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Bom dia. 
 

É um privilégio estar aqui celebrando o 43º aniversário do INPE de Cachoeira 

Paulista. 

 

O Campus do INPE de Cachoeira Paulista abriga centros e laboratórios 

fundamentais para que o INPE cumpra a sua missão.  

 

A Divisão de Geração de Imagens (DGI), vinculada à Coordenação de Observação 

da Terra do INPE, tem como missão receber, armazenar, processar e disseminar 

dados e imagens de satélites, principalmente de satélites de Observação da Terra, 

de satélites científicos e de satélites metereológicos. O Centro de Dados de 

Sensoriamento Remoto (CDSR) da DGI possui um dos acervos de imagens mais 

antigos do mundo, que disponibiliza imagens da série LANDSAT desde 1973. O 

catálogo do INPE possibilita o estudo e acompanhamento de mudanças 

ambientais, urbanas e hídricas no país através do registro por satélites, em 

longas séries temporais. 

 

Correntemente, a DGI recebe dados de 11 satélites: LANDSAT-7, RESOURCESAT-

1, NOAA-15, NOAA-16, NOAA-18, NOAA-19, GOES-13, AQUA, TERRA, S-NPP, 

MetOp-B. Com um sistema de armazenamento de dados e imagens, com 

capacidade bruta da ordem de 2 Petabytes, a DGI já distribuiu mais de 2.300.000 

imagens de satélites, sem custos, desde 2004. A DGI está se preparando para 

receber e disseminar dados e imagens dos satélites CBERS-3, LANDSAT-8, 

COSMIC-2, FORMOSAT-7 e  FengYun-1D (FY-1D).  

 



O Laboratório Associado de Combustão e Propulsão (LCP), vinculado à 

Coordenação de Laboratórios Associados (CTE), desenvolve projetos de pesquisa e 

desenvolvimento em propulsão, combustão e catálise. Entre suas instalações, 

destaca-se o Banco de Testes com Simulação de Altitudes (BTSA), infraestrutura 

única no país, em que são realizados testes de propulsores para satélites e 

veículos lançadores. O subsistema propulsivo completo da plataforma 

multimissão do INPE foi testado no BTSA. Na área de combustão, em cooperação 

com a PETROBRAS, foi finalizada a construção do Laboratório de Aplicações em 

Combustão e Gaseificação, que se constitui em moderna infraestrutura para o 

estudo de combustão e gaseificação, com foco em mitigação do efeito estufa, 

redução de emissões de poluentes e consumo de combustíveis. Na área de 

catálise, destaca-se a construção de laboratório para o estudo de catalisadores 

para propelentes limpos, em que foi desenvolvido, com sucesso, um novo 

catalisador para propulsores monopropelentes, aplicáveis ao controle de 

rolamento de veículos lançadores. 

 

O Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST) desenvolve, na Unidade de 

Cachoeira Paulista,  estudos de impactos de mudanças ambientais, globais e 

regionais, e pesquisas voltadas ao monitoramento, mitigação e adaptação às 

mudanças ambientais. Através de modelos computacionais do CCST, o INPE 

elabora cenários futuros de mudanças ambientais globais de interesse do país. 

Entre os projetos desenvolvidos nesta área, destacam-se o Modelo Brasileiro do 

Sistema Climático Global (BESM), que objetiva o desenvolvimento de um modelo 

numérico para a evolução climática na América do Sul, projetos do Grupo de 

Eletricidade Atmosférica, que objetivam o monitoramento e alertas de ocorrência 

de descargas atmosféricas, em âmbito nacional, e o projeto Sistema de 

Organização Nacional de Dados Ambientais (SONDA), que objetiva implementar 

uma base de dados de superfície que permita inventariar os recursos de energia 

solar e eólica no Brasil e o consequente planejamento de seu uso. 

 

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, o CPTEC, é 

referência nacional na previsão numérica de tempo e estudos climáticos. O 

CPTEC tem como missão acompanhar o estado-da-arte do modelamento da 



dinâmica atmosférica e seus acoplamentos, objetivando o desenvolvimento de 

modelos meteorológicos de excelência, apropriados, em especial, ao Brasil e à 

América do Sul. A implementação de tais modelos em um supercomputador, com 

a geração de previsões de tempo e estudos climáticos que são comparados com 

observações, completam o ciclo do método científico, constituído por “teoria, 

previsões e comparação com a experiência”. As previsões de tempo e estudos 

climáticos gerados são disponibilizadas à sociedade na forma de uma grande 

gama de produtos e serviços.   

 

O CPTEC é um dos 12 centros mundiais classificados como Global Producing 

Center (GPC), ou Centro Produtor Global, de previsões de longo prazo. A 

designação representa um selo de qualidade internacional à produção das 

previsões climáticas sazonais do CPTEC/INPE. O CPTEC, também, integra a rede 

Regional de Centros de Excelência de Treinamento em Meteorologia por Satélite, 

da Organização Mundial de Meteorologia (OMM). Provê treinamentos em 

meteorologia por satélite para os países membros da OMM e coopera para que o 

programa espacial associado à OMM promova o uso de dados de satélites de 

forma ampla e significativa por países membros.  

 

No último ano, aprimoramentos em modelos e na assimilação de dados 

permitiram melhorias significativas na acuidade das previsões de tempo geradas 

pelo CPTEC. Como uma medida da qualidade das previsões de tempo e estudos 

climáticos gerados pelo CPTEC/INPE, cita-se que ao longo de 2012 o número de 

acessos à página eletrônica do CPTEC atingiu a marca de 67 milhões, 

representando um crescimento da ordem de 80% em relação ao ano anterior.  

