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SOBRE

Foto: Graciele Oliveira

Baryon Acoustic
Oscillations In Neutral Gas
Observations Telescope

Nosso projeto construirá o
primeiro radiotelescópio a
detectar as Oscilações
Acústicas de Bárion (BAO) por
meio de ondas de rádio.
As BAOs são ondas geradas
pela interação dos átomos
com a radiação no inicio do
Universo e por meio delas será
possível medir a distribuição
do hidrogênio neutro em
distâncias cosmológicas.
O Telescópio é resultado de
uma colaboração
multinacional que está sendo
desenvolvido e construído em
São Paulo e será instalado no
sertão da Paraíba.
O projeto conta com ações
voltadas a pesquisa, ensino,
divulgação científica e
inovação.

Teste do protótipo da corneta do BINGO Telescope - INPE

Baryon Acoustic Oscillations In Neutral Gas Observations
Telescope

SOBRE

VISÃO GERAL SOBRE A ESTRUTURA DO

Radiotelescópio

Foto: Pixabay

UM DOS MAIORES
RADIOTELESCÓPIOS DA
AMÉRICA LATINA

Uma comparação em relação a estrutura do
Baryon Acoustic Oscillations In Neutral Gas
Observations Telescope: ele caberia com
pouca folga no campo do Maracanã.

O B aryon Acoustic Oscillations I n N eutral G as
O bservations Telescope contará com duas

parábolas refletoras, uma delas medindo cerca
de 40 metros de diâmetro e a outra, 34 metros
de diâmetro. Além das parábolas refletoras, o
BINGO contará com aproximadamente 50
cornetas de 1,9 m de diâmetro e 4,3 metros de
comprimento.
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CIÊNCIA

Teremos um radiotelescópio capaz de detectar as Oscilações Acústicas
de Bárions, Fast Radio Burts e radiação eletromagnética gerada a partir
de Pulsares.

Baryon

Acoustic Oscillations

In Neutral Gas

Observations

BINGO Telescope

Será o primeiro
radiotelescópio projetado
para fazer as detecções
das Oscilações acústicas
de Bárions por meio das
ondas eletromagnéticas na
faixa do rádio
Design mostrando o local de instalação do radiotelescópio

Matéria bariônica
4.9%

O telescópio e as Oscilações
Acústicas de Bárions (BAOs)

Matéria Escura
26.8%

Por meio do nosso telescópio será possível
medir os parâmetros cosmológicos que
regem a geometria do Universo
BINGO é o acrônimo de Baryon Ascustic Oscillation In Neutral Gas
Observations e será o primeiro radiotelescópio projetado para fazer as
detecções das Oscilações Acústicas de Bárions (BAOs) por meio das

Energia Escura
68.3%

ondas eletromagnéticas na faixa de rádio. As BAOs são ondas geradas
pela interação dos átomos com a radiação no início do Universo e por
meio delas será possível medir a distribuição do hidrogênio neutro em
distâncias cosmológicas, usando o mapeamento de intensidade. O

Aproximadamente, apenas 5% do Universo é
constituído por algo que podemos observar e detectar
mais diretamente, a matéria bariônica. Os outros 95%
compreendem a matéria escura e a energia escura e a
ciência ainda tem poucas informações sobre essa
grande parte do Universo. O BINGO Telescope
contribuirá para os estudos sobre a energia escura

mapeamento de intensidade mede a quantidade de energia vinda de
uma certa região do espaço, e é uma maneira relativamente simples e
de menor custo de se estimar a quantidade de matéria emissora e da
geometria do espaço. Por meio dessa técnica é possível medir a taxa
de expansão do Universo e estudar a energia escura.
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Fast Radio Bursts e emissão de
Pulsares serão detectados pelo
radiotelescópio.

O telescópio e a pesquisa em cosmologia
Além da detecção das BAOs, o

As Fast Radio Bursts (FRB) ou

Baryon Acustic Oscillations In

rajadas rápidas de rádio são

Netral Gas Observatios Telescope

pulsos eletromagnéticos de alta

será capaz de contribuir com

energia de origem ainda

medidas que contribuirão para a

desconhecida. Elas tem duração

compreensão de dois outros

de apenas alguns milissegundos.

fenômenos cosmológicos, as Fast

O Telescópio BINGO contribuirá

Radio Bursts e os Pulsares.

para o estudo das FRB's no
hemisfério sul.

