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“Buracos negros não tem cabelo”
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Fonte: NASA/JPL-Caltech

Absorção e espalhamento

Crédito: Sandbox Studio

Crédito: EHT



  

a = 0 → Buraco negro de Schwarzschild

0 < a < 2M  →Buraco negro regular

a = 2M →Buraco de minhoca atravessável em um sentido

a > 2M →Buraco de minhoca atravessável em dois sentidos

Simpson&Visser (2019)
[arXiv:1812.07114v3]
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Absorção por campos bosônicos
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Considerações finais

● Nuvens se formam espontaneamente

● Cabelo de proca é dinamicamente mais favorável do que cabelo escalar

● Objetos compactos podem apresentar características muito diferentes de 
buracos negros 

● Observáveis astrofísicos?



  

Obrigada!
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