
o 15° dia do mês XI, Vênus desa
pareceu no Oeste, e por três dias f icou 

longe no céu. No 18° dia do m ê s XI, Vênu s t o r 

nou-se visível no leste." 

O que é notável sobre estas observações de 

Vênus é que elas foram feitas cerca de 3 500 anos 

atrás, por astrólogos da Babilônia. Nós as conhe

cemos porque uma tábua de argila com essas 

observações, conhecida como a Tábua de Vênus de Ammisaduqa, foi feita 

1 000 anos mais tarde e sobreviveu desde então praticamente intacta. Hoje, 

ela pode ser vista no Museu Britânico, em Londres. 

Nós, é claro, temos conhecimentos jamais sonhados pelos babilônios. 

Não nos l imitamos a observar Vênus de longe, enviamos naves até lá. Nos

sos astrônomos agora observam planetas que orbitam sóis alienígenas e 

desaf iam limites do tempo e do espaço, voltando até mesmo ao início do 

próprio universo. Nossos industriais estão transformando areia e óleo em 

máquinas cada vez menores e mais sofisticadas, uma forma de alquimia 

mais maravi lhosa do que qualquer alquimista jamais sonhou. Nossos biólo

gos estão experimentando com receitas para a própria vida, ganhando pode

res antes atribuídos somente aos deuses. No entanto, à medida que adquir i 

mos conhecimentos cada vez mais extraordinários, também os a rmazenamos 





em formas cada vez mais frágeis e efêmeras. Se nos

sa civilização se encontrasse em apuros, como todas 

as outras que v ieram antes, quanto disso tudo iria so

breviver? Evidentemente, se deparássemos com uma 

catástrofe que acabasse com todos os seres huma

nos, como um gigantesco asteroide, isso seria i r re le

vante. Mesmo se outra espécie inteligente evoluísse 

na Terra, quase todos os outros traços da humanida

de ter iam desaparecido há muito tempo. 

Vamos supor, no entanto, um evento menos c a -

taclísmico, em que muitos edifícios pe rmanece s 

s e m intactos e um número suf ic iente de pessoas 

sobrevivesse para reconst ru i r a civilização depois 

de a l gumas décadas ou séculos. Suponha, por 

exemplo, que o s i s tema f inanceiro g loba l de smoro 

ne, ou um novo v írus mate a maior ia da população 

do mundo, ou uma tempestade so l a r dest rua a rede 

de energ ia da Amér ica do Norte. Ou suponha que 

haja um declínio lento decorrente de um aumento 

brusco nos custos de energia, agravado por desa s 

tres ambienta i s . A crescente complex idade e inter 

dependência das soc iedades está tornando as c iv i 

l izações cada vez ma i s vulneráveis a tais eventos. 

Ingrediente secreto 
Seja qual for a causa, se a energia dos computadores 

que a rmazenam a maior parte do conhecimento da 

humanidade hoje fosse cortada, e se as pessoas pa

rassem de cuidar deles e dos edifícios em que eles 

estão abrigados, e se as fábricas deixassem de produ

zir novos chips e discos, por quanto tempo todo o nos

so conhecimento sobreviveria? Quanta informação os 

sobreviventes de um desastre como esse ser iam ca 

pazes de recuperar, décadas ou séculos depois? Mes

mo na ausência de qualquer catástrofe, a perda de 

conhecimento já é um problema. Estamos gerando 

mais informações do que nunca, e armazenando-as 

em meios cada vez mais transitórios. Muito do que 

está sendo perdido não chega a ser essencial — as 

gerações futuras provavelmente vão sobreviver s em 

as fotos e vídeos que você perdeu quando seu disco 

rígido morreu —, mas uma parte é. Em 2008, por 

exemplo, verificou-se que os Estados Unidos t inham 

"esquecido" como fazer um ingrediente secreto das 

ogivas nucleares chamadas Fogbank. Registros ade

quados não haviam sido mantidos e todo o pessoal -

chave se aposentou ou deixou a agência responsável. 

0 fiasco acabou acrescentando 69 milhões de dólares 

ao custo do programa de renovação da ogiva. 