O Pulsares são objetos cósmicos
que surgem como resultado da
evolução estelar, colocando a
matéria em condições
extremamente pouco usuais.
O estudo sobre os pulsares é
importante para a compreensão
sobre a composição do nosso
Universo, as características dos
campos elétricos e magnéticos
em situações extremas e servem
de importantes testes para a
ampliar o nosso conhecimento

O

Baryon

Acoustic

sobre a gravidade.

Oscillations

In

Neutral

Imagem: Pixabay

Observations

radiotelescópio

detectar

Acústicas

Radio

as

de

Bursts

é

que

Gas

um

poderá

Oscilações

Bárions,

e

Fast

emissões

de

Pulsares

A nebulosa de Caranguejo é uma das fontes mais intensas
ondas de rádio, raios-x e ultravioleta. A imensa energia da
nebulosa vem do pulsar que se encontra no centro.
CAPELATO, H.V em Introdução a Astronomia e a Astrofísica.
INPE (2018)
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Sensoriamento remoto

As cornetas possibilitam a obtenção de
informações sobre alvos no céu próximo.
Nosso projeto prevê a instalação
de cornetas menores, as
outrrigers, espalhadas em
algumas regiões do Brasil.
Além do uso para monitoramento
das ondas eletromagnéticas
vindas do espaço, as cornetas do
nosso telescópio possibilitam a
deteção da presença de objetos
diversos no céu próximo e mesmo
o monitoramento de fenômenos,
por meio das ondas
eletromagnéticas. Dessa forma,
elas podem atuar no mapeamento
de satélites e mesmo na área de
defesa estratégica.

A

tecnologia

empregada

Satélite Soyuz. Imagem: Pixabay

desenvolvimento

telescópio

detecção

ser

usada

no

satélites

do

possibilita

remota,

no

que

a

pode

mapeamento

e

na

defesa

estratégica

de
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TECNOLOGIA

E

INOVAÇÃO

Foto: Marciel Consani

Nosso radiotelescópio vem sendo desenvolvido no Instituto Nacional de
Ciências Espaciais (INPE) e construído pela indústria de São Paulo.

Baryon Acoustic Oscillations In Neutral Gas Observations

BINGO Telescope

RESOLVENDO GRANDES
DESAFIOS DA
TECNOLOGIA
Preparação da corneta para os testes no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

IMPACTO TECNOLÓGICO

E A INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA PAULISTA

Foto: Helena Málaga

O radiotelescópio foi projetado para alcançar um baixo custo, quando
comparado ã equipamentos de mesmo porte. Alguns dos equipamentos
eletrônicos já estão disponíveis no mercado, mas três importantes itens
do telescópio, as cornetas, os guias de onda, os polarímetros, os magictees e os digital backends apresentam desafios tecnológicos que vêm
sendo vencidos pela equipe de pesquisadores do projeto. A tecnologia
e os processos empregados para o desenvolvimento e construção
desses itens apresentam aplicação em outras áreas e oportunidades
para a indústria nacional.

Interior do protótipo da corneta do nosso radiotelescópio
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CORNETAS

ELEMENTOS CENTRAIS NA RECEPÇÃO DO
TELESCÓPIO
As cornetas são os elementos

As cornetas serão formadas por

responsáveis pela alta

anéis de alumínio extrudados em

sensibilidade necessária para a

perfil semelhante a uma cadeira

detecção dos sinais

(perfil cadeira), desenvolvido

cosmológicos. O protótipo foi

pelos pesquisadores e

desenvolvido no Instituto Nacional

engenheiros do projeto. Esse

de Pesquisas Espaciais (INPE). Os

perfil possibilita otimizar a

pesquisadores e engenheiros do

produção, minimizar o uso de

INPE forneceram o treinamento e

matéria prima e,

orientação para que a indústria

consequentemente, o custo do

local construísse o protótipo.

projeto.

Este é um grande resultado de
inovação tecnológica capaz de

Os novos processos desenvolvidos

contribuir para o desenvolvimento

para a construção das 50

da indústria nacional e de

cornetas, o item mais caro do

telecomunicações, pois possibilita

projeto, mostram a habilidade no

o desenvolvimento de novas

desenvolvimento de soluções

técnicas de construção de

tecnológicas por meio de

antenas.

pesquisa e cooperação no
projeto.

