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Abstract—Um rádio telescópio na ilha da Madeira constitui
uma grande oportunidade para aumentar dramaticamente a
qualidade de observações em Very Long Baseline Interferometry
(VLBI), as do European VLBI Network (EVN) em particular.
Permitirá fechar a antiga e infame “falha do meio-Atlântico”
que está presente em observações actuais com o VLBI. Tendo
toda a ilha por amostra inicial, dentro de um projecto de
colaboração internacional, seleccionámos três bons locais para
estudos mais detalhados: meteorologia (incluindo coluna de
vapor de água), interferência rádio (RFI) e perfis de horizonte.
No período de 29 de Outubro de 2003 a 1 de Abril de 2007,
dispondo apenas de uma estação meteorológica automática
(EMA), fizemos a recolha de dados nos três locais, um ano
completo em cada um. A RFI foi medida nos três locais em
Setembro de 2005: dois dos locais são rádio-silenciosos; o
terceiro não é muito “barulhento”. Os perfis de horizonte
ficaram estabelecidos em Janeiro de 2005: os obstáculos estão
todos a <15º para todos os locais, vistos do solo. Neste momento
estamos a: i) extrapolar os resultados meteorológicos para um
modelo de clima a 30 anos em dois dos três locais (já foi feito
para um dos locais); ii) recolher todos os dados de satélite
existentes com medições de coluna de vapor de água sobre a
Madeira (várias resoluções). O objectivo é comparar os três
locais em todos os parâmetros e decidir qual o melhor. Na
sequência, será elaborado um relatório técnico-científico a enviar
para análise e comentário a pares nacionais e internacionais
(projecto “bottom-up”).
Index Terms—Site Surveys, Rádio Telescópios, VLBI

I. RÁDIO ASTRONOMIA
A rádio astronomia começou “por acidente”. De facto, em
1932 estudava Karl Jansky (Engenheiro de Sistema dos Bell
Labs) a interferência em comunicações rádio quando detectou
emissão da Nossa Galáxia (de um mesmo ponto no céu) em
ν = 20.5 MHz (λ=15m). Mais tarde, descobriu-se que as
ondas rádio até chegam à superfície da Terra em mais
profusão do que o óptico (largura de banda mais larga) mas,
realmente, durante milénios faltou a tecnologia para a sua
detecção.

Após a descoberta de Jansky seguiu-se uma rápida
evolução desta “nova” Astronomia, com o primeiro rádio
telescópio a ser construído por Grote Reber em 1938: uma
antena parabólica com 9.5m de diâmetro. Ewen & Purcell em
1951 [1] publicam a primeira deteção de hidrogénio neutro
(na Nossa Galáxia) seguindo-se, na década de 50, a previsão
de emissão sincrotrónica (e sua deteção dos anos 60 em
diante). Globalmente, a Rádio Astronomia já deu quatro
Prémios Nobel da Física a cinco rádio astrónomos.
Para um telescópio de diâmetro D e um comprimento de
onda de observação λ, temos:
Resolução ∝ D / λ.
Esta equação traduz o principal problema da Rádio
Astronomia: a fraca resolução. De facto, os típicos λ=5cm do
rádio comparam-se aos também típicos λ=0.5μm do óptico. A
razão entre ambos é de 105 e, assim, será necessário um rádio
telescópio de ~10 km de diâmetro para obter a resolução
equivalente à de um telescópio óptico de 10 cm de diâmetro!
II. INTERFEROMETRIA
A forma de dar a volta ao problema da resolução em rádio
astronomia foi o recurso a uma antiga técnica: a
interferometria. De facto, aplicando a interferência de
Michelson (como este a demonstrou em 1923) a rádio
telescópios, juntamos n antenas às distâncias bij e definimos
bmax = max{bij}, a chamada “linha-de-base máxima”. Vem
agora:
Resolução ∝ bmax / λ
e, assim, basta colocar os rádio telescópios mais distantes de
um interferómetro a bmax (por ex. 10 km ou mais) para obter
excelentes resoluções. Entretanto, há um novo parâmetro a ter
em conta. De facto, não é exactamente a mesma coisa ter um
rádio telescópio de 10km ou um interferómetro com esse
valor para bmax: a diferença está na perda de sensibilidade,
pelo facto do espaço entre as antenas não estar totalmente
preenchido, mesmo quando estas rodam com a Terra,
conforme vistas da fonte rádio observada durante um certo
período de tempo (horas, tipicamente). A análise desta medida
da sensibilidade é feita em gráficos “no plano u-v” que
representam, precisamente, esse movimento. Ainda, temos:
Sensibilidade ∝ C2n = n(n-1) / 2 = número de linhas-de-base.
A interferometria tornou-se rotina a partir dos anos 80 com
o surgimento, em sequência, do Very Large Array (VLA), do
Very Long Baseline Interferometer (VLBI), do Multi-Element
Radio Linked Interferometer Network (MERLIN), do Very
Long Baseline Array (VLBA), da European VLBI Network
(EVN), etc.. O VLA, com as suas 27 antenas de 25m e
bmax=36km, atingiu a importante barreira psicológica da
melhor resolução na Astronomia da altura (que era no óptico,
cerca de 1 segundo de arco). O MERLIN teve um efeito
semelhante: foi a resposta no rádio, em poucos anos, ao
advento do Hubble Space Telescope (ambos com resoluções
~0.05’’).

