
 

A série telescópica é a soma dos dois 

termos sucessores por seu último antecessor, 

tal que: 

 

            (      ) + (      ) +...+ (       ) 
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Cujo limite da soma telescópica é: 
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Neste caso a série converge se, e 

somente se, existe o limite: 

 

   
   

   



 

Como na série analisada existe tal 

limite, logo esta série da origem, evolução e 

expansão do espaço-tempo converge para    

com n tendendo ao infinito. 

A forma geral da soma telescópica da 

série analisada é: 
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a + b = 0 

a = 1 

b = -1 

 

Em que: 
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Cancelando todos os termos da série, o 

único termo que resto é . 

Esse processo é expresso pela fórmula: 

 

                     

 

Em que, para todo n    o resultado é 

sempre igual a 1 infinitamente. Ou seja, 

qualquer número inteiro positivo que eu 

colocar em n o resultado será infinitamente 

igual a 1. O que equivale ao resultado anterior 

da relação entre a constante cosmológica   e a 



distribuição dos números inteiros positivos da 

função zeta.  

 

     ∑              

 

   

   

 

Na prática isso equivale a apontar o 

telescópio para qualquer ponto do universo, de 

modo que, independentemente de para onde 

eu o aponte, o resultado da minha observação 

será sempre o mesmo ponto do universo, que é 

seu ponto de origem. 

 

S(n) = 
 

   
 =          

 

   
   

 

Logo o limite de 1 é o próprio 1. A série 

telescópica converge para 1. A soma expressa o 

aumento da visão do telescópio e prova que 

quando olhamos para a origem do espaço-

tempo, a série converge para zero quando n 

tende ao infinito, à medida que a distância 



entre o observador e o objeto observado 

aumenta, o valor de cada termo diminui, 

começando com 1 e reduzindo seu valor 

infinitamente, de 1 para 
 

 
, depois para 

 

 
, em 

seguida 
 

 
, e assim sucessivamente até  , 

simulando a visualização de um telescópio que 

aponta para origem do espaço-tempo. Ou seja, 

a visão de quem olha para a origem do espaço-

tempo é a de um tempo infinito, onde passado, 

presente e futuro são um só tempo que se 

repete infinitamente. 

Subtraindo a série telescópica por uma 

série microscópica, que faz o caminho inverso, 

em que a soma expressa o aumento da visão do 

microscópio; a série converge para zero 

quando n tende ao infinito, à medida que a 

distância entre o observador e o objeto 

observado diminui, o valor de cada termo 

aumenta, começando com    e reduzindo seu 

valor infinitamente, de    para  
 

 
, depois 



para  
 

 
, em seguida  

 

 
, e por fim até   , 

simulando a visualização de um microscópio. 

A forma geral da série microscópica é 

dada por: 
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Onde a cada número inteiro positivo 

colocado em n geram-se cada vez mais 

números menores; chegando aos inteiros 

negativos quando n é um inteiro positivo 

muito grande, ou seja, quanto maior o número 

inteiro posto em n menor é o número gerado 

pela fórmula, mostrando que, quanto maior o 

aumento da visão de um microscópio, menor a 

distância entre o observador e o objeto 

observado. Quanto mais aumenta o valor do 

número inteiro positivo n, menor é o valor 

gerado pela fórmula, de modo que, quando n 

tende ao  , o valor gerado pela fórmula tende 

a   , remontando retroativamente o processo 



feito pelo microscópio, que começa no   e vai 

até o    .  
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             Anulando todos os termos da série, o 

único termo que resta é o   . 

 

S(n) = 
 

   
 =          

 

   
    

 

 Dividindo o resto da série telescópica 

pelo resto da série microscópica, temos: 

 

 

  
   

  



 Se igualando ao resultado anterior, 

gerado pelo problema da probabilidade de 

todas as probabilidades, que está na base do 

paradoxo de Olbers: 

  

"Seja g(x)/x a função da densidade estelar 

nesses volumes, onde x é o volume espacial 

e g(x), o volume estelar. Sabemos que 

quanto maior o volume espacial, menor 

será a sua densidade estelar. Se o volume 

que você olha é x, então g(x)/x vezes x = 

g(x) é a quantidade de estrelas que estará 

nele, e precisamos de apenas uma. Uma 

vez que g(x) tende ao infinito com x 

tendendo ao infinito, já que o universo tem 

infinitas estrelas, para qualquer área A do 

espaço em que você mirar a visão, ver-se-á 

obrigatoriamente uma estrela ". 

