
Análises do físico britânico indicaram 

que buracos negros podem emitir 

radiação e encolher de tamanho

O legado de

Hawking

Marcos Pivetta

Q
uase sempre ofuscado por sua 
persona midiática, o físico bri-
tânico Stephen Hawking, que 
morreu, aos 76 anos, em 14 de 

março depois de viver por mais de meio 
século com esclerose lateral amiotrófica 
(ELA), foi um teórico que deu contribui-
ções importantes para o entendimento 
sobre a origem do Universo e a física dos 
buracos negros. Em 1963, ele soube que 
tinha a doença neuromotora, que lhe re-
duziria progressivamente os movimentos e 
o confinaria por décadas a uma cadeira de 
rodas. Seu período considerado o mais pro-
dutivo para a ciência são os 10 ou 15 anos 
seguintes ao recebimento do diagnóstico, 
ainda antes de adquirir fama planetária. 
“Até meados dos anos 1970, Hawking fez 
trabalhos muito sólidos”, avalia o físico 
George Matsas, do Instituto de Física 
Teórica da Universidade Estadual Pau-
lista (IFT-Unesp). “Depois, sua produção 
científica ganhou tons mais especulativos.” 

Hawking nasceu em Oxford e cursou 
física na famosa universidade local. Mas, 
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com 20 anos, depois de formado, trans-
feriu-se para a Universidade de Cam-
bridge, histórica rival de Oxford, para 
fazer doutorado em física, mais especi-
ficamente em cosmologia. Obteve o PhD 
em 1966 com a tese “Propriedades de 
universos em expansão”. Seu primeiro 
trabalho de peso veio a público em 1970 
em coautoria com o matemático britâ-
nico Roger Penrose, então professor do 
Birkbeck College da Universidade de 
Londres e 10 anos mais velho.

Em um artigo publicado em 27 de ja-
neiro daquele ano no periódico Procee-
dings of the Royal Society A, Hawking e 
Penrose apontaram uma implicação da 
teoria geral da relatividade de Einstein, 
que trata a gravitação como uma proprie-
dade geométrica do espaço-tempo. Se-
gundo a dupla, as ideias do físico alemão 
levavam inexoravelmente à conclusão de 
que o Universo tinha de ter começado 
no passado distante por meio de uma 
singularidade gravitacional, um ponto 
do espaço-tempo com curvatura infinita. 

“Eles mostraram matematicamente que, 
se a seta do tempo for revertida, surgi-
rá uma singularidade clássica”, explica 
Daniel Vanzella, do Instituto de Física 
de São Carlos da Universidade de São 
Paulo (IFSC-USP). Essa singularidade 
inicial, em que toda a matéria estaria 
colapsada em um ponto de densidade in-
finita, seria o chamado Big Bang, o início 
do Universo. A ideia de que houve Big 
Bang é anterior ao artigo de Hawking e 
Penrose. O que eles fizeram foi provar 
que a relatividade geral tornava essa sin-
gularidade inicial inevitável dentro do 
contexto clássico (ou seja, sem se levar 
em conta ingredientes quânticos). 

Ainda trabalhando com a relatividade 
geral e o conceito de singularidade, Haw-
king logo em seguida, nos primeiros anos 
da década de 1970, dedicou-se a pesqui-
sar um dos objetos mais misteriosos do 
Cosmo, os buracos negros. Os primeiros 
estudos do físico corroboraram a visão 
clássica sobre esse tema. Definidos como 
regiões do espaço-tempo extremamente Fo
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compactas, onde a gravidade é tão forte 
que nada lhe escapa, nem a luz, os bu-
racos negros emergem desses trabalhos 
iniciais como entidades indestrutíveis. 
Toda matéria ou energia que cruza o ho-
rizonte de eventos, limite que demarca 
a fronteira de não retorno ao redor do 
buraco, é sugada para seu interior. Se-
gundo essa interpretação, a massa dos 
buracos negros só aumentaria e nunca 
poderia diminuir. 

A questão se tornou bem mais comple-
xa e tomou um rumo inesperado quando 
Hawking passou a levar em conta, além 
da relatividade geral, as ideias da mecâ-
nica quântica em suas análises e cálculos 
sobre a dinâmica dos buracos negros. Em 
um trabalho assinado sozinho publicado 
em 1º de março de 1974 na revista Natu-
re, ele expôs pela primeira vez a ideia de 
que os buracos negros deveriam emitir 
partículas subatômicas, proposta teórica 
que viria a ser conhecida como radiação 
Hawking. “Enquanto um buraco negro 
emite essa radiação térmica, espera-se 