no terreno – três locais foram escolhidos, todos a ~11001300m de altitude.
Entretanto, após submissão e aprovação, o projecto
POCTI/FNU/43733/2001
financiou
uma
estação
meteorológica automática (EMA) – eram pedidas três, de
forma a fazer a amostragem de meteoros nos três locais em
simultâneo. Iniciou-se, assim, a recolha sequencial de dados
meteorológicos durante um ano completo em cada um dos três
locais (29 Outubro 2003 a 1 Abril 2007). Ainda,
determinaram-se os perfis de horizonte dos mesmos em
Janeiro de 2005 e mediu-se-lhes a interferência rádio (RFI)
em Setembro de 2005 – visita de Don Lawson com apoios da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia e também Regionais.
Em mais pormenor, o projecto de instalação de um rádio
telescópio VLBI na Madeira encontra-se em:
www.uma.pt/Investigacao/Astro/Obs_radio/index.htm.

Fig. 1. A cobertura no plano u-v de observações feitas com o VLBI para uma
fonte à declinação de 60º, durante 12 horas. Nota-se bem, numa região
intermédia, a ausência de cobertura de linhas-de-base. A esta região dá-se o
nome usual de “falha do meio Atlântico”, pois é causada pela ausência de
telescópios VLBI entre os continentes europeu e americano. O efeito da
inclusão de um rádio telescópio VLBI na Madeira está assinalado a vermelho:
ajudaria a fechar a “falha”, entre outras benesses.

Finalmente, o rádio tomou a liderança com o
VLBI/VLBA/EVN a atingir resoluções da ordem dos 0.001’’
(um mili-segundo de arco). Ainda hoje estas são difíceis de
bater no óptico, mesmo recorrendo à óptica adaptativa e à
interferometria.
III. O INTERESSE NA MADEIRA
Na Fig.1 ilustra-se a relevância da colocação de uma antena
VLBI na Madeira. No caso do exemplo, esta inclusão ajudaria
a reduzir a infame “falha do meio Atlântico”. A contribuição
da mesma antena VLBI na Madeira agora no contexto
europeu está ilustrada na Fig.2, onde se vê claramente que,
graças à sua localização a sudoeste de todas as actuais antenas
do EVN, as melhorias são significativas. De facto, para uma
fonte de declinação baixa (20º) a melhoria em sensibilidade é
de 30%, enquanto a de resolução é de 20%. Mais: se
considerarmos altas frequências (ν ≥ 22 GHz), onde o EVN
não tem muitas antenas funcionais, a colocação na Madeira de
uma antena com esta capacidade seria verdadeiramente
fantástica, pois poderíamos melhorar tanto a sensibilidade
quanto a resolução nestas frequências em 60%.
Em termos de bmax, o EVN actual tem 8476 km, enquanto o
VLBA tem 8600 km. Ora, também aqui a inclusão de uma
antena na Madeira, integrada no EVN, faria uma diferença
significativa, permitindo à rede europeia a “ultrapassagem” da
americana, já que bmax para o EVN + Madeira é de 9950 km.
IV. O PROJECTO “BOTTOM-UP”
A ideia de instalação de um rádio telescópio na Madeira
surgiu ao autor em 1998, com apoio logístico do Joint
Institute for VLBI in Europe (JIVE). A Universidade da
Madeira apoiou, em Maio de 1999, a visita de três peritos
(Roy Booth, Gavril Grueff e Richard Davis) para a prospeção

Fig. 2. A cobertura no plano u-v de observações feitas com o EVN “europeu”
(exclui as duas antenas chinesas) para uma fonte à declinação de 20º, “full
track”. O efeito da inclusão de um rádio telescópio EVN na Madeira está
assinalado a vermelho: melhora a resolução em 20% e a sensibilidade em
30%; em altas frequências as melhorias podem chegar aos 60%.

