentro do buraco negro, 

fazendo com que um dado objeto matemático 

não possa mais ser definido, ou seja, ele perde 

seu significado matemático, tornando-se 

inefável, indizível, formando um buraco não 



mais negro com uma massa elevada a sugar 

com seu campo gravitacional tudo a sua volta, 

mas sim um buraco no tecido do espaço-tempo 

formando um ponto de um conjunto 

matemático indefinido e aleatório, não 

comportado dentro de um padrão manifesto, 

como uma diferenciação de seu estado 

anterior.  

E para onde vai a massa que rasga o 

tecido do espaço-tempo? Ela se perde no 

espaço profundo além do tecido do espaço-

tempo, e esta rasgadura ou diferenciação de 

um buraco negro com massa e um buraco no 

tecido do espaço-tempo é definida pela função: 

 

                          (x) = 
 

 
 

 

Na linha da sequencia do tempo, tem 

uma singularidade em x = 0, onde o tecido do 

espaço-tempo explode e dá origem a:    

tornando-se indefinível matematicamente. No 

entanto, a função g (x) = |x| também possui 



uma singularidade em x = 0, pois do mesmo 

modo ela é indefinível matematicamente. De 

forma bem parecida, a curvatura do espaço-

tempo definida por    = x no sistema de 

Einstein em coordenadas (x, y) possui uma 

singularidade em (0,0) porque não permite a 

existência de uma tangente neste ponto do 

espaço-tempo.  

Esta é uma analogia geométrica da 

teoria geral da relatividade que demonstra a 

curvatura do espaço-tempo causada pela 

presença da matéria no tecido do espaço-

tempo, e que demonstra como é possível a 

existência de buracos negros e também da 

rasgadura do tecido do espaço-tempo por uma 

força gravitacional além do que o tecido do 

espaço-tempo é capaz de suportar, uma massa 

além do seu limite.  

Nas equações de Einstein, a gravidade 

se faz como um tipo de tensor métrico, ou seja, 

uma quantidade específica que é capaz de 

descrever as propriedades geométricas do 



espaço-tempo em quatro dimensões, três 

espaciais e uma temporal.  A presença da 

matéria que provoca a curvatura do espaço-

tempo é descrita como um tensor de energia-

momento, que é a quantidade da densidade e 

da pressão exercida pela presença da matéria 

no tecido do espaço-tempo. Nas equações de 

Einstein esses tensores são simétricos em uma 

matriz 4 x 4, formando assim ao todo 10 

componentes independentes na equação.  

Ao inserirmos o axioma da escolha nas 

equações de campo de Einstein, a liberdade de 

escolha do Ser dentre as quatro coordenadas 

do espaço-tempo, as equações independentes 

se reduzem a 6. Por quê? Porque estas seis 

dimensões são formadas por 3 dimensões 

espaciais e mais 3 dimensões temporais. Que 

são: largura, espessura, comprimento, no caso 

das dimensões espaciais, e causalidade, 

sucessão e sincronia, no caso das dimensões 

temporais.  



Como a força de acoplamento entre a 

matéria e a gravidade é determinada pela 

constante universal gravitacional desvelada 

por Newton, para solucionar as equações de 

campo de Einstein torna-se necessário usar a 

geometria apropriada para a distribuição da 

massa e da pressão que a presença da matéria 

exerce no espaço-tempo.  

As equações de campo de Einstein 

descrevem como a presença de matéria faz 

com que o espaço-tempo se curve formando a 

gravidade. A equação se apresenta da seguinte 

forma: 

 

                    = 8   
 

  
     

 

 Esta belíssima equação é a fonte da 

compreensão da curvatura do espaço-tempo 

gerada pela presença de massa e pressão de 

matéria produzindo a gravidade. Onde o 

tensor     é a curvatura do espaço-tempo; 

onde uma equação diferencial de segunda 



ordem por meio do tensor médio    , e     é o 

tensor de energia-momento. Como podemos 

ver claramente, a constante de acoplamento se 

dá por meio do valor de   = 3,14... Em que c é 

a velocidade da luz e G a constante universal 

da gravidade em Newton.  

