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Bom dia. 

 

É para mim um privilégio estar aqui, na qualidade de diretor do INPE, 

conduzindo esta cerimônia de aniversário da unidade do INPE em Cuiabá. 

Às equipes da Estação de Recepção e Gravação (ERG), da Estação Terrena de 

Cuiabá (ETC) e de gestão da unidade de Cuiabá quero expressar os mais 

efusivos parabéns de toda a comunidade inpeana por esta data. 

Após, apenas, 11 anos da criação do INPE, em 1961, iniciavam-se as 

operações do INPE em Cuiabá, com o início da instalação da antena para 

recepção e gravação de imagens do satélite ERTS-1, Earth Resources 

Technology Satellite 1, posteriormente LANDSAT 1, o qual fora lançado em 

julho daquele mesmo ano de 1972, pela NASA e USGS. Operacional a partir do 

ano seguinte, a Estação de Recepção e Gravação do INPE representa um 

marco das aplicações espaciais no Brasil e na América latina. Com esta 

iniciativa, o Brasil se tornava o terceiro país a receber dados da série de 

satélites LANDSAT, após Estados Unidos e Canadá.  

As imagens geradas pela estação a partir de 1973 vieram a ser o principal 

componente do primeiro programa de sensoriamento remoto do país. O 

Programa de Sensoriamento Remoto por Satélites (SERE), instituído pelo INPE 

em 1969, objetivava a recepção, o processamento e a disseminação de 

imagens de satélites, e o desenvolvimento de metodologias para aplicações 

destas imagens.   

O início da operação da antena de Cuiabá, permitindo a recepção e a gravação 

de imagens do satélite ERTS-1 pode, assim, ser visto como o fator (elemento) 

viabilizador das componentes seguintes – processamento, disseminação de 

aplicações de imagens – do programa SERE.  

Ao longo dos anos, a estação de Cuiabá passou a receber e disseminar dados 

de vários outros sistemas de observação da Terra, além do sistema LANDSAT. 

Entre eles citam-se os sistemas SPOT, RADARSAT, TERRA, AQUA e CBERS.  

O histórico de mudanças na cobertura de grandes áreas do território 

brasileiro, em longos períodos de tempo, está registrado nos diversos acervos 

de imagens recebidas pela Estação de Recepção e Gravação de Cuiabá.  

Completando, neste ano, 40 anos de operação ininterrupta, e tendo recebido 

dados, consecutivamente, dos satélites LANDSAT 1, 2, 3, 4, 5 e 7, ao longo de 



todo este período, o acervo LANDSAT produzido pela estação é considerado 

como único e de inestimável valia ao país.  

Igualmente, os dados recebidos dos satélites CBERS-1, CBERS-2 e CBERS-

2B, no período de 1999 a 2009, constituem-se em acervo de inestimável valia 

para aplicações em sensoriamento remoto no país, tais como a mudança de 

cobertura vegetal ao longo dos anos, neste período. 

O INPE, em sua área de Observação da Terra, vem, essencialmente, 

cumprindo e ampliando os objetivos do Projeto SERE.  

O processamento, o armazenamento e a disseminação de dados de satélite são 

realizados pelo Centro de Dados do INPE, localizado em Cachoeira Paulista, 

cuja implementação e gestão é efetuada pela Divisão de Geração de Imagens 

do INPE, à qual se subordina a Estação de Recepção e Gravação de Cuiabá.  

Com capacidade de armazenagem total de 2 peta bytes, o Centro de Dados do 

INPE de Cachoeira Paulista é correntemente considerado como uma das 

principais facilidades do gênero no país, tendo, até o momento, distribuído 

mais de 2,2 milhões de imagens, sem custos para o usuário, e de forma 

automática pela Internet. 

A operação conjunta da Estação de Recepção e Gravação e do Centro de Dados 

responde, assim, pela maioria dos objetivos do programa SERE - recepção, 

processamento e disseminação de imagens de satélites. 

Relativamente ao desenvolvimento de metodologias para aplicações de 

imagens de satélites, centenas de metodologias foram desenvolvidas, desde o 

início do Programa SERE, com aplicações tais como cartas de pesca marítima, 

classificação de solos, classificação de florestas naturais, levantamento de 

áreas desmatadas, mapeamento geológico, entre diversas outras.  

Algumas dessas metodologias resultaram em produtos estabelecidos, de 

grande relevância para o país, tais como as metodologias para o cômputo das 

taxas anuais de desmatamento da Amazônia Legal (PRODES), para a produção 

de mapas diários com indicações de alteração de cobertura vegetal (DETER), 

utilizados na fiscalização de desmatamento ilegal na Região Amazônica, e para 

o monitoramento operacional de focos de queimadas e de incêndios florestais 

detectados por satélites (QUEIMADAS).  

Desnecessário dizer, que o material para o desenvolvimento da grande maioria 

destas aplicações é proveniente das imagens recebidas pela Estação de 

Recepção e Gravação do INPE em Cuiabá.  

Referentemente à área de rastreio e controle de satélites, ocorreu em Cuiabá a 

instalação da principal antena de rastreio e controle de satélites do programa 

espacial brasileiro. A Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), instituída 

em 1979, previa o projeto, a fabricação, a integração e a operação de quatro 

satélites, e o desenvolvimento dos respectivos lançadores e infraestrutura 

associada a seus lançamentos e operação.  



Coube ao INPE a responsabilidade pelo desenvolvimento dos satélites, bem 

como da infraestrutura associada à integração e operação destes satélites.  