V. RESULTADOS
A. Perfis de horizonte
Todas as medições foram efectuadas em Janeiro de 2005
com os seguintes resultados (medições ao nível do solo):
local A: horizonte abaixo de 10º, excepto a SE, em 50º de
azimute (sempre abaixo de 15º); local D: abaixo de 5º,
excepto a S, em 30º de azimute (<10º); local F/G: abaixo de
5º, excepto a S, em 70º de azimute (<10º).
B. Interferência rádio (RFI)
Em três dias úteis diferentes de Setembro de 2005 cada local
teve 30 varrimentos feitos, percorrendo a gama 80-2000 MHz
com um passo de 0.1 MHz. A duração total para cada
varrimento foi de 66 mins.
A primeira relevante conclusão é que todos os locais são
(em média) melhores que o Jodrell Bank Observatory (JBO),
sendo este uma referência europeia e mundial. Mais em
concreto, no dia 14 de Setembro foram feitas as medições de
RFI no local A e, em geral, obteve-se uma intensidade
< –80 dBm; alguns picos chegam a um máximo absoluto de
–40 dBm. No local D (em 13 de Setembro), os resultados
foram melhores, pois, em geral, a intensidade foi < –90 dBm,

com alguns picos até –60 dBm. Finalmente, o local F/G (12
de Setembro) apresentou, em geral, valores < –90 dBm, com
alguns picos até –60 dBm. Tendo em conta que –60 dBm
corresponde a ~10-7-10-8 W/m2 (na gama de frequências
sondada) e que a International Astronomical Union impõe,
para um local rádio-silencioso, valores < 2 × 10-6 W/m2, a
Madeira tem tudo, neste momento, para se tornar um óptimo
local para colocar uma antena VLBI, no que à RFI diz
respeito. Nota-se, no entanto, que o local A é o pior (algumas
bandas são ainda piores que o JBO) e que, potencialmente,
piorará mais, devido à sua proximidade: i) à zona
metropolitana do Funchal, Santa Cruz e Machico; ii) ao
aeroporto. Ainda, devido à iminente instalação de um radar
militar no Pico do Areeiro, para o qual o local A tem uma
visão directa.
C. Meteorologia
A meteorologia é, também, um factor decisivo para a
escolha de um bom local para observações rádio. Para
começar, a disponibilidade de altas frequências (mm e submm) pode ficar seriamente comprometida se a coluna de
vapor de água no local for muito densa todo o ano (<5mm é
bom; <1mm é excelente). Outro factor relevante, agora
estrutural, prende-se com o vento: não é possível a rádio
telescópios com mais de 25 metros de diâmetro operar com
ventos médios da ordem dos 50 km/h ou com rajadas
superiores a 70 km/h. Finalmente, o conhecimento da
precipitação e humidade relativa do ar pode ajudar a decidir
entre os locais, mesmo não sendo directamente impeditivas de
qualquer tipo de observação rádio.
O objectivo inicial do projecto era observar em simultâneo
vários meteoros para os três locais (durante um ano). Assim,
no imediato, poderíamos saber qual o local mais favorável
para a instalação de um rádio telescópio VLBI. No entanto,
uma vez que só dispomos de uma EMA, fizemos um ano
completo e contínuo de observações em cada local, com o
objectivo de, seguidamente, extrapolar o respectivo clima (a
30 anos), dada a informação de várias estações
meteorológicas na Madeira que têm normais climáticas (a 30
anos).
No que respeita ao vento, precipitação e humidade relativa
do ar, ainda estamos na fase de análise dos resultados para os
dois últimos locais (locais A e D). Para o local F/G, no
entanto, podemos já apresentar os resultados do modelo
extrapolativo a 30 anos (ver mais detalhes em [2]): terá
muitos poucos dias com vento >36 km/h (ainda terá menos
dias com vento superior a 55 km/h) – no ano estudado teve
zero dias; a precipitação anual é de 2539 ± 818mm (1159mm
no ano estudado) e a humidade relativa do ar 93 ± 8% (88 ±
8% no ano estudado).
Finalmente, quanto à coluna de vapor de água, a missão
NVap da NASA não indica qualquer tendência evolutiva em
14 anos (1988-2001). Os dados médios para a Madeira, no
mesmo período, foram: i) os melhores: 16 ± 3mm (Jan-Abr);
ii) os piores: 24 ± 2mm (Ago-Out). Assim, apesar do período
mais favorável ser a Primavera, os valores muito elevados
indiciam a impossibilidade de observações no mm na
Madeira. No entanto, a baixa resolução do NVap (50×50km2),
sugere que as medições reflectem a coluna de vapor de água
sobre o Oceano Atlântico e não sobre a Madeira (que tem
cerca de 50×20km2). De facto, medições com o instrumento