 A equação de campo de Einstein prevê 

não somente a existência de buracos negros, 

mas também a existência de rasgaduras no 

tecido do espaço-tempo. Para descrever o que 

acontece dentro de um buraco negro e 

determinar o limite da curvatura do espaço-

tempo pela presença da matéria que produz a 

extrema gravidade, precisaremos utilizar a 

sequencia do tempo {1, 2, 2, 4, 8, 32...} e a sua 

média geométrica em espiral; bem como o 

conceito de limite e logaritmo para estabelecer 

com precisão o cálculo da fronteira entre o 

buraco negro e o buraco no espaço-tempo, ou 

seja, nós precisamos determinar até que ponto 

a curvatura do espaço-tempo suporta ir sem 

que o seu tecido arrebente com o enorme 



campo gravitacional gerado pela presença 

maciça de matéria. Temos aqui dois limites: o 

que determina a fronteira entre o espaço e o 

buraco negro, e o limite que determina a 

fronteira entre o buraco negro e o buraco no 

espaço-tempo. 

  

                                

 

Em que o limite da curvatura do espaço-

tempo pela constante da gravitação universal  

é igual ao logaritmo, ou seja, o expoente do 

valor fixo de g como sua base, deve ser elevado 

para produzir este exato número, ou seja, deve 

ser elevado para produzir o valor de g. No 

exemplo, o logaritmo de g = 6,6674287 x      

que é o valor da constante da gravitação 

universal, cujo logaritmo é igual a 

20,06354218151935 na base      é igual 

6,6674287  porque 6,6674287 x       = 

20,06354218151935.  



De modo geral, para quaisquer dois 

números vazios b e x em que b é positivo e b   

1, temos: 

 

             g =      x       

 

O logaritmo da base 10 b = 6,6674287 x 

     é o logaritmo comum baseado na lei da 

gravitação universal, e delimita pelo valor de 

20,06354218151935 o limite da curvatura do 

espaço-tempo antes que este arrebente e 

produza uma onda gigante no espaço dentro 

do buraco negro que possivelmente pode vir a 

conseguir escapar do buraco negro e 

reverberar no espaço feito um tsunami do 

tempo no espaço, provocando um fenômeno 

cosmológico até hoje jamais imaginado e nem 

sequer visto, mas que as equações 

demonstram ser possível.  

Portanto, o máximo que o tecido do 

espaço-tempo pode suportar de força 

gravitacional é o valor de 20,06354218151935  



de força gravitacional, caso a massa presente 

no espaço-tempo ultrapasse a fronteira deste 

limite, então produzir-se-á no cosmos uma 

ruptura do tecido do espaço-tempo gerando 

consequências que eu ainda não consigo 

imaginar, mas que matematicamente é 

possível que gere uma onda cósmica que 

transforme completamente as órbitas dos 

planetas e estrelas existentes no espaço ao 

redor.  

 

                         J  

 

Em que J é a grandeza do momento 

angular. 

Os buracos negros possuem uma 

geometria própria de rotação que está baseada 

na sequencia do tempo e se estrutura em uma 

espiral 0,5 menor do que a espiral de 

Fibonacci.  

Os buracos negros em rotação de espiral 

são simulados pela sequencia do tempo e sua a 



constante geométrica da espiral de Fibonacci. 

Os buracos negros são formados em espirais 

rotativas como caracóis que sugam tudo a sua 

volta onde existem colapsos gravitacionais 

entre as diversas estrelas que a sua volta estão 

sendo sugadas para dentro do buraco negro e 

colidem umas com as outras produzindo o 

colapso gravitacional que produzem novos 

buracos negros dentro de outros buracos 

negros ad infinito até o momento em que o 

campo gravitacional se tornar tão massivo que 

chegue ao limite da curvatura do espaço-

tempo, produzindo a ruptura do espaço-tempo 

e uma enorme explosão de matéria e energia, 

um Big Bang, gerando assim outro universo. 

Ou seja, as equações de campo de Einstein 

preveem até mesmo uma teoria de muitos 

universos conforme acabamos de demonstrar. 

Neste caso, o nosso universo seria apenas um 

dos muitos universos possíveis, o nosso mundo 

seria apenas um dos muitos mundos possíveis.  



Posto que toda esta teoria possua 

fundamento matemático e está em perfeito 

equilíbrio com as equações de Einstein, torna-

se necessário aprofundarmos mais na questão 

da lógica dos mundos possíveis para 

entendermos até onde as equações de Einstein 

podem revelar sobre os mistérios do universo.  