O

INSTITUTO

NACIONAL

PESQUISAS

(INPE)

A

EM

DOS

CAMPOS

UMA

NOVA

SÃO

JOSÉ

MANEIRA

DE

CORNETAS.

PRODUZIRAM

MAIOR

A

CORNETA

CORRUGADA

Corte longitudinal da antena corneta com destaque para o perfil cadeira dos anéis

DE

COM

DESENVOLVEU

CONSTRUIR

JUNTOS

ESPACIAIS

PARCERIA

INDÚSTRIA

DE

DO

MUNDO.
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MÓDULOS RECEPTORES

GUIA DE ONDA POLARÍMETROS E MAGIC-TEES
Guia de onda, polarímetros e

Esses nódulos receptores estão

magic-tees dependem de uma

sendo desenvolvidos de modo a

modelagem matemática muito

operar a temperatura ambiente.

precisa para cada tipo de

Para isso será usado

frequência. Embora existam no

estabilizadores para as

mercado algumas opções

flutuações de temperatura. Os

possíveis, o preço desses itens

filtros de sinal estão sendo

pode inviabilizar o projeto. Nós

projetados especificamente para

desenvolvemos, em parceria com

o nosso radiotelescópio,

a University of Manchester, o

excluindo sinais fora da faixa de

projeto e desenho técnico para a

detecção do radiotelescópio.

produção no Brasil.

Detalhe do polarizador no protótipo da corneta

OS

MÓDULOS

RECEPTORES

PERMITEM

AMPLIFICAÇÃO

SINALE

UMA

ESTÁVEL

ESTÃO

SENDO

DESENVOLVIDOS

NOSSA

EQUIPE

CIENTISTAS

POR

DE

E

ESPECIALISTAS.

Esquema eletrônico e protótipo de módulo receptor

DO

pag. 12
DIGITAL BACKENDS

DIGITALIZAÇÃO DOS SINAIS.
Os Digital Backends recebem o

.

sinal analógico vindo das antenas
e os converte em sinal digital para
que possam ser armazenados e
analisados. Os produtos
disponíveis no mercado tem custo
elevado e não apresentam todas
as soluções de que o projeto
necessita. Uma equipe formada
por pesquisadores e profissionais
da Universidade de São Paulo

O

SISTEMA

DESENVOLVIDO

(SP), Universidade Federal de
Campina Grande (PB),

PELA

EQUIPE

DO

BINGO

Manchester e África do Sul estão
desenvolvendo um espectrômetro

TELESCOPE

COM

A

específico para o telescópio.

TENDENCIA

MAIS

ATUAL

RADIOSTRONOMIA

BRASIL

DETENTOR

TECNOLOGIA

GRANDE

DA

TORNA

DE

QUE

O

UMA

TEM

DEMANDA.
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ENSINO

O projeto de construção do radiotelescópio promove a pesquisa aliada
a formação de especialistas no Ensino Superior

Baryon

Acoustic Oscillations

In Neutral Gas

Observations

BINGO Telescope

PROMOVENDO A
CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
CIENTÍFICO E A
FORMAÇÃO DE
ESPECIALISTAS PARA O
MERCADO NACIONAL

Doutorando do Instituto de Física desenvolvendo sua tese sobre a pipeline de dados do
telescópio

FORMANDO A NOVA GERAÇÃO
DE PESQUISADORES

O PROJETO CONTA COM A FORMAÇÃO EM
CIÊNCIA QUE VAI DESDE A GRADUAÇÃO AO
DOUTORADO
O Baryon Acoustic Oscillation In Neutral Gas Observations Telescope
tem sido tema de estudos realizados por estudantes que vão desde a
graduação ao doutorado nas diversas instituições que participam do
projeto. No Brasil, os estudantes contam com bolsas e auxílios da
Fundação de Amparo ã Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal de Campina Grande.
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DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

O radiotelescópio tem uma equipe dedicada aos processos de Educação
e Divulgação Científica.

Baryon

Acoustic Oscillations

In Neutral Gas

Observations

BINGO Telescope

PROMOVENDO AÇÕES
PARA O
DESENVOLVIMENTO DE
UMA CULTURA CIENTÍFICA
Ação em uma escola em Aguiar-PB, promovida pela equipe de Educação e Divulgação
Científica do radiotelescópio

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE UMA
CULTURA CIENTÍFICA
O radiotelescópio está sendo construído em São Paulo e será instalado
no sertão da Paraíba, em uma região conhecida como Piancó. O
radiotelescópio traz, além do seu potencial inovador e de
desenvolvimento científico, uma série de possibilidades para o
desenvolvimento regional, tanto em São Paulo como no nordeste
brasileiro.