(Wikipédia) 

 

Bem, a nossa demonstração utilizando 

as séries telescópica e microscópica junto com 

a fórmula               expressa 



adequadamente o paradoxo de Olbers de 

forma matemática; mas o resultado limite 

desta série: 

 

1 + 2 + 2 + 4 + 8 + 32 ... = 12.6666666667 

 

É capaz de explicar o próprio paradoxo, 

posto que este resultado por si mesmo seja 

paradoxal. Este resultado pode explicar o 

fenômeno do céu escuro, já que ambas as teses 

contrárias do paradoxo de Olbers provam que 

o céu deveria ser iluminado; mas com o 

resultado limite desta série tendendo ao 

infinito explica porque razão o céu não é 

iluminado. A sequência do tempo tendendo ao 

infinito possui um limite muito específico, o 

que produz o fenômeno do céu escuro.  

 Esse resultado prova que o universo é 

infinito com um conjunto finito de matéria, 

porém dividida em infinitos corpos distintos; e 

por esta razão o céu não é brilhante durante a 

noite ou porque a noite é escura. Em suma: o 



universo é infinito, mas possui um número 

finito de estrelas dividido em infinitas estrelas 

distintas, gerando a escuridão da noite e o 

paradoxo que prova que por um lado não pode 

existir um universo estático e infinito com um 

número infinito de estrelas distribuídas 

regularmente, e por outro lado prova que pode 

existir um universo estático e infinito com um 

número infinito de estrelas.  

 Mas na verdade o que existe é um 

universo infinito com um número finito de 

estrelas, sendo ambas as teses contrárias do 

paradoxo parcialmente verdadeiras. Existe um 

universo estático com um número infinito de 

estrelas distribuídas regularmente se, e 

somente se, não existe um universo estático 

com um número infinito de estrelas 

distribuídas regularmente. A única solução 

possível para o paradoxo é, portanto: existe um 

universo infinito com um número finito de 

matéria, galáxias e estrelas.  



 Mas se o universo possui um número 

finito de estrelas que nascem e morrem em um 

ciclo infinito, então qual o número médio de 

estrelas no universo? Bem, por certo, o 

número de estrelas no universo é a média 

entre o número de estrelas que nascem e o 

número de estrelas que morrem. Na parte 

visível do cosmo, aquela cuja luz chega até a 

Terra, inclui cerca de 100 bilhões de galáxias 

com cerca de 100 bilhões de estrelas por 

galáxia. Se a média de estrelas que nascem e 

morrem em cada galáxia é de 100 bilhões, 

então o número total aproximado de estrelas 

existentes no universo é igual a x, que é a 

incógnita do valor total de galáxias no 

universo, dividido por 100 bilhões, que é o 

valor médio de estrelas por galáxia, 

multiplicado por 100 bilhões, que é o valor 

aproximado de galáxias no espectro visível. 

 

                                 
 

           
               

 



 Qual o valor de x? Como chegar ao 

número total de galáxias em x para 

descobrirmos o número total aproximado de 

estrelas no universo em E? Bem, é certo que o 

valor de x é muito maior do que 100 bilhões, 

pois caso não fosse, teríamos o seguinte 

resultado: 

 

           

           
              

 

 Então já sabemos com certeza que o 

número de estrelas no universo é muito maior 

do que 100 bilhões. Logo x   100 bilhões. Mas 

como chegar ao valor aproximado de x? 

 Consideremos a seguinte função: 

 

                                  f((E)x) 

 

 Se eu descobrir o valor de x conseguirei 

calcular o valor aproximado de E. 



 Suponhamos que existam infinitas 

galáxias no universo, neste caso temos o valor 

de x pela equação abaixo e podemos 

determinar o valor aproximado de E. 

 

 

           
               

 

  

 

           
              

 

 

           
            

 

           
 

 

            

 
    

 

                                   c. q. d 

  

 Isso prova definitivamente que o 

número de galáxias no universo é finito, pois 

se fosse infinito, como vimos, o número de 



estrelas existentes visíveis no universo seria 

aproximadamente igual à zero.  