Um buraco negro em rotação em espiral 

na sequencia do tempo {1, 2, 2, 4, 8, 32...} 

produz enormes quantidades de energia para 

despender sua rotação em espiral. Esta enorme 

quantidade de energia é o que produz novos 

universos possíveis cada vez que a curvatura 

do espaço-tempo arrebenta e gera uma 

explosão de matéria e energia.  

 



 

 

Um buraco negro pode ser rodeado por 

uma superfície esférica, porém sua superfície 

se estrutura pela sequencia do tempo e a 

espiral latente que forma a rotação da esfera.  

 



  

 

O horizonte de eventos situado no raio 

de Schwarzschild demonstra que a velocidade 

para um objeto conseguir escapar de um 

buraco negro é igual à velocidade da luz. No 

ponto de fronteira entre o espaço no cosmos e 

um buraco negro, nenhum observador ou 

partícula consegue se manter em um raio 

constante, porém este raio possui uma 

constância quando simulado pela sequencia do 

tempo, pois a esfera pela qual os buracos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Raio_de_Schwarzschild


negros são rodeados possuem uma estrutura 

espiral baseada na sequencia do tempo.  

Portanto, manifestamente, nesta 

superfície esférica que paira sobre os buracos 

negros, nenhum observador ou partícula de luz 

pode se manter em um raio constante, sendo 

imediatamente forçado a cair dentro do buraco 

negro, sendo sugado por sua imensa força 

gravitacional; mas de forma latente é possível 

perceber que esta superfície esférica possui o 

padrão da sequencia do tempo e sua média e 

extrema razão. Ou seja, o conjunto dos 

números vazios simula de forma exata a 

explosão atômica que de buraco negro em 

buraco negro produz novos universos com 

novas galáxias e planetas e estrelas a cada 

momento.  E tudo conforme as equações de 

campo de Einstein, elas preveem tudo isso.  

Uma ruptura no tecido do espaço-

tempo causado por uma força gravitacional 

além do que a curvatura do espaço-tempo é 

capaz de suportar produz novos universos a 



cada vez que o tecido do espaço-tempo se 

rompe. Devido a estes dois eventos, o que 

marca a fronteira do espaço com a 

singularidade matemática de um buraco negro 

e o que marca a fronteira entre um buraco 

negro e um novo universo gerado do 

rompimento do tecido do espaço-tempo, torna 

possível não somente evitar que uma nave 

espacial ou foguete seja atraído e sugado para 

dentro de um buraco negro evitando o contato 

com sua singularidade matemática em rotação 

esférica com estrutura em espiral, mas 

também torna possível sabermos que existe 

não um universo com bilhões de estrelas e 

galáxias, mas sim infinitos universos com 

bilhões de estrelas e galáxias distintas umas 

das outras, porém parecidas. 

Como a ruptura do tecido do cosmos 

gera uma onda elástica no espaço-tempo com 

velocidade baseada na sequencia do tempo, 

logo esta ruptura funcionaria como um elástico 

que se arrebentou e produziria uma enorme 



onda de tempo no espaço, destruindo parte do 

universo atual, nos seus arredores até onde 

chegue à onda, e construindo novos universos 

por meio da explosão do espaço-tempo gerada 

pela rasgadura do tecido que sustenta o 

cosmos.   

Considere o tecido do espaço-tempo 

sendo curvado por uma força gravitacional 

intensamente grande com massa m e 

cumprimento de curvatura l, sob a ação de 

uma força gravitacional g. Suponha que a 

massa m produza uma curvatura em sentido 

vertical no espaço-tempo. 

 

 

 



Vemos que a terceira curvatura da 

esquerda para a direita possui a maior massa, 

pois produziu a maior curvatura das três 

figuras, levando-a a uma posição vertical, 

assemelhando-se a um buraco negro prestes a 

romper seu tecido do espaço-tempo. Neste 

momento, uma onda unidimensional passa a 

se propagar verticalmente de baixo para cima 

com velocidade v.  