Nesse sentido, a equipe de Educação e Divulgação Científica, formada
por pesquisadores, educadores, educomunicadores, jornalistas e outros
profissionais da comunicação, começou um processo de construção e
fortalecimento de uma cultura científica. O Instituto de Física e o
Núcleo de Comunicação e Educação da USP, o Laboratório de Estudos
Avançados em Jornalismo da Unicamp e a Universidade Federal de
Campina Grande vem desenvolvendo ações em São Paulo e na Paraíba

Ação em uma escola em escola em Osasco-SP
promovida pela equipe de Educação e Divulgação
Científica do projeto

voltados para a Educação e Divulgação Científica.
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UM DIAMANTE NO SERTÃO

UM EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE QUE
SERÁ INSTALADO EM UMA REGIÃO CARENTE É
UM IMPORTANTE VETOR PARA O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
A região de Piancó é considerada

As cidades da região de Piancó,

uma das regiões mais pobres da

apesar de terem projetos para

Paraíba, com índices de

cabeamento de fibra ótica e

educação abaixo da média do

mesmo recursos para a criação

Estado. Essa região também é a

de sistemas de governança

que tem menos acesso ao Ensino

digital, não contam com

Superior. Acompanhada do baixo

profissionais especializados

desenvolvimento da região, o

necessários para a sua

índice de ocupação é de apenas

implementação de forma efetiva.

10%.
O nosso radiotelescópio tem um
potencial para intervenção nos
sistemas de produção da região,
contribuindo com a melhoria da
formação da mão de obra e
dinamizando a economia das
regiões carentes. As ações que
estamos desenvolvendo na região
buscam, além de aumentar novas
formas de empregabilidade, levar
novas perspectivas aos cidadãos
por meio do estabelecimento e
fortalecimento de uma cultura
científica na região.

OS

PESQUISADORES

INSTITUIÇÕES

ESTÃO

SE

DE

PARA

UMA

DETENTORA

DE

A

REGIÃO

ALTA

TECNOLOGIA

Apresentação do Projeto para a construção do radiotelescópio pelo Prof. Dr. Luciano Barosi em
uma escola em Aguiar - PB

AOS

PRODUTIVOS

PARAÍBA

CRIAÇÃO

PROJETO

ALIANDO

PROCESSOS

DA

DO

E
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INTERAÇÃO COM A EDUCAÇÃO
PÚBLICA DA REGIÃO DO
SEMIÁRIDO

CRIANDO ESPAÇOS PARA UMA CULTURA
STEAM.
Uma vez que o radiotelescópio

A UFCG tem um campus em

será parte do cotidiano das

Cajazeiras, que é a maior cidade

pessoas da região de Piancó,

do sertão paraibano. O campus

podemos aliar a curiosidade

da UFCG é voltado para a

natural sobre a instalação do

formação docente.

radiotelescópio a

Temos uma proposta de

formação de

uma cultura científica nas escolas

construção um museu de ciência

da região. Em Aguiar, município

que será dedicado à Astronomia

em que o radiotelescópio será

no sertão e no qual será

instalado, a cosmologia vem

construída a sala de controle do

sendo usada para o

BINGO Telescope. O museu será o

estabelecimento e o

centro irradiador de atividades de

fortalecimento de uma cultura

divulgação científica e futuros

STEAM (Science, Technology,

cursos de pós-graduação na área

Engineering, Art and Mathematics)

e estamos em fase de preparação

em um trabalho já iniciado com
recursos da Universidade Federal

Saiba mais sobre a Educação e Divulgação Científica do
telescópio

O

PROJETO

UMA

do orçamento para a sua

CONTA

EQUIPE

COM

DE

construção.

DIVULGAÇÃO

CIENTÍFICA

de Campina Grande (UFCG).
Nossa ideia é de que essas ações

QUE

VEM

DESENVOLVENDO

se propaguem pelo país.