O cientista e a representação  
de um buraco negro, um de seus 
principais objetos de estudo
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o físico mostrou 
que, segundo  
a relatividade 
geral, o 
Universo só 
poderia ter  
começado com 
o Big Bang 

que ele perca massa”, escreveu o físico 
de Cambridge em seu paper. Essa ra-
diação seria, portanto, um efeito quân-
tico que faria os buracos negros perder 
energia (e massa) aos poucos. Ela seria 
uma evidência de que, diferentemente 
do que postulava a relatividade geral, 
os buracos negros poderiam encolher 
e evaporar. Ou seja, poderiam ser des-
truídos. “Quanto menor o tamanho do 
buraco negro, maior seria a temperatura 
da radiação emitida”, comenta o físico 
teórico André Landulfo, da Universidade 
Federal do ABC (UFABC). Como diria o 
próprio Hawking mais tarde, os buracos 
negros não seriam tão negros. 

PArtícUlAS vIrtUAIS
O mecanismo responsável pela criação 
da radiação Hawking envolveria o que 
os físicos denominam partículas virtuais. 
O vácuo seria povoado de partículas e 
antipartículas, que seriam rapidamen-
te criadas e aniquiladas aos pares. Isso 
ocorreria tão velozmente que, de acordo 
com o princípio de Heisenberg, uma das 
leis básicas da mecânica quântica, essas 
partículas não poderiam ser observa-
das diretamente. Daí sua definição de 
virtuais. No entanto, próximo do hori-
zonte de eventos de um buraco negro, 
ocorreria às vezes algo especial: uma das 

partículas do par surgiria no interior do 
buraco negro com energia negativa en-
quanto sua companheira apareceria fora 
dele com energia positiva. As partículas, 
nesse caso, seriam reais e não virtuais. A 
partícula fora do horizonte de eventos 
seria observada no infinito como radia-
ção térmica, a famosa radiação Hawking. 
A do interior levaria o buraco negro a 
perder energia, fazendo-o encolher. “No 
final desse processo, tudo se passa como 

se o buraco tivesse evaporado pela emis-
são de radiação”, explica Matsas. 

Desde então, o conceito da radiação 
Hawking, embora nunca confirmada de 
forma experimental, firmou-se como 
uma das ideias mais importantes sobre o 
funcionamento dos buracos negros. Ela 
é considerada a maior contribuição cien-
tífica do físico britânico. “Para qualquer 
buraco negro que deve surgir em proces-
sos astrofísicos normais, a radiação Haw-
king, no entanto, seria extremamente 
pequena e certamente não observável de 
forma direta por qualquer técnica hoje 
conhecida”, comentou Roger Penrose, 
hoje professor emérito da Universida-
de de Oxford, em artigo publicado no 
diário londrino The Guardian logo após 
a morte do colega. Matsas observa que, 
em outras áreas da física, foram encon-
trados efeitos análogos à radiação Haw-
king, como ondas sonoras que escapam 
de buracos negros acústicos, nuvens de 
átomos superfrios das quais o som não 
deveria sair.

Temas como a origem do Universo, do 
tempo e do espaço, e a natureza dos bura-
cos negros continuaram presentes tanto 
na obra científica como nos trabalhos de 
divulgação, para um público mais amplo, 
ao longo da vida de Hawking. No entanto, 
novas questões, algumas de caráter mais 
especulativo, como as dimensões extras 
previstas na teoria das supercordas ou 
a existência de outros universos (além 
do nosso), também passaram a ocupar a 
mente do físico celebridade. 

Depois do alemão Albert Einstein 
(1879-1955), o cientista mais conhecido 
do século XX, poucos físicos se tornaram 
tão populares entre o público leigo como 
Hawking. Autor de livros de divulgação 
da física, como o best-seller internacio-
nal Uma breve história do tempo (editora 
Intrínseca, 1988), que vendeu 10 milhões 
de cópias e foi traduzido em 40 idio-
mas, o britânico nunca se constrangeu 
em aparecer em público. Participou de 
seriados da televisão norte-americana, 
como Star Trek: The next generation e 
The Big Bang theory. Foi retratado no 
desenho animado Os Simpsons. Colo-
cou sua voz sintetizada em duas músicas 
do grupo de rock britânico Pink Floyd. 
E sua vida foi alvo de documentários e 
até de um filme de cinema, A teoria de 
tudo, de 2014, que rendeu um Oscar ao 
ator britânico que o interpretou, Eddie 
Redmayne. n

como surgiria a radiação Hawking
Efeitos quânticos fariam partículas virtuais se tornarem reais  
e levariam um buraco negro a perder energia e até evaporar
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No vácuo, partículas e antipartículas 
seriam criadas e aniquiladas aos pares  
de forma tão rápida que, segundo uma  
lei da mecânica quântica, não poderiam 
ser observadas diretamente: seriam 
partículas virtuais
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Mas, às vezes, uma partícula surgiria no horizonte de eventos com energia 
negativa e a outra, fora, com energia positiva. Nesse caso, as partículas seriam 
reais e não virtuais. A de fora seria observada como radiação Hawking  
e a do interior faria o buraco negro perder energia e encolher
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Com um lenço na mão, 
um Hawking jovem  
e sadio se diverte  
com os colegas  
do clube de remo da 
universidade de Oxford