Se f icarmos sem energia por um período prolon

gado, o legado da humanidade dependerá em grande 

parte do disco rígido, a tecnologia que funciona como 

memória funcional de nossa sociedade. Tudo está nos 



discos rígidos, em geral localizados em salas cheias 

de servidores conhecidas como data centers. Os dis

cos rígidos nunca foram destinados ao a rmazena

mento de longo prazo, portanto não são submetidos 

aos testes usados para est imar a vida útil de formatos 

como o CD. Ninguém tem certeza de quanto tempo 

eles vão durar. Kevin Murrel l , do museu nacional da 

computação, no Reino Unido, ligou recentemente um 

disco rígido de 456 megabytes que tinha sido desati

vado desde o início de 1980. "Não tivemos nenhum 

problema para extrair os dados dele", diz. 

Os discos modernos podem não se sair tão bem, 

no entanto. A densidade de armazenamento em dis

cos rígidos hoje é de mais de 200 gigabits por polega

da quadrada, e continua subindo rápido. Embora hoje 

os discos tenham sistemas sofisticados para c o m 

pensar falhas em pequenos setores, em geral quanto 

mais dados você armazena num material, mais você 

perde quando partes dele são degradadas ou danif i 

cadas. "Os discos modernos ainda estão em ju lga

mento. Só saberemos daqui a 20 anos", diz Murrel l . 

A maioria dos dados importantes é salva como ba

ckup em formatos como fitas magnéticas ou discos 

ópticos. Infelizmente, muitos desses formatos não 

duram nem cinco anos, diz Joe Iraci, que estuda a 

confiabilidade da mídia digital no Canadian Conserva-

tion Institute, em Ottawa, Ontário. Os testes de "enve

lhecimento acelerado" de Iraci, que normalmente 

envolvem a exposição da mídia a calor e alta umidade, 

mostram que a mídia mais estável é o CD gravável 

com uma camada reflexiva de ouro e uma camada de 

tintura ftalocianina. "Se você usar esse disco e gravá-

lo bem, acho que poderia durar mais de 100 anos", diz 

ele. "Se optar por outra mídia, provavelmente está 

olhando para uma janela de cinco a dez anos." 

0 drives de memória flash, que são cada vez mais 

comuns, são ainda menos resistentes que os discos 

rígidos. Não está claro por quanto tempo eles preser

vam os dados, mas um fabricante adverte os usuár ios 

a não confiar neles para mais de dez anos. E, embora 

a lgumas tecnologias de memória possam ser mais 

estáveis que a memória flash, o foco está no aumento 

da velocidade e da capacidade, e não na estabilidade. 

Naturalmente, as condições em que a mídia é a r 

mazenada podem ser muito mais importantes do que 

sua estabilidade inerente: unidades guardadas em lo

cais secos e frescos vão durar muito mais que aque

las expostas ao calor e à umidade. No entanto, poucos 

data centers são projetados para manter essas condi 

ções por muito tempo se a energia for cortada. 

A sobrevivência física dos dados, no entanto, é apenas 

o início da saga para recuperá-los, como os entus ias

tas da exploração espacial Dennis Wingo e Cowing 

Keith descobriram. Eles l ideram um projeto baseado 

no Ames Research Centerda NASA, em Moffett Field, 

Califórnia, para obter imagens de alta resolução de 

antigas fitas magnéticas. As fitas contêm dados bru 

tos enviados para a Terra pelas cinco missões Lunar 

Orbiter em 1960. Na época, apenas imagens de baixa 

resolução podiam ser retiradas. As fitas foram e m b a 

ladas em plástico, colocadas em caixas metálicas 

magneticamente impermeáveis e permanecem em 

bom estado. Mas, para obter os dados brutos, a equi 

pe teve de recuperar antigos drives de fita guardados 

por um ex-funcionário da NASA. Esse foi o maior de

safio, diz Cowing. "Havia um lagarto vivendo dentro de 

um deles." Depois de recuperar os dados brutos, só 

foi possível convertê-los a uma forma utilizável após 

uma busca de três meses para descobrir um docu

mento com as equações de "demodulação". 

Se hoje é preciso um grupo de entusiastas com 

recursos f inanceiros abundantes e muitos meses 



para recuperar os dados de a lgumas fitas magnét i 

cas bem preservadas, imag inem as dif iculdades que 

os sobreviventes do pós-catástrofe enfrentar iam. 

