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Um cronômetro para erupções
Nápoles

Supervulcão
visto do espaço:
golfo de Nápoles
e a sequência
de crateras de
Campi Flegrei

Cratera Hale, em
Marte: fluxo de
água criaria as
linhas escuras
nas encostas
das montanhas

Campi Flegrei, o vulcão
2

mais perigoso da Europa,
indicaram que esse
intervalo é inferior a uma
hora. “Esse tipo de
informação é importante
para a defesa civil, uma
vez que, preenchida a
câmara magmática, o
vulcão entra em erupção
quase imediatamente”,
diz Cristina. Ela calcula
que a mesma estimativa
de tempo valha para
vulcões de composição
semelhante.
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Redes ópticas mais velozes
Pesquisadores do

Communications, o novo

Os neurônios, as células
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Minicérebro
gerado a partir
de célula da
pele: ferramenta
para estudar
a atividade de
neurônios

transmitem informações
no cérebro, apresentam
mais conexões e
trocam mais informações
entre si em uma doença
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O glutão da Via
Láctea: o buraco
negro Sagitário
A* emite raios X
ao se alimentar
de material do
objeto G2

Emissão de raios X

Sagitário A*

G2

O despertar de um gigante
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O buraco negro no centro da Via Láctea

do um gigante relativamente silencioso.

passaram a ocorrer uma vez por dia, sinal

anda mais ativo nos últimos tempos. De
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de incremento da voracidade de Sagitário
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se aproximou do buraco negro.
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