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40 ANOS - ESTAÇÃO ERG-CUIABÁ 

(Discurso para o dia 23/05/2013) 

“Em 1972 o programa espacial americano proporcionou ao mundo, com o lançamento do 
primeiro satélite de sensoriamento remoto da série ERTS-1 (Earth Resources Technology 
Satellites), renomeado para Landsat, capacidade de pesquisar os recursos naturais e o meio 
ambiente da terra, contribuindo para o melhor gerenciamento e utilização dos recursos de 
nosso planeta beneficiando, direta ou indiretamente, toda a população mundial”. 

Enquanto os EUA se preparavam para lançar o ERTS-1, o INPE, dirigido pelo Dr. 
Fernando de Mendonça, que acompanhava de perto a evolução do programa espacial 
americano, junto ao governo federal, preparava para adquirir o Projeto ERTS, composto por 
quatro segmentos: Estação de Recepção em Cuiabá; os Laboratórios de Processamento 
Eletrônico e Fotográfico e do Banco de Dados instalados em Cachoeira Paulista-SP. 

A cidade de Cuiabá foi escolhida para instalação da Estação por estar localizada no Centro 
Geodésico da América do Sul.  

No inicio da década de 70 Engenheiros do INPE vieram a Cuiabá, pesquisar um local para a 
instalação da Estação de Recepção. Foram sondados o Morro de Santo Antônio de Leverger 
e uma área na cidade de Chapada dos Guimarães (40 Km de Cuiabá). 

Mas, em contato com o governo do Estado, então Governador José Fragelli, juntamente 
com Engenheiros da Secretaria de Viação e Obras Públicas, o engenheiro civil Sátyro Pohl 
Moreira de Castilho, então diretor do Departamento de Obras Públicas de Mato Grosso, 
indicou este local, o Morro da Conceição. 

Em 1972, o Governador assinou o documento que oficializou a doação da área física ao 
INPE. 

Devido a sua localização privilegiada, permite as antenas de recepção, cobrirem 100% da 
área do território brasileiro e de, aproximadamente, 80% da América do Sul. 

Em Julho de 1972, o satélite ERTS-1 foi lançado ao espaço e o INPE adquiria das 
empresas  Bendix Aerospace e a Scientific-Atlanta, por US$ 5 milhões, a sua Estação de 
Rastreio e Recepção de dados de Cuiabá e o Laboratório de Processamento de Imagens em 
Cachoeira Paulista-SP. 

Assim, em menos de um ano, a Estação de Cuiabá já estava recebendo e gravando os 
primeiros dados do satélite. 

Foi a terceira Estação instalada no mundo, depois dos EUA e Canadá, e a primeira na 
América do Sul. 

O INPE, então, começou a dar os primeiros passos nas pesquisas e domínio no tratamento 
com dados de imagens de satélites, por sensoriamento remoto. 

Para o desenvolvimento desse projeto foi criado o Grupo de Trabalho pioneiro do Projeto 
ERTS em SJC-SP. 



 

O diretor, Dr. Fernando de Mendonça, designou os seguintes membros:  

• Coordenador: Engenheiro Roberto Vicente Calheiros 

• Coordenador Assistente: Eng. Sérgio de Paula Pereira 

• Secretária: Sra. Vera Lúcia Pinheiro 

Cada um dos segmentos foi integrado, na fase inicial, por um pequeno grupo de 
engenheiros e técnicos, num total aproximado de 20 profissionais. 

Para a Implantação da Estação de Cuiabá, uma equipe formada por:  

• Eng. Herbert José Cosenza Júnior - Chefe da  Estação de Cuiabá 

• Ronaldo Vilela Guimarães - Engenheiro 

• Geraldo Garcia - Técnico Senior 

• Avelino Carlos Miranda de Oliveira, Jorge Luiz Martins Nogueira e Antônio 
Cláudio Rocha de Oliveira - Técnicos Juniors 

Uma equipe jovem, a maioria recém formados, responsável pela instalação e 
operacionalização da Estação de Recepção e Gravação de Dados de Satélite – ERG, uma 
missão no mínimo, dificílima, que foi encarada como um grande desafio profissional.  

Em 19 de Março de 1973, a equipe aportou em Cuiabá-MT. 

O INPE/Cuiabá ainda não estava pronto. 

Todos da equipe pioneira tiveram que colaborar para o término das obras físicas e de apoio 
logístico como: contratação de pessoal, transporte, mobiliário, segurança enfim tudo o 
mais necessário para operacionalização da Estação.  

Uma semana depois, pousava no aeroporto Cuiabá/Várzea Grande uma aeronave cargo 
trazendo todo sistema de Recepção e Gravação.  

Com auxilio do Batalhão de Engenharia do Exército - 9º BEC foi possível descarregar e 
transportar todo material para a Estação. 

Em seguida, chegou a equipe técnica de Engenheiros das empresas Bendix Aerospace e da 
Scientific-Atlanta responsáveis pelos trabalhos de instalação, passagem dos testes de 
aceitação e treinamentos dos sub-sistemas para a equipe de operação do INPE. 