 Este resultado finaliza a nossa resolução 

do paradoxo de Olbers e estrutura a prova final 

de que o universo é infinito com um número 

finito de matéria, isto é, o universo é infinito, 

mas com um número finito de galáxias e 

consequentemente de estrelas. O valor de x é, 

portanto, um valor qualquer entre   e   110 

bilhões, não sendo nem o   e nem   110 

bilhões como acabamos de provar, mas sim 

algum valor entre um e outro. 

Agora devemos realizar a integração da 

função S(n) para determinarmos a posição do 

telescópio em todos os instantes do objeto, que 

é a origem do espaço-tempo; de maneira que 

uma pessoa há 1 bilhão de anos atrás com o 

telescópio não precise ajustar a lente, assim 

como uma pessoa há daqui 1 bilhão de anos 

não precise ajustá-lo, de modo que em 

qualquer ponto do espaço e do tempo que o 

observador olhar verá sempre a mesma coisa. 



Sendo S(n) uma função contínua 

definida pelo intervalo entre a = 0 e b = 1, a 

integral definida da função S(n) é expressa 

como: 

     ∫      

 

 

 

                

Onde S(n) é a integração da função      

no intervalo entre 0 e 1, que são os limites 

inferior e superior da integração. Em que      

é a função como domínio no espaço entre a e b 

(com a   x   b) e com imagem no conjunto 

dos números reais. O S da integração 

representa o somatório, posto que a integral de 

     sobre o intervalo entre 0 e 1, pode ser 

compreendida como o somatório de pequenos 

retângulos de base   x tendendo a zero e altura 

     onde o produto        x é a área desse 

retângulo, de modo que o somatório de todas 

estas áreas infinitesimais fornece-nos a área 

entre a curvatura y =      e o eixo das 



abscissas. Resumindo: a integração acima é o 

limite do somatório. 

 

∫           
    

∑        

 

   

 

 

 

 

Em que a integral de      no intervalo 

entre 0 e 1 é igual ao limite do somatório de 

cada um dos valores que a função      assume 

de 0 a  n, multiplicados por   . Desse modo, 

quando n possui um valor muito grande o 

valor do somatório se aproxima do valor da 

área abaixo da curva, isto é, da integração de 

     no intervalo entre 0 e 1, estando assim o 

seu limite definido. 

O cumprimento dos infinitesimais 

subintervalos dividido entre 0 e 1 mostra que 

os extremos desse intervalo são: 

 

                     

 



Em que: 
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Que equivale a um ponto no intervalo 

de 0 até 1 da função S(n) quando o valor do 

número de termos n tende ao infinito e de 

forma equivalente quando o valor de    tende 

a 0; onde a letra i define o enésimo termo da 

sequência infinita ligado especificamente aos 

valores que cada x’ assume. 

 

             x’ =                 

 

O valor da altura da função S(n) quando 

x é igual à mostra em x’, definido como o ponto 

que está no subintervalo          . 

No intervalo (0, 1), temos: 

 

 S(n) =         

 



∫     ∫       ∫       

 

Usando a fórmula da primitiva em cada 

integral, temos: 

 

    

   
 

      

   
 

      

   
 

 

Gerando outra função usada para 

substituir os valores do intervalo. 

 

  

 
 

  

 
 

    

 
 

 

Para x = 0, temos: 

 

  

 
 

  

 
 

    

 
   

 

E para x = 1, temos: 

 



  

 
 

  

 
 

    

 
   

 

O que significa que a posição do 

telescópio em todos os instantes do objeto é 

igual a  , ou seja, é uma posição que o permite 

alcançar o universo antes da origem do próprio 

universo, antes da convergência do espaço e do 

tempo em uma única grandeza física em n  ; 

não importa para que ponto o telescópio irá 

apontar, ele sempre verá o mesmo objeto. De 

maneira que uma pessoa há 1 bilhão de anos 

atrás com o telescópio não precisará ajustar a 

lente, assim como uma pessoa há daqui 1 

bilhão de anos não precisará ajustá-lo, de 

modo que em qualquer ponto do espaço e do 

tempo que o observador olhar verá sempre a 

mesma coisa: a origem do universo. 