MODIS da recente missão Terra da NASA durante um ano já
dão para valor médio (em 2003): 9 ± 3mm. A resolução ainda
não é a ideal (25×25km2): um máximo de dois-três pixeis para
a Madeira. Este resultado, mais encorajador, é confirmado por
três observações de alta resolução (2×2km2) feitas com o
MODIS em 2003-4 – as únicas conhecidas que cobriram a
Madeira. São tão boas que quase que permitem distinguir
entre os locais A (por um lado) e D-F/G (por outro). Em
separado, os resultados de cada uma destas:
i)
1-3mm interior; 5-15mm costa (14 Maio 2003)
ii)
7-10mm no oeste (descoberto) – 12 Maio 2004
iii)
5-20mm geral (nublado) – 1 Junho 2003
Assim, com estes dados preliminares, é claro que a Madeira,
pelo menos em algumas alturas, tem valores bons de coluna
de vapor de água (<5mm) e até excelentes (<1mm; mesmo
que possam ser mais raros).
VI. O FUTURO
O primeiro grande passo é a conclusão do relatório técnicocientífico, que está em preparação: será incluído um modelo
de clima a 30 anos para os locais A e D; ainda, mais dados do
MODIS de coluna de vapor de água.
Este relatório será enviado para os pares nacionais em
2009. Este é o Ano Internacional da Astronomia, o que se
traduz numa grande oportunidade para dar um empurrão
definitivo e este projecto.
Na sequência da discussão sobre o relatório, será preparado
um “dossier” que sugira o caminho a seguir para a procura de
financiamento para a instalação de um rádio telescópio na
Madeira. De facto, sendo este um projecto “bottom-up”, que
começa por demonstrar a excelência científica para a
colocação de um rádio telescópio VLBI, só procurando
fundos mais tarde, o caminho a seguir não é trivial. Mas,
como indicação, sugere-se o seguinte:
i)
garantir o apoio local (autoridades regionais);
ii)
estabelecer uma rede de instituições nacionais
interessadas em participar (via rádio astrónomos)
iii)
estabelecer uma rede de instituições internacionais
igualmente interessadas (e.g. JIVE)
iv)
concorrer a verbas da UE (na maior percentagem que
for possível, de forma a minimizar os encargos das
instituições envolvidas)
Para remate deste artigo, há uma perspectiva risonha para o
projecto de instalação de um rádio telescópio na Madeira: o
e-EVN já não pensa seriamente na Ásia/China, devido à
dificuldade em estabelecer comunicações ópticas na Eurásia.
De facto, uma recente experiência com o VLBI (intitulada
“Expres” – www.expres-eu.org) não utilização ligação óptica
para a antena de Urumqi (China), pois tal não é possível. A
antena de Sheshan (Shangai) ficou, assim, bem distante das
restantes, “isolada” no plano u-v. Além disso, os grandes
planos de instrumentos astronómicos de futuro são todos para
o Hemisfério Sul: ALMA/ESO (no Chile) e o SKA (África do
Sul ou Austrália). Assim, o e-EVN tem que arranjar maneira
de “caminhar” para lá também. E porque não via Madeira? E
via Açores? E via Cabo Verde? E via Brasil? Tem, sempre, de
se começar por algum lado e a Madeira pode abrir o
caminho… do fim da infame “mid-Atlantic Gap” (“falha do
meio-Atlântico”) – Fig. 3.
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Fig. 3. [imagem adaptada de http://www.expres-eu.org/images.html].
A experiência mundial VLBI “Expres” que junta um recorde de antenas por
fibra óptica (o conceito e-EVN). Uma das antenas chinesas (Urumqi) não
participa (não há fibra por ali) deixando a outra (Sheshan) bem distante do
resto das antenas europeias e mundiais. Um dos nodos de passagem dos dados
foi Lisboa (assinalada). Sugiro que o futuro do e-EVN passe por uma
“extensão” para o Hemisfério Sul, onde todos os relevantes instrumentos de
futuro se vão localizar (ALMA/ESO, SKA). A instalação de uma antena
VLBI na Madeira pode abrir caminho a outras no Atlântico (Açores, Cabo
Verde, Brasil) que ajudarão o e-EVN a “chegar” aos objectos do céu do sul e,
também, a fechar a infame “mid-Atlantic gap”.