• Engenheiros: Vitor Delguercio 

• Thomas Hanks 

• Earl Bacon 

• John Reeves 

Foram trabalhos intensos; uma integração técnica harmoniosa, bem sucedida e executada 
entre as equipes americana e brasileira.  

Em 23 de Abril de 1973, o subsistema de recepção apontou a antena e rastreou o satélite 
ERTS-1, pela primeira vez. 



 

Em Maio, a Estação ERG de Cuiabá começava a operar normalmente: rastreando e 
gravando o sinal de imagens MSS – Multi-Spectral Scanner, 15Mb/s. (hoje, satélites 
transmitindo dados  >400 Mb/s). 

Mas o prédio da estação, projetada pelo arquiteto do INPE Sr. Raphael Girsas, em 1972, 
ficava bem afastada, isolada do centro da cidade, aproximadamente 8 Km; destes 7Km era 
de terra. Saindo do centro, acessávamos a antiga estrada de terra Cuiabá – Chapada dos 
Guimarães passando por, hoje, atual CPA. Trânsito com muita poeira. Deixávamos a 
estrada principal e entrávamos numa estrada sinuosa de antigo garimpo até a Estação. 
Naquela época deparávamos e avistávamos constantemente animais e pássaros silvestres 
como seriemas, cervos e bandos de maritacas. 

A Estação, de 1973 a 1982, contava com a sua 1ª Antena de 9 metros, banda S.  

Durante esse período houve um crescimento significativo entre as equipes técnicas do 
INPE. 

A grande utilização dos dados recebidos em Cuiabá colocava o Brasil como um dos 
principais usuários de sensoriamento remoto do mundo. 

A área de Sensoriamento Remoto passou a ser a grande vedete do INPE e cresceu em 
qualidade e quantidade. A importância da área de Sensoriamento Remoto era clara e 
inquestionável. 

A partir daí, foi uma sucessão de atualizações e aquisições para os serviços requeridos pelos 
novos satélites desenvolvidos no mundo: Landsat; ERS; SPOT; RADARSAT; JERS; o 
nosso satélite CBERS em parceria com a China; IRS-P6; DMC e NPP: 

Em 1982: novos subsistemas de Recepção e Gravação, nova antena nas bandas S e X, de 
10 metros de diâmetro, foram instalados para receber os dados do Landsat 4 e SPOT-1. 

Tudo deu certo novamente e Cuiabá foi a 2ª estação, no mundo, a receber os dados da nova 
geração LANDSAT, TM – (Mapeador Temático). 

Em 1999: a Estação ERG sofreu significantes atualizações, predial e de equipamentos, a 
um custo de, aproximadamente, US$ 5 milhões; novos equipamentos, novos conceitos de 
Recepção e Gravação multifuncionais; subsistemas totalmente automatizados: antena na 
banda X, 11,28 metros de diâmetro; sub-sistemas de Gravações. 

Em 2009: a Estação ERG sofreu novamente atualizações de equipamentos, a um custo de, 
aproximadamente, US$ 6 milhões; novos equipamentos, novos conceitos de Recepção. 
Sub-sistemas de Antenas integradas e automatizadas. 

Com a instalação da segunda Estação, (Programa de Satélite Brasileiro), a Estação de 
Controle e Rastreio – CRC e com o lançamento do primeiro satélite brasileiro SCD-1 em 
órbita, em 1993, a Estação ERG de Cuiabá já tinha cerca de 20 anos de operação e de bons 
serviços. 

Na posição de Responsável Técnico da Estação ERG, tive e tenho o privilégio de estar 
perto e integrado no projeto, desde 1972 em SJC, das seguidas reuniões de treinamentos no 
prédio ‘rotunda’, até os dias de hoje. 

Não esquecerei jamais do enorme esforço de equipe, empreendido até chegarmos a esse 
patamar de realizações. 



 

Não poderia deixar de ressaltar a importância do INPE/Cachoeira Paulista, desde l973, 
neste cenário de integração, trabalho e realizações junto com a Estação de Cuiabá: da 
atenção ADM e, principalmente, da estreita relação técnica com o DGI – Departamento de 
Geração de Imagens, nosso principal cliente. Sempre nos passando confiança e 
credibilidade, atenção e apoio. Agradecemos a todos que exaustivamente não mediram 
esforços em nos ajudar. 

Finalizo, na certeza que o INPE, sede de Cuiabá, foi de fundamental importância para o 
sucesso do Programa Espacial Brasileiro que, certamente, continuará a desempenhar um 
papel de destaque em todos os futuros projetos, sejam eles brasileiros ou internacionais, que 
exigirem rastreio, recepção e gravação de dados do nosso território. 

Congratulo-me com todos os que por aqui passaram e com todos aqueles que ainda 
permanecem: Engenheiros, Técnicos, Estagiários e Servidores de Apoio, cujo esforço 
somado possibilitou o êxito que colhemos. 

Todos foram e são fundamentais para chegarmos a esse inquestionável nível técnico 
operacional. 

Avelino Carlos Miranda de Oliveira 

Responsável Área Téc. INPE/ERG/CUIABÁ 

 