A velocidade de propagação da onda 

gerada pelo rompimento do tecido do espaço-

tempo dependerá da densidade gravitacional 

da massa e da densidade linear do tecido do 

espaço-tempo com força de tração 
 
→ dada pela 

fórmula: 

  

                      v = √
 

 
   

     

   Em que T = força de tração do tecido 

do espaço-tempo, ou seja, as cordas ou teias 

que sustentam o espaço. E onde M = 
 

 
 = 



densidade linear da corda ou teias do tecido do 

espaço-tempo. Quanto maior a massa presente 

na corda, maior será a propagação da onda do 

tempo no espaço. Do mesmo modo, quanto 

maior a massa de cada pedaço de corda ou fio 

do espaço, maior será sua inércia.  

Com a ruptura do tecido do espaço-

tempo pela intensa gravidade gerada pela 

massa densa no buraco negro, a massa 

anterior se transforma em um novo universo e 

o tecido arrebentado retorna na vertical de 

baixo para cima em velocidade proporcional ao 

valor da massa que ocupava e à massa do 

tecido do espaço-tempo, a parte da frente do 

tecido se desloca para cima e a parte de trás se 

desloca para baixo.  

Exemplo: 

Imaginemos o espaço-tempo com uma 

curvatura de 3 m e massa de 6 Kg mantida 

tensa sob a ação de uma força de intensidade 

800 N. Neste caso, se este tecido do espaço 

vier a arrebentar como num caso de ruptura do 



tecido quando a massa ultrapassa o limite de 

sustentação do espaço-tempo, a velocidade de 

propagação da onda no cosmos será de: 

 

l = 3 m 

m = 6 Kg 

T = 800 N  

 

v = √
 

 
 → v = √

 
 

 

 = √
   
 

  

 → v = 67,67 

m/s 

 

Claro que este é apenas um exemplo e 

não uma simulação, pois no caso de uma 

ruptura real do espaço-tempo os valores 

seriam bem maiores. 

Os buracos negros surgem quando 

estrelas supermaciças esgotam seu 

combustível, fazendo seu núcleo reduzir de 

tamanho até ficar compacto a uma pequena 

fração de seu tamanho original, retornando ao 

átomo primitivo, o número inteiro 1 da 



sequencia do tempo do conjunto de números 

vazios. Ao suceder este acontecimento, a 

intensa gravidade produzida pela estrela 

supermaciça agora reduzida a seu tamanho 

original sai de sua rotação esférica original e 

entra em uma rotação aleatória marcada 

apenas pelo padrão da espiral de sua média 

geométrica que começa a sugar tudo o que há 

em volta como um caracol, ela suga a massa da 

estrela de forma tão rápida que chega a 

engasgar e expelir enormes quantidades de 

energia levando a uma inevitável explosão que 

produz mais um universo interdependente ao 

nosso por meio de um supernova. Em um 

segundo esta explosão produz 100 vezes mais 

energia do que o nosso sol produzirá em toda a 

sua vida, e o que resta desta explosão são 

novos universos e um grande buraco negro, 

que nasce, morre e posteriormente renasce 

novamente.  

Um buraco negro tem, portanto, duas 

fronteiras ou limites fundamentais chamados 



de horizontes de eventos: o horizonte de 

evento 1 é o limite entre o cosmos e a 

singularidade matemática do buraco negro, 

que suga tudo ao seu redor, tal como nos 

demonstrou brilhantemente Hawking e Hellis 

em 1973. E o segundo limite ou fronteira 

chamado horizonte de evento 2 é o limite entre 

o buraco negro e a ruptura do tecido do 

espaço-tempo que produz a propagação de 

uma onda de tempo no espaço como uma 

corda que se arrebenta e produz uma onda no 

espaço como um tsunami cósmico no espaço 

além do horizonte de evento 1, gerando grande 

abalo em boa parte do universo e produzindo 

novos universos.  

O maior avanço na teoria dos buracos 

negros fora dado por Stiven Hawking quando 

fez uma analogia simples entre os buracos 

negros e a termodinâmica. Esta simples 

analogia revolucionou a forma de 

compreender a formação e a estrutura dos 

buracos negros. Com esta analogia, Hawking 



faz com que a massa tenha o papel da energia 

enquanto a gravidade da superfície de um 

buraco negro faz o papel da temperatura e a 

área o papel do horizonte de eventos, isto é, da 

entropia do universo.   