Para o intervalo de 0 a 3 da criação do 

universo, onde o espaço e o tempo 

convergiram em uma única grandeza física, 

temos: 
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 E para o intervalo de 0 a 2, temos: 

 

∫    

 

 

 

 

 Aqui temos a função f (x) =   , e 

podemos usar F (x) = 
 

 
   como antiderivada, 

logo: 

 

∫               
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

               

 



 Como podemos ver; esse é o mesmo 

resultado da integral da distribuição dos 

números primos, isto é, das mônadas, 

adquirido no início deste ensaio. Isso significa 

que a distribuição dos números primos, ou 

seja, das mônadas da natureza, se deu 

exatamente no intervalo entre 0 e 2 da 

formação do universo. Mas sabemos que nesse 

intervalo surgiu uma gama de antimatéria no 

universo, que são as mônadas do universo, os 

átomos indivisíveis que preencheram o 

universo antes da existência da matéria com 

átomos divisíveis. Mais uma vez aqui entra o 

teorema fundamental da aritmética:  

 

“Todos os números inteiros positivos n 

   podem ser decompostos num 

produto de números primos, sendo esta 

decomposição única a menos de 

permutações dos fatores”. 

 



 A trajetória do telescópio é a linha 

determinada por suas diversas posições que o 

seu objeto ocupa no decorrer do tempo. Por 

exemplo, suponha uma partícula percorrendo 

em uma velocidade constante, como a luz, se 

numa dado instante essa partícula sair de sua 

órbita constante e se partir numa colisão, ela 

adquirirá outra direção diferente da direção 

original vertical em relação ao observador, 

que, parado no solo vendo a colisão das 

partículas, a trajetória da partícula será 

parabólica.  

 Quando sabemos a forma da trajetória 

de uma partícula, podemos determinar sua 

posição no decorrer das unidades de tempo 

por meio de um único número chamado 

abscissa do objeto. Considerando uma 

partícula se movimentando sobre uma dada 

trajetória. Para localizarmos essa partícula 

num determinado instante do tempo, 

adotamos o ponto O de origem. Para conhecer 

a posição do objeto do telescópio, isto é, sua 



abscissa, num determinado instante, precisou 

conhecer sua distância em relação ao ponto de 

origem do universo. A posição do telescópio 

será positiva se seu objeto estiver à direita, e 

negativa se estiver à esquerda, tendo o ponto O 

como a origem do espaço-tempo. 

 

                    -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

                                               

 

 A posição do objeto no instante    

   , enquanto que a posição do objeto em    = 

2. Enquanto que a posição da partícula na 

origem do espaço-tempo é igual à zero. 

 Aqui temos a função f (x) =   , e 

podemos usar F (x) = 
 

 
   como antiderivada, 

logo: 

 Suponhamos que para percorrer a 

variação de espaço         , a partícula 

leve o tempo           Logo definimos a 

velocidade média da partícula pela fórmula: 



 

 

   
  

  
 

     

     
 

 

 Se a partícula se movimenta em sentido 

positivo a trajetória, temos: 

 

          

 

 Se a partícula se movimentar no sentido 

negativo, temos: 

 

          

 

 No entanto, é preciso ressaltar que, 

quando dizemos que a velocidade média de 

uma partícula durante algumas unidades de 

tempo é de x, isso não quer dizer, de modo 

algum, que durante todo esse intervalo a 

partícula manteve a mesma velocidade, trata-



se somente da média da velocidade da 

partícula nos intervalos a e b. 

 

∫                
   

 
 

 

 
       

 

  

 

 

Uma partícula percorre uma distância 

de –3 m em –2 m / s. Qual a velocidade escalar 

média desta partícula? 
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A flecha do tempo é uma constante 

vazia de valor  , e a sequencia do tempo 

caminha sempre de     1 para   =  . O tempo 

real é simbolizado por números inteiros 

positivos, e os inteiros negativos são memórias 

que a humanidade não tem acesso por existir 



em um espaço-tempo onde não existia a 

linguagem matemática que sustenta todo o 

pretenso conhecimento físico- matemático 

sobre a origem do universo. 

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.  

 

 