A escolha de Cuiabá, por parte do INPE, para a instalação da antena de 

rastreio e controle se deu em função de critérios técnicos, principalmente o 

fato de Cuiabá localizar-se no centro geográfico da América do Sul, o que 

permite a visibilidade de qualquer satélite, por parte da antena, que passe 

sobre o território brasileiro. 

Com ações iniciadas em 1986, a finalização da instalação da antena e 

estabelecimento do centro de controle deu-se em 1989, ocorrendo em 1990 os 

primeiros testes e calibrações. Em 1993, ocorre o lançamento do primeiro 

satélite da MECB, o SCD-1, e o início das operações da Estação Terrena de 

Cuiabá. Ao longo de sua história, a ETC apoiou a colocação em órbita e 

operação de todos os satélites do programa espacial brasileiro: o SCD-2, 

lançado em 1998, o CBERS-1, lançado em 1999, o CBERS-2, lançado em 

2003 e o CBERS-2B, lançado em 2007.   

Com os satélites SCD-1 e SCD-2 ainda operacionais e coletando dados hidro-

meteorológicos de algo como 700 plataformas de coleta de dados, distribuídas 

pelo território brasileiro, cabe à ETC manter a comunicação diária com estes 

satélites, transmitindo os dados coletados pelos satélites para o centro de 

missão, que os processa e distribui a algo como 80 usuários finais.  

A ETC apresenta infraestrutura atualizada, compatível com padrões 

internacionais, e tem sido requisitada a apoiar missões de outros países com 

grande frequência. Em particular, a ETC apoiou as fases críticas iniciais da 

missão indiana Chadrayaan-1, da missão franco-indiano Mega-Thropiques e 

da missão tripulada chinesa Chenzhou 9.  

Assim, desde o inicio de sua operação, em 1989, a Estação Terrena de Cuiabá 

tem sido responsável pelo rastreio diário de todos os satélites lançados no 

âmbito do programa espacial brasileiro e tem permitido ao país cooperar com 

programas estrangeiros. 

Tanto a Estação de Recepção e Gravação de Imagens quanto a Estação 

Terrena, localizadas na unidade do INPE de Cuiabá, têm provido apoio 

fundamental ao desenvolvimento do programa espacial brasileiro.  

Desde então, a Estação Terrena de Cuiabá tem sido responsável pelo rastreio 

diário de todos os satélites lançados no âmbito do programa espacial 

brasileiro.   

Ao longo de sua história, a Unidade de Cuiabá do INPE sempre contou com 

apoio institucional.  

Como já tem ocorrido ao longo da trajetória delineada acima, o INPE tem o 

firme propósito de contribuir para o aprimoramento da infraestrutura de 

recepção, gravação e rastreio e controle de satélites, bem como com a 

ampliação dos retornos desta infraestrutura ao país. 



O Instituto, de forma permanente, busca ampliar a cooperação com outros 

centros nacionais, com o objetivo de explorar sinergias e minimizar a 

duplicação de esforços, bem como com centros de excelência internacionais, 

promovendo o intercâmbio de especialistas e conhecimentos. 

De forma mais específica e no futuro mais próximo, o Instituto continuará 

envidando grande esforço para o deployment das missões cujos sistemas 

encontram-se já em fase de desenvolvimento, particularmente  as missões 

CBERS-3 e Amazônia 1.  

Todas estas iniciativas, para as quais o INPE conta com o apoio do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Agência Espacial Brasileira, 

propiciarão, nos próximos anos, uma expansão dos retornos desta 

infraestrutura única, da unidade do INPE em Cuiabá, em prol do programa 

espacial, aumentando os benefícios trazidos pelo programa à sociedade 

brasileira. 

Finalizando esta manifestação, quero expressar em meu nome e em nome do 

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

Raupp, nosso profundo e sincero agradecimento a todo o quadro de servidores 

do INPE de Cuiabá, que permitiu ao Instituto cumprir sua missão com grande 

êxito ao longo destes 40 anos de atuação. A todos os homenageados, meus 

cumprimentos e profundo respeito. 

Tanto na área técnica, quanto nas áreas de gestão, o trabalho destes 

servidores tem sido imprescindível para o sucesso do Instituto. A todos tenho 

somente elogios e agradecimento. 

Passando aos agradecimentos, expresso aqui nosso agradecimento a todo o 

quadro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que sempre tem 

apoiado a atuação do INPE, em todos os seu aspectos. 

Agradecemos, igualmente, a todos do quadro da AEB, na pessoa de seu 

representante nesta cerimônia, Dr. Jean Robert Batana Pires Ferreira, 

Coordenador de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação. Tanto na forma do 

apoio orçamentário e financeiro, quanto na forma de apoio e serviços 

prestados por seu quadro técnico e administrativo, a Agência tem sido sempre 

presente em nossas atividades. 

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 Prefeitura Municipal de Cuiabá, representada 

nesta cerimônia pelo Ilmo. Sr. Elias Alves de Andrade, Secretário Municipal de 

Trabalho e Desenvolvimento Econômico, e ao Governo do Estado de Mato 



Grosso, representado pelo Ilmo. Sr. Wilson Gambogi Pinheiro Taques, 

Secretário Adjunto de Mudanças Climáticas, pelo apoio e cooperação com as 

atividades do INPE em Cuiabá, e, em especial, pela disponibilização da área, 

onde se localiza este aprazível campus. O INPE estará sempre à disposição 

para a ampliação dos resultados desta cooperação. 

 

Muito obrigado. 

 

L.F.Perondi 

Cuiabá, 23.05.2013. 

 

 

 

 

 

 