Mas qual a temperatura de um buraco 

negro? Segundo as equações de campo de 

Einstein a massa total do buraco negro tem a 

mesma quantidade de sua energia total. No 

entanto, a teoria clássica diz que a temperatura 

dentro de um buraco negro é igual a zero 

absoluto. E como saber qual das duas teorias 

está correta? Bem, como nossa investigação 

filosófica sobre a física dos buracos negros e da 

origem do tempo e do universo está ligada às 

equações de campo de Einstein, logo nosso 

posicionamento é o de que a massa total de um 

buraco negro tem a mesma quantidade de sua 

energia total, pois a tese clássica de que dentro 

de um buraco negro existe uma temperatura 

de zero absoluto não faz qualquer sentido, pois 

para que um buraco negro tivesse temperatura 



de zero absoluto, não poderia haver qualquer 

ligação entre os buracos negros e a 

termodinâmica, o que Hawking já provou 

existir. Então descartamos de cara a tese de 

que dentro de um buraco negro a temperatura 

é de zero absoluto. Na verdade, segundo a 

teoria da termodinâmica é impossível que 

dentro de um buraco negro a temperatura seja 

de zero absoluto, pelo contrário, pela lei da 

termodinâmica e a relação estabelecida por 

Hawking entre ela e os buracos negros, é 

provável que dentro de um buraco negro a 

temperatura seja equivalente à sua massa, de 

modo que cada buraco negro possui uma 

temperatura distinta da de outro buraco negro, 

uma temperatura que é proporcional ao valor 

de sua massa que gera sua energia, isto é, sua 

temperatura. Na verdade é provável que a 

temperatura dentro de um buraco negro seja 

milhares de vezes mais altas do que a 

temperatura do nosso sol, e não zero absoluto, 

e isso Hawking já provou ao estabelecer a 



analogia entre buracos negros e a 

termodinâmica levando-se em conta a teoria 

quântica, demonstrando que buracos negros 

possuem radiação térmica. Por meio do 

conceito de entropia Hawking provou de uma 

vez por todas que os buracos negros possuem 

calor, posto que a entropia do buraco negro é 

muitíssimo maior do que a entropia da estrela 

que morreu para que este buraco negro fosse 

gerado, e gerando-se a si próprio 

infinitamente. 

No entanto, o trabalho de Hawking 

possui uma limitação, pois estipula apenas 

aproximações e não está de acordo com o 

princípio da conservação da energia, posto que 

a energia dentro de um buraco negro deve ser 

contrabalanceada de forma proporcional à 

diminuição de sua massa na mesma 

quantidade de saída de energia.  

O efeito Hawking tem sua limitação 

fundada na ausência da percepção de que um 

buraco negro é um buraco negro dentro de 



outro buraco negro ad infinito. Para 

ultrapassarmos as limitações da teoria de 

Hawking vamos demonstrar que a formação e 

a estrutura dos buracos negros estão de pleno 

acordo com a lei da conservação da energia.  

 Para realizara tal façanha, vamos 

demonstrar algo revolucionário: vamos provar 

que subsequente à evaporação de um buraco 

negro não há qualquer perda de informação na 

memória do cosmos. Hawking só não avançou 

neste ponto porque parece não ter brincado de 

par ou ímpar na infância, ou simplesmente por 

nunca ter lido Lacan.  

Para demonstrar a ligação entre o 

princípio da conservação da energia e a 

memória do universo mesmo depois da 

evaporação de buracos negros utilizaremos 

uma sistema matemático simples que guarda 

em sua estrutura os movimentos do passado, 

resguardando as informações subsequentes a 

evaporação do buraco negro, desviando do 

drama de Hawking da perda de informação. 



Aqui a informação quântica refinada não será 

criada nem perdida, mas tão somente 

transformada, como o princípio da 

conservação da energia. A analogia aqui é 

entre o jogo simples do par ou ímpar e a 

termodinâmica.  

Isso será facilmente compreendido se 

tomarmos como exemplo os trabalhos de 

Lacan no seminário sobre a carta roubada.  

Tomaremos como ponto de partida um 

acontecimento real: o jogo de uma moeda para 

cima. 

Como se sabe esse acontecimento real 

pode se igualar às possibilidades da moeda dar 

cara (+) ou coroa (-). 

A questão é que com tal moeda, não há 

como prever, em qualquer jogada, se o 

resultado será cara ou coroa. Seguindo a 

escolha deliberada de + para cara e – para 

coroa. 

Desta forma, uma sequência aleatória 

de jogadas pode ser dividida de várias formas. 