 

O CPTEC provê, também, informações diretas a um grande número de 

organizações. Entre outros exemplos importantes, citamos os seguintes. Ao 

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), 

estabelecido no ano passado, são fornecidas informações sobre previsões de 

chuva no curto prazo, essenciais para a geração de mapas de risco e os 

consequentes alertas. O Operador Nacional do Sistema Elétrico utiliza dados do 



CPTEC/INPE para o planejamento de gestão do sistema nacional de distribuição 

de energia. 

 

A área de Ciências Espaciais e Atmosféricas do INPE desenvolve importantes 

pesquisas de fronteira no campus do INPE em Cachoeira Paulista. O Projeto 

Luminescência Atmosférica (LUME) objetiva o estudo e a obtenção de dados de 

processos físicos (temperatura, ventos e propagação de ondas) e fotoquímicos 

(reações de oxigênio atômico, hidrogênio, ozônio e os íons) na alta atmosfera, de 

80 a 300 km de altura, através de observações de luminescência atmosférica. Já 

o Projeto Arranjo Decimétrico Brasileiro (BDA, na sigla em inglês) constitui-se em 

um radiotelescópio que, em sua configuração final, conterá 26 antenas para 

rastreio do Sol. Presta-se ao estudo e monitoramento de tempestades magnéticas 

e à produção de alertas para as áreas de comunicações, geoposicionamento, 

linhas de transmissão de eletricidade, aviação civil, satélites e outros. Em sua 

configuração final, o BDA permitirá mapear o Sol em detalhe e contribuirá, 

significativamente, para o esforço mundial na área de Clima Espacial. O Setor de 

Lançamento de Balões (SLB), vinculado à CEA, opera e mantém, no campus do 

INPE de Cachoeira Paulista, a base de lançamentos de balões científicos e 

tecnológicos do INPE, que se constitui em infraestrutra única no país para o 

gerenciamento, planejamento e execução de lançamentos, rastreio e recuperação 

da carga útil de balões, com uso por instituições nacionais e estrangeiras. 

 

Com laboratórios e centros instalados em uma área da ordem de 1.000 ha, a 

unidade do INPE em Cachoeira Paulista conta com o trabalho e dedicação de em 

torno de 300 servidores, cerca de 1/3 do contingente que atua na unidade de São 

José dos Campos. Quando se consideram alunos e funcionários de empresas que 

prestam serviços à unidade, chega-se a um total próximo de 700 profissionais 

atuando no campus.  

 

O núcelo de gestão da Unidade de Cachoeira Paulista conta com pouco mais de 

50 servidores para a consecução de todas as atividades administrativas relativas 

ao campus e à infraestrutura associada às áreas finalísticas.  

 



Como na manifestação por ocasião do aniversário do Instituto, quero aproveitar a 

oportunidade para homenagear, de forma especial, os servidores e colaboradores 

da área de gestão do Instituto, desta vez aqueles responsáveis pela operação e 

manutenção da infraestrutura deste particularmente aprazível campus.  Na 

pessoa do Chefe da Unidade Regional de Cachoeira Paulista, Sr. Evair Sérgio da 

Silva, quero expressar meu agradecimento especial e respeito a todos os 

servidores e colaboradores da área de gestão da Unidade do INPE de Cahoeira 

Paulista. 

 

Um dos grandes desafios para o próximo ano, será a recomposição do quadro de 

pessoal. Como nas demais unidades, um grande número de servidores da 

unidade do INPE em Cachoeira Paulista adquirirá, nos próximos anos, o direito à 

aposentadoria. Caso não haja a contratação de servidores no curto prazo, a 

unidade do INPE em Cachoeira Paulista, assim como as demais unidades do 

Instituto, poderá ter sua capacidade de realizações tecno-científicas grandemente 

reduzida. Tem havido grande empenho por parte da presente gestão em reverter 

esta expectativa. 

 

Um desafio mais próximo diz respeito à aprovação de vagas para a substituição 

do quadro de servidores com contratos por tempo determinado. Temos plena 

convicção de que as ações adotadas neste sentido, associadas à sensibilidade de 

nossas autoridades, resultarão em êxito desta iniciativa no futuro próximo, sem 

que haja prejuízos ao cumprimento da missão do INPE ou transtornos aos 

servidores do INPE com contratos por tempo determinado. 

 

Passando aos agradecimentos, quero expressar em meu nome e em nome do 

Exmo. Sr. Ministro da Ciência Tecnologia e Inovação, Dr. Marco Antônio Raupp, o 

profundo e sincero agradecimento a todo o quadro de servidores do INPE de 

Cachoeira Paulista, pelo seu empenho e dedicação. 

A todos os homenageados, meus cumprimentos e grande respeito. Em todas as 

áreas de atuação, o trabalho destes servidores tem sido imprescindível para o 

sucesso do Instituto. Ao quadro técnico – cientistas e engenheiros de grande 



experiência e capacidade, protagonistas principais das realizações acima 

descritas – o meu grande respeito e agradecimento. 

Agradeço às equipes da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da 

União, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Seccional da União, 

servidores federais dedicados, que têm cooperado na superação de importantes 

desafios afetos à atuação do INPE. 

Finalmente, quero agradecer à Municipalidade de Cachoeira Paulista, através de 

seu Prefeito, Exmo. Sr. João Luiz do Nascimento Ramos, pelo apoio e cooperação 

com as atividades do INPE em Cachoeira Paulista. O INPE estará sempre pronto 

para a ampliação dos resultados desta cooperação. 

 

Muito obrigado. 

 

L.F.Perondi 

Cachoeira Paulista, 27.09.2013 

 

 