stephen Hawking  

pode ter sido o paciente 

que mais tempo viveu 

com esclerose lateral 

amiotrófica

Meio século com Ela

n
ão há registro de que alguém 
tenha vivido tanto tempo com 
esclerose lateral amiotrófica 
(ELA) – nome genérico para 

um conjunto de doenças degenerativas 
que lesa progressivamente os neurônios 
motores e leva à atrofia muscular – quan-
to o físico britânico Stephen Hawking. 
Entre o momento em que recebeu o diag-
nóstico, em 1963, quando os médicos 
estimaram sua sobrevida em dois anos, 
e o de sua morte, em março de 2018, 
passaram-se 55 anos. “Na época, pen-
sei que minha vida tivesse terminado e 
que nunca concretizaria o potencial que 
acreditava possuir”, escreveu Hawking 
em sua autobiografia Minha breve his-
tória (Intrínseca, 2013). O pesquisador, 
que nasceu em 1942 e passou a maior 
parte de sua existência confinado em 
uma cadeira de rodas, atingiu 76 anos. 

A história do cientista é um caso úni-
co de longevidade entre os pacientes de 
ELA, que acomete entre uma e duas pes-
soas a cada 100 mil habitantes, com uma 
incidência cerca de 20% maior entre os 
homens. Após a identificação da doença, 
apenas 10% das pessoas vivem 10 anos. A 
sobrevida média é de três a cinco anos, 
segundo dados da associação norte-ame-
ricana de ELA. Não é muito difícil encon-
trar pacientes mais velhos do que o físico 
com a doença, mas não com o mesmo 
tempo de sobrevida. Até porque, na maio-
ria dos casos, o diagnóstico da esclerose 
lateral amiotrófica ocorre em uma fase 
mais tardia da vida, geralmente entre os 
50 e 70 anos de idade, quando os sinto-
mas associados à enfermidade costumam 

aparecer, como dificuldade para andar e, 
depois, mastigar, falar e respirar. Hawking 
soube da doença quando tinha 21 anos.

 As causas da ELA são pouco conhe-
cidas. Em 90% dos casos, o mecanismo 
que a ocasiona é ignorado. Várias hipó-
teses são levantadas para tentar explicar 
essas ocorrências, como infecções virais, 
exposição a toxinas, alterações hormo-
nais ou no sistema imunológico ou ainda 
uma combinacão de mutacões genéticas, 
cada uma delas produzindo um pequeno 
efeito. Esses casos são classificados como 
ELA esporádica. Em 10% das ocorrên-
cias, a doença surge de alterações gené-
ticas que podem ser transmitidas para 
os descendentes de um paciente. Nesses 
casos, é possível haver um diagnóstico 
genético da doença, para a qual não há 
cura ou tratamento. 

Alguns médicos afirmam que Haw-
king pode ter tido uma variante de ELA 
de progressão vagarosa, o que explicaria 
sua longevidade estendida. No entan-

to, o avanço da doença não parece ter 
sido especialmente lento em seu caso 
(Hawking teve de recorrer ao auxílio 
de uma cadeira de rodas ainda na déca-
da de 1960). “Minha hipótese é de que 
ele sempre foi muito bem cuidado, sob 
a supervisão de equipes médicas, com o 
auxílio de um respirador e alimentação 
especial”, opina a geneticista Mayana 
Zatz, coordenadora do Centro de Estu-
dos do Genoma Humano e de Células-
-tronco (CEGH-CEL) da Universidade 
de São Paulo (USP), um dos Centros de 
Pesquisa, Inovação e Difusão financia-
dos pela FAPESP.   

Em 2004, a equipe de Mayana desco-
briu uma mutação no gene VAP-B que 
causa uma variante atípica de esclerose 
lateral amiotrófica. Os pacientes com es-
sa forma da doença, denominada ELA8, 
demoram mais tempo para apresentar 
os primeiros sintomas. Em alguns, no 
entanto, a progressão da enfermidade 
é rápida e em outros lenta. “Estudamos 
centenas de pessoas com a mutação e 
estamos tentando descobrir se algumas 
delas têm algum mecanismo protetor 
que favoreça uma evolução mais lenta da 
doença”, explica Mayana. Hoje se sabe 
que essa mutação também está impli-
cada em outras formas da enfermidade, 
além da ELA8. n Marcos Pivetta