Os números representam as jogadas da 

moeda que simula a existência de buracos 

negros 

Os símbolos + ou - representam a 

funcionalidade estrutural da moeda ser dar 

cara ou coroa.  

Os números de jogadas de moedas 

referem-se à primeira, à segunda, à terceira 

existência do buraco negro e assim por diante; 

enquanto os símbolos + e – representam cara 

ou coroa. 

O fundamento lógico dessa sequência 

de jogadas funciona como uma cadeia, 

enquanto seus resultados são a priori 

totalmente independentes (a segunda 

audiência tem os mesmos 50% de chances de 

dar cara, independente do resultado da 

primeira jogada), e deriva do fato de que 

passamos a agrupara os sinais + e – em pares 

ao longo da cadeia. Aqui existem quatro pares 

de combinações possíveis: (+ +; - -; + -; - +).  

 



1  2  3  4  5  6  7  8  9       

+  +  -   -  +  -  -   -   +      

----  ----   ----      ----     

  1       3      2           2           

 

Estruturemos os pares + + como (1) 

passado. Este é o primeiro nível de codificação 

que estruturaremos, e ele marca a origem do 

sistema simbólico que estamos a criar. 

Referimos esse primeiro nível como uma 

matriz estruturada em átomos.   

As duas combinações alternativas (+ - e 

- +) serão designadas como (2) presente. E o 

par - - receberá a designação (3) futuro. 

Todavia, um aspecto ainda mais 

parecido com uma cadeia se mostrará ao 

estruturarmos os resultados das audiências em 

pares superpostos. A cadeia é uma corrente de 

elos, uma série ininterrupta de coisas 

semelhantes, sucessão de fatos e 

acontecimentos na existência. 



Na cadeia acima, Vê-se que os primeiros 

símbolos são + +, uma combinação que 

decidimos designar como (1) passado; 

tomando os resultados da segunda e da 

terceira audiência, temos + -, a ser designado 

como (2) presente, os resultados da terceira e 

da quarta jogada - +, um (3) futuro, e assim 

sucessivamente.  

Seguindo os trabalhos de Lacan (1966), 

podemos estruturar essas figuras abaixo da 

cadeia cara/coroa, onde cada categoria de 

existência (passado, presente e futuro) refere-

se ao sinal de cara ou coroa.  

  

   0  1  2  3  4  5  6  7  8 9      

 +  +  -  -   +  -  -   -  +       

      1 2  3  2  2  3  3  2       

 

Fica claro aqui, que o conjunto de 

audiências da categoria passado (1) + + não 

pode ser diretamente seguido por um conjunto 

de categorias futuro (3) - -, uma vez que a 



segunda audiência na categoria passada é 

necessariamente um cara, enquanto a primeira 

audiência na categoria futuro tem que ser um 

coroa. Um passado não pode ser seguido 

diretamente pelo futuro sem antes perpassar 

pelo presente e vice-versa. 

O modelo apresentado aqui simboliza a 

luta de um promotor para provar que o réu é 

culpado. Assim como também simboliza a luta 

do advogado para provar que o réu é inocente. 

Isso resulta em impossibilidades 

relacionadas com a ordem na qual o número 

de créditos e débitos pode aparecer, assim 

como a presença deles quando juízo tem certas 

posições predefinidas, e grava dentro de sua 

memória os componentes das existências de 

buracos negros anteriores. A cadeia não só 

abrange uma lógica simbólica, como também 

possui uma função de lembrar os 

acontecimentos anteriores do cosmos e suas 

diversas existências marcadas pela lei da 

conservação da energia. 



O conjunto dos números vazios está na 

base de uma reação nuclear, que é qualquer 

reação que ocorra modificação de um ou mais 

números atômicos, em que dois ou mais 

átomos se unem ou um determinado átomo 

sofre fissão nuclear, sendo dividido em outros 

átomos.  

A fusão nuclear com base no conjunto 

dos números vazios se dá pela união entre os 

dois átomos anteriores gerando um terceiro, 

como, por exemplo: 1, 2, 2... Onde 1 x 2 = 2. E 

assim sucessivamente em toda a sequência: 

 

                 1, 2, 2, 4, 8, 32...   

