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Em nome do INPE, saúdo todos os presentes a este evento.

Quero, em especial, cumprimentar todos os pesquisadores e especialistas, tanto 
do país quanto do exterior, que cooperam para a realização deste evento, seja 
como autores de trabalhos, instrutores de cursos ou coordenadores e expositores 
de sessões. 

Nas pessoas do Dr. José Carlos Neves Epiphanio, do Dr. Lênio Soares Galvão e do 
Dr. Laércio Massaru Namikawa, membros da Comissão Organizadora, e do Dr. 
João Roberto  dos Santos,  Presidente do Comitê  Técnico Científico,  parabenizo 
toda a organização do XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, pelo 
extenso e dedicado trabalho para a realização deste magnificente evento. Com 
algo da ordem de 1.200 trabalhos inscritos, trata-se de um dos maiores eventos 
brasileiros e latino americanos da área de sensoriamento remoto. 

Neste ano, completam-se 35 anos desde a realização do I Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, em 1978, em São José dos Campos. Assim, com uma 
frequência quase que bianual, boa parte da evolução e do desenvolvimento das 
atividades de sensoriamento remoto do INPE tem sido objeto de apresentações 
nas diversas edições deste evento. Em homenagem a estes 35 anos, considerei 
oportuno aproveitar esta oportunidade para registrar, de uma breve digressão, o 
avanço da área de sensoriamento remoto do INPE ao longo deste período.

O INPE completa, neste ano, 52 anos de existência. Ao longo de sua trajetória, o 
Instituto sempre teve como missão o desenvolvimento de atividades ligadas ao 
acesso  ao  espaço  e  ao  desenvolvimento  de  aplicações  dele  decorrentes, 
especializando-se  em  quatro  áreas  de  atuação:  Ciência  Espacial  (Aeronomia, 
Geofísica e Astrofísica), Observação da Terra, Meteorologia e Clima, e Engenharia 
e Tecnologia Espaciais.

Em cada uma destas áreas de atuação, o Instituto sempre buscou desenvolver 
atividades  que  contemplem  o  ciclo  completo  da  inovação,  ou  seja,  pesquisa 
básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento, produto e utilização social.

As pesquisas e aplicações em Sensoriamento Remoto tiveram seu início no INPE 
ainda no final dos anos 60, com a instituição da área de Sensoriamento Remoto, 
em 1969 - área científica inédita, então, no Brasil - e a instituição do Curso de 



Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto, que teve o seu reconhecimento em 
1972. 

Os primeiros jovens pesquisadores brasileiros na área de sensoriamento remoto, 
recrutados  entre  as  melhores  universidades  brasileiras,  contaram  com  a 
cooperação de pesquisadores estrangeiros para a sua formação. Muitos destes 
jovens, posteriormente, tiveram a oportunidade de se especializar no exterior.

Concomitantemente  à  formação  de  recursos  humanos  especializados,  foram 
efetuados  investimentos  em  projetos  e  infraestrutura,  essenciais  ao 
estabelecimento de uma área de sensoriamento remoto no país.

Dois  projetos  pioneiros  foram primordiais  para  este  início  das  atividades  em 
Sensoriamento Remoto no INPE e no país. 

O  primeiro,  denominado  de  Projeto  RADAM,  de  responsabilidade  do 
Departamento Nacional de Produção Mineral, mas com participação importante 
do  INPE  em  sua  fase  de  concepção,  objetivava  o  levantamento  de  recursos 
minerais  de  parte  da  Região  Amazônica,  através  de  radar  aerotransportado. 
Iniciado  em  1970,  o  projeto  foi  estendido  ao  território  nacional  em  1975, 
passando a denominar-se RADAMBRASIL,  tendo sua realização terminada em 
1985.

O segundo,  denominado de  Programa de  Sensoriamento Remoto por  Satélites 
(SERE), de responsabilidade do INPE, objetivava a recepção, o processamento e a 
disseminação de imagens de satélites, e o desenvolvimento de metodologias para 
aplicações destas imagens.  

O Programa de Sensoriamento Remoto por Satélites teve a sua implementação de 
fato com a instalação de uma antena de recepção de imagens no país. Como um 
marco internacional na área de observação da Terra, o primeiro satélite da série 
Landsat foi colocado em órbita em julho de 1972, pela NASA e USGS. Menos de 
um ano após, em abril de 1973, era inaugurada a estação de recepção de dados 
Landsat do INPE, em Cuiabá. Com esta iniciativa, o Brasil se tornava o terceiro 
país  a  receber  dados  da  série  de  satélites  Landsat,  após  Estados  Unidos  e 
Canadá. 

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. Hoje, com 
40  anos  de  operação  ininterrupta,  tendo  recebido  dados,  em  sequência,  dos 
satélites Landsat 2, 3, 4, 5 e 7, ao longo de todo este período, o acervo produzido 
pela estação é considerado como único e de inestimável valia ao país. 



Pode ser dito que o INPE, em sua área de Observação da Terra, vem 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. 
Com capacidade de armazenagem total de 2 peta bytes, o Centro de Dados do 
INPE 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.

Relativamente ao desenvolvimento de metodologias para aplicações de imagens de 
satélites, já no início da década de 80, mais de duas centenas de metodologias de 
utilização  de  imagens  já  haviam  sido  desenvolvidas,  com  aplicações  como 
classificação de solos, classificação de florestas naturais, levantamento de áreas 
desmatadas,  mapeamento  geológico,  levantamento  e  caracterização  de  regiões 
com jazidas  mineiras,  realização  de  cartas  de  pesca  marítima,  entre  diversas 
outras. Correntemente, no extenso universo de produção do INPE neste campo, 