DIVERSAS

PAULO

E

AÇÕES

NA

EM

SÃO

PARAÍBA

Na Paraíba, a equipe do Projeto do BINGO Telescópio
vem desenvolvendo o projeto "Programa
Radiotelescópio BINGO: Lutando pela Ciência no
Sertão Paraibano. Nesse projeto, Professores,
pesquisadores, alunos e profissionais da Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG) vem
desenvolvendo um trabalho de Educação e Divulgação
Científica junto as escolas de Aguiar

SÃO PAULO
(USP)

Nossa

LOCALI
ZAÇÃO

SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS (INPE)

PARAÍBA
(UFCG)

Baryon Acoustic Oscillations In Neutral Gas Observations
Telescope

pag. 17

Baryon Acoustic Oscillations In Neutral Gas Observations
Telescope

pag. 18

L O C A L I Z A Ç Ã O

INSTITUTO DE FÍSICA -USP
C O O R D E N A Ç Ã O

G E R A L

Na Universidade de São Paulo, no bairro do Butantã, fica a coordenação geral do
projeto

Em 2014 foi submetido um Projeto

Junto ao Instituto de Física da USP, o

Temático para a Fundação de Amparo

projeto tem contribuído para a

à Pesquisa do Estado de São Paulo

formação de alunos de graduação e

(FAPESP) pelo Prof. Dr. Elcio Abdalla,

pós-graduação por meio da orientação

coordenador geral do projeto e

desses alunos e oferecimento de

Professor Titular no Instituto de Física

cursos voltados tanto para a

da USP. O projeto entrou em vigência

graduação quanto para a pós-

a partir de 1 de Novembro de 2016 e

graduação sobre temas associados ao

constitui a verba majoritária para o

radiotelescópio.

projeto.
Desde 2014, pesquisadores nacionais e
internacionais vem se juntado ao
projeto para o desenvolvimento do que
será um dos maiores radiotelescópios
da América Latina.

O Instituto de Física teve criação em 1970. Atualmente conta com aproxidamente
120 docentes, 250 funcionários e atende cerca de 1100 alunos de graduação e 480
alunos de pós-graduação. O Instituto de Física vem propiciando um ambiente
acadêmico, intelectual, colaborativo e propicia a estrutura necessária para a
coordenação do projeto.

Fachada do Instituto de Física. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Baryon Acoustic Oscillations In Neutral Gas Observations
Telescope
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L O C A L I Z A Ç Ã O

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

D E S E N V O L V I M E N T O

D O

E Q U I P A M E N T O

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) é referência no
desenvolvimento de satélites e telescópios

No Instituto Nacional de Pesquisas

O INPE tem contribuído com a

Espaciais (INPE), está sendo

expertise de décadas no

desenvolvido os itens do

desenvolvimento de soluções

radiotelescópio. O Dr. Carlos

tecnológicas na área aeroespacial e de

Alexandre Wuensche, Investigador

satélites para a construção do BINGO

Principal do Projeto, coordena as

Telescope. Os pesquisadores e

ações voltadas para o desenvolvimento

engenheiros da instituição também

e construção do radiotelescópio no

tem treinado a Industria local para a

INPE.

produção dos itens do radiotelescópio
em larga escala.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) surgiu no início dos anos de
1960. Desde então, o INPE é reconhecido pela pela contribuição científica no
setor aeroespacial, geofísica, física da alta atmosfera, meteorologia, clima e
oceanografia com intenso estímulo a pesquisa e a instrumentação. No projeto, o
INPE tem grande importância no desenvolvimento do equipamento e formação de
uma nova geração de especialistas para o desenvolvimento de tecnologia de ponta
para a radioastronomia.

Interior de um dos laboratórios do INPE. Foto: Graciele Almeida de Oliveira

Baryon Acoustic Oscillations In Neutral Gas Observations
Telescope

L O C A L I Z A Ç Ã O

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E O
MUNÍCIPIO DE AGUIAR
I N S T A L A Ç Ã O

D O

E Q U I P A M E N T O

O BINGO Telescope será instalado no Município de Aguiar, na Paraíba em um
processo coordenado com a colaboração da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG).

Na Paraíba, o Prof. Dr. Luciano Barosi

Além das ações voltadas para a

da UFCG tem coordenado as ações de

instalação do radiotelescópio, a UFCG

construção civil no local que abrigará

tem participado ativamente de ações

o radiotelescópio, assim como a

voltadas para o engajamento público

interação entre o Projeto e o Poder

em ciência na região de Aguiar.

Público, necessário para a
implementação e continuidade do
projeto.

