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INTRODUÇÃO: 
Um Buraco Negro é uma região do espaço 
originado de uma estrela com pelo menos dez 
vezes a massa do sol, com um campo 
gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz 
consegue escapar dele. 
No início da década de 70 o físico Stephen 
Hawking começou a pesquisar os buracos negros 
e como resultado criou a teoria da Radiação 
Hawking, teoria essa que sugere que os buracos 
negros não são tão negros, podendo assim, um 
dia desaparecer e segundo Hawking seria por 
meio da evaporação do mesmo. 
 
 

OBJETIVOS: 

Explorar esse universo de buraco negros e expor 
de forma clara, fácil e objetiva as pesquisas de 
Stephen Hawking, tal como o funcionamento da 
teoria da Radiação Hawking e a possibilidade de 
um buraco negro na Terra para comprovar a 
evaporação de buracos negros. 
 
 

METODOLOGIA: 
Para execução desse trabalho, foi realizado um 
levantamento de artigos científicos e vídeos 
voltados para o tema visando o melhor 
entendimento. 
 
 

RESULTADOS: 
Essa pesquisa possibilitou o aprendizado e 
entendimento da teoria que Stephen Hawking 
propôs sobre a Radiação Hawking, esclarecendo 
que os buracos negros, podem ter o seu fim, com 
a evaporação provada em um experimento, 
porém com uma proporção pequena em relação 
ao que realmente aconteceria com os buracos 
negros. 
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