 

No entanto, uma reação nuclear não 

deve ser confundida com uma reação química 

nem mesmo em analogia, pois a fusão nuclear 

ocorre somente com os elétrons periféricos do 

átomo. Todavia, uma reação nuclear pode ser 

descrita como uma equação matemática 

química, embora não seja exatamente uma 



reação química, mas sim uma reação entre 

elétrons periféricos dos átomos. Uma reação 

nuclear com base na sequencia do tempo e no 

conjunto dos números vazios é descrita pela 

equação: 

 

                            =   

 

Em que 2 elevado a sequencia de 

Fibonacci formada por phi é igual a sequência 

do tempo formada pelo conjunto vazio. 

No entanto, uma equação que envolva 

propriedades de núcleos atômicos deve 

envolver propriedades como o número 

atômico e o número da massa junto da soma 

de índices anteriores e posteriores da 

sequência matemática que estrutura a reação 

nuclear em questão. Estas duas grandezas 

devem ser representadas nos dois lados da 

equação. 

A representação, por exemplo, de 

desintegração primária do hélio: 



 

        
 

     
    → 

 
     

   + 
 
 

 H 

 

Este processo de fusão nuclear 

representa a desintegração do hélio em 

hidrogênio, onde cada símbolo e seus valores 

indicam o núcleo inicial e final da reação 

nuclear.   

O conjunto dos números vazios é uma 

fusão nuclear matemática, onde o resultado 

final é sempre a multiplicação dos dois 

números anteriores.  

 

             1   2   2   4   8   32...    

 

Em outras palavras, o conjunto dos 

números vazios é um processo matemático de 

fusão nuclear no qual o terceiro núcleo 

atômico é sempre o resultado da multiplicação 

dos dois núcleos atômicos anteriores, que se 

multiplicam sucessivamente e formam a cada 



fusão nuclear um núcleo de maior número 

atômico até o infinito. A sequência matemática 

do conjunto dos números vazios demonstra 

que uma fusão nuclear deste porte necessita de 

muita energia para se realizar, no entanto, ela 

libera muito mais energia do que consome.  

É sabido que até hoje em dia não se 

encontrou uma forma de controlar a fusão 

nuclear como se faz com a fissão nuclear. Mas 

não tem o conjunto dos números vazios uma 

forma matemática de controlar todos os 

processos de fusão nuclear como os processos 

de fissão? A resposta é sim. Pela primeira vez 

na história é possível controlar o processo de 

fusão nuclear. A sequência do tempo é uma 

sequência de fusão nuclear programada que é 

sempre o resultado da multiplicação dos dois 

números anteriores partindo de n   1. Por 

meio desta informação simples, podemos 

controlar todo o processo de fusão nuclear 

como fazemos com o processo de fissão, que é 

o oposto do processo de fusão. Enquanto o 



processo de fusão nuclear se baseia em uma 

sequência de multiplicação, o processo de 

fissão se baseia em uma sequência de divisão 

de um átomo instável em dois átomos 

menores, enquanto que o processo de fusão se 

baseia na multiplicação de dois átomos 

instáveis em um átomo maior. Com a 

informação de que a fusão nuclear é a 

multiplicação dos dois átomos anteriores, 

torna-se pela primeira vez na história possível 

controlar uma fusão nuclear, pois a regra da 

multiplicação dos dois números anteriores 

para gerar um número maior sucessivamente é 

conhecida a priori, permitindo a manipulação 

total da fusão nuclear. O mundo nunca mais 

será o mesmo depois desta informação.  

A principal fusão nuclear baseada na 

sequencia do tempo e no conjunto dos 

números vazios se dá no interior de estrelas e 

buracos negros, onde há a fusão nuclear entre 

átomos de hélio e átomos de hidrogênio 

formando uma fusão entre esses dois 



elementos, onde os dois prótons anteriores da 

sequencia se fundem em uma partícula alfa ou 

núcleo de hélio que é o resultado da 

multiplicação dos dois átomos anteriores da 

sequencia, liberando assim sucessivamente 

mais dois prótons, dois neutrinos e mais 

energia infinita que não se cria e nem se perde, 

mas tão somente se transforma devido ao 

princípio da conservação da energia, 

permitindo o cálculo da massa dos quatro 

prótons e do núcleo de hélio, e posteriormente 

subtrair a soma das massas das partículas 

iniciais da sequência do produto da reação 

nuclear para calcular a energia que se deseja 

produzir controladamente.  