A Universidade Federal de Campina Grande foi criada pela Lei Nº. 10.419 de 09 de
abril de 2002, a partir do desmembramento da Universidade Federal da Paraíba,
que tem sua origem na década de 1950. Atualmente conta com 7 campus
universitários, que inclui Cajazeiras, 11 centros de ensino, 77 cursos de graduação,
47 programas de pós-graduação - com 34 mestrados e 13 doutorados -, 16.971
alunos na graduação e 3.288 alunos na pós-graduação - 2.423 mestrandos e 865
doutorandos.

Fonte: https://portal.ufcg.edu.br/conheca-a-ufcg.html

Fachada da Reitoria da UFCG. Foto: UFCG
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Imagem: Google Maps

O LOCAL DE
INSTALAÇÃO

O processo de escolha de instalação do
radiotelescópio foi longo e considerou a
análise de interferência no espectro
eletromagnético no intervalo de frequência
em que os dados serão coletados, garantindo
uma região livre de interferências de
radiofrequência (RFI) na banda de operação do
radiotelescópio.
O radiotelescópio será instalado no sertão
nordestino, na Serra do Urubu, região do
Município de Aguiar, no Estado da Paraíba, a
225 km de Campina Grande e 337 km de João
Pessoa.

Parceria entre
Universidade e poder
público para aquisição do
terreno
Para a construção das instalações do
radiotelescópio foi necessária a aquisição de
um terreno de 6 hectares.
A prefeitura municipal de Aguiar é uma
importante parceira desse processo. Um
documento de intenções foi assinado entre a
prefeitura de Aguiar e a UFCG garantido a

segurança de investimento com a proteção
contra possíveis futuras fontes de poluição de
RFI.
A prefeitura de Aguiar também contribuiu
para o processo de desapropriação do
terreno, concluído recentemente.

Infraestrutura viária
O acesso até o município de Aguiar é feito por
meio da PB366. Nesse trecho, que liga Patos a
Campina Grande, a estrada é pavimentada, no
entanto parte do caminho até o local de
instalação do radiotelescópio necessita de
obras de adaptação da estrada. Esse trecho se
refere à estrada vicinal do açude Lanchas.
Após o final dessa estrada, será necessária a
abertura de um acesso de cerca de 2 km até o
local de instalação do telescópio.
Já entramos em contato com Departamento de
Estradas e Rodagem para analisar as
possibilidades de melhorias das condições de
infraestrutura viária.
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Foto: Luciano Barosi

Infraestrutura
civil
O terreno no qual o radiotelescópio será
instalado ainda não conta com a instalação
elétrica, esgoto ou uma rede de
abastecimento de água. Este ultimo pode ser
realizado por meio da construção de um poço
artesiano. A rede de esgoto será preparado
por meio de construção de uma fossa séptica.
Há uma rede de energia elétrica trifásica a 6
km do local de instalação e postes de energia
monofásica rural a 1 km do local. Nossos
engenheiros estão avaliando a possibilidade
de usar o sistema existente para a nova
instalação trifásica.
Próximo ao radiotelescópio, a partir de 200 m
do equipamento, o cabeamento elétrico será
soterrado.

A integração global e a colaboração apoiada
em tecnologias de informação e comunicação
voltada para a geração do conhecimento e a
excelência da educação e da pesquisa é
promovida pela RNP. Na Paraíba essas ações
estão relacionadas ao Ponto de Presença da
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Paraíba
(PoP-PB).
As cidades próximas já possuem a estrutura
necessária para a implementação de sistema
de fibra óptica e a implementação e expansão
até o local de instalação do radiotelescópio já
vem sendo discutido junto a Fundação de
Amparo a Pesquisa do Estado da Paraíba e ao
PoP-PB.
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Colaboração multinacional

O Projeto de construção do radiotelescópio envolve pesquisadores de instituições
brasileiras e de pesquisadores da Africa do Sul, China, Estados Unidos, França,
Portugal, Reino Unido, Suíça e Uruguai.

Para saber mais quem são os pesquisadores envolvidos
com o projeto.

Brasil

As instituições brasileiras envolvidas
no projeto de construção estão
localizadas em São Paulo, Paraíba e
Brasilia.
No Brasil, são três as principais
instituições de pesquisa envolvidas:
Universidade de São Paulo, Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais e
Universidade Federal de Campina
Grande.
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