Muitos dados hoje em dia são criptografados ou legí

veis apenas usando um software especia l . E num 

data center que f icasse intocado por 20 ou 30 anos, 

a lguns drives ter iam de se r desmontados para recu 

perar seus dados, diz Robert Winter, engenheiro s ê 

nior da K ro l l Ontrack Data Recovery em Epsom, Sur -

rey, Reino Unido, que em 2003 resgatou os dados em 

um disco rígido do ônibus espac ia l Co lumbia. 

No pós-catástrofe, a falta de recursos — de pes

soas, competências, equipamentos — pode se r um 

obstáculo muito ma ior do que a perda física de da 

dos. Mas será que a perda da maior parte dos dados 

a rmazenados em discos rígidos realmente importa? 

Af inal, muito do que herdamos de civilizações do 

passado é de pouca util idade prática: a Tábua de Vé

nus de Ammi saduqa , por exemplo, em grande parte 

contém apenas bobagens astrológicas. Da m e s m a 

forma, uma considerável parcela do que enche os 

servidores hoje também parece dispensável. 

Mesmo o valor de muitos dados científicos é ques

tionável. De que adiantaria conhecer a sequência do 

genoma de humanos e outros organismos, por exem

plo, s em a tecnologia e as habil idades necessárias 

para explorar esse conhecimento? Com alguns expe

r imentos científicos atuais gerando petabytes de da

dos, preservar tudo já está se tornando um grande 

desafio. A vasta quantidade de mater ia l será um pro

blema para qualquer um que tente recuperar o que 

eles têm de importante: embora seja fácil encontrar 

um livro numa biblioteca, não há como ter certeza do 

que está num disco rígido sem navegar por ele. 

A lém do mais, aquilo que sobrevive por mais t e m 

po não é necessar iamente o mais importante. Quanto 

mais cópias há de um conjunto de dados, maiores as 

suas chances de sobrevivência, descoberta e recupe

ração. A lguns dados são muito copiados porque são 

úteis, como s i stemas operacionais, mas na maioria 

das vezes o critério é a popularidade. Isso significa 

que as versões digitais de mús icas populares podem 

sobreviver muitas décadas: ou seja, o Abba pode che

gar ao topo das paradas de sucesso no século 22, no

vamente. No entanto, há muito menos cópias de livros 

e manuais e plantas contendo o conhecimento espe

cializado que pode ser mais importante para quem 

estiver tentando reconstruir a civilização, como técni

cas para manipular o ferro ou produzir antibióticos. 

Talvez a perda mais importante ocorra depois de 

meio século, quando engenheiros, cientistas e médi

cos sobreviventes começarem a sucumbir à velhice. 

Suas competências e conhecimentos fariam toda a 

diferença na hora de encontrar informações impor

tantes e colocar máquinas-chave para trabalhar no

vamente. As fitas da NASA, por exemplo, foram res

tauradas com a ajuda de um engenheiro aposentado 

que trabalhara em s istemas semelhantes. 

A for 
Um século depois de uma grande catástrofe, pouco da 

era digital sobreviveria além do que está escrito em 

papel. "Me smo o pior tipo de papel pode durar mais 

de 100 anos", diz Season Tse, que trabalha com con

servação de papel no Canadian Conservation Institu-

te. O mais antigo livro em papel data do ano 868 d.C, 

diz ele. O item foi encontrado numa caverna no noro

este da China, em 1907. Desde que os livros não sejam 

utilizados como combustível, ou como papel higiêni

co, eles vão durar centenas de anos, frágeis e desbo

tados, mas legíveis. Novamente, porém, os volumes 

mais populares têm mais chances de sobreviver. Ima

gine arr iscar sua vida explorando ruínas perigosas em 

busca de sabedoria antiga só para encontrar uma pi 

lha de revistas Píayboy escondidas há muito tempo. 

Não é só o que sobrevive, mas as escolhas daque

les que virão depois que, em última instância, dec i 

dem qual será o legado de uma civilização. E aqueles 

que decidem são mais propensos a escolher o útil do 

que o trivial. A s s im, a maioria dos nossos conheci 

mentos científicos e tecnológicos pode ser redesco

berta e reinventada, mais cedo ou mais tarde. Caso 

contrário, os maiores legados da nossa época po

dem ser best-se l lers como Citações do Presidente 

Mao e O Senhor dos Anéis. 

Text Box
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