 Mas como se dá exatamente o processo 

de controle de uma fusão nuclear? 

O primeiro passo para realizar uma 

fusão nuclear controlada é vencer uma 

substancial barreira de energia antes de dar 

início à fusão controlada propriamente dita. O 

que se sabe é que, há grandes distâncias, dois 



núcleos opostos expostos se repelem 

mutuamente por causa da força eletrostática 

que existe entre seus prótons carregados 

positivamente. Quando os núcleos são 

aproximados suficientemente a barreira 

eletrostática é sobrepujada e a fusão nuclear 

ocorre de forma cada vez mais poderosa 

quanto mais próximos os polos repelentes 

estão um do outro.  

Ao adicionarmos uma partícula como 

um próton ou um nêutron a um núcleo 

atômico, ele é imediatamente atraído pelos 

outros núcleons, mas primordialmente por 

seus vizinhos mais próximos devido à força de 

curto alcance de que falamos anteriormente e 

que determina o grau de poder da fusão 

nuclear cuja força aumenta de acordo com a 

sequência do tempo e o conjunto de números 

vazios que estrutura sua distribuição cuja força 

aumenta proporcionalmente ao aumento do 

tamanho do núcleo até o infinito se assim 

permitirmos. Mas para realizar uma fusão 



nuclear controlada é necessário embutir na 

equação a noção matemática de limite, de tal 

modo que, quando a fusão atingir o seu limite 

escolhido pelo operador deliberadamente. 

Uma fusão nuclear controlada deve ser 

matematicamente descrita como uma função à 

medida que o seu argumento se aproxima de 

um determinado valor limite, assim como o 

comportamento da sequencia dos números 

vazios. À medida que o valor da sequência vai 

aumentando tendendo ao infinito, o axioma da 

escolha deve deliberar o valor limite da 

sequência. 

Seja   ,    a sequência dos números 

vazios {1, 2, 2, 4, 8, 32...}   . A expressão: 

 

   
  
   

 

Representa o fato de que, quanto maior 

o valor de i, mais próximos de L serão os 

termos da sequência de números vazios.  Deste 

modo, dizemos que o limite da sequência que 



estrutura a fusão nuclear é L, que é o valor de 

fronteira deliberado pelo axioma da escolha.  

Suponhamos que a   (x) é uma função 

vazia e que c é um número vazio qualquer 

delimitado deliberadamente pelo axioma da 

escolha como o ponto de basta da sequência. 

Deste modo, a expressão: 

   

   
  → 

  ( )    

 

O que significa que a função vazia se 

aproxima tanto de L, que é seu limite, quanto 

desejarmos, produzindo uma fusão nuclear 

totalmente controlada, quando se torna x 

suficientemente próximo de c. Quando isso 

acontece dizemos que o limite da função vazia 

  ( )  à medida que x se aproxima de c, é L. E 

note que esta afirmação é verdadeira mesmo 

quando   ( )   L, ou mesmo quando   ( ) 

nem mesmo sequer está definida em c.  

Consideremos a função vazia: 

 



                          ( ) = 
 

    
  

 

Em que à medida que x se aproxima de 

2, a   ( ) que está definida em 2 é igual ao seu 

limite (0,4). 

 

f(1.9) f(1.99) f(1.999) f(2) f(2.001) f(2.01) f(2.1) 

0.4121 0.4012 0.4001 
 0.4  

0.3998 0.3988 0.3882 

 

À medida que x se aproxima de 2, f (x) = 

  ( ) se aproxima de 0.4. E como resultado 

tem-se a equação de controle de fusão nuclear: 

 

                       →   ( ) = 0.4 

 

Sempre que verificarmos a equação  

 

                ( ) =      →   ( )  

 



Então dizemos que   é contínuo em x = 

c. No entanto, esta equação é apenas uma 

simulação e não é válida para todas as funções, 

pois existem funções onde tal fenômeno não 

acontece, como por exemplo: 

 

              g (x) = {
 

    
           

                  
 

 

Neste exemplo, o limite da função g (x), 

à medida que x se aproxima de 2 é 0.4 (tal 

como em   ( )), no entanto,      →   ( )   g 

(2). Por consequência deste resultado, ao 

contrário de   ( ),   ( ) não é contínua em x = 

2.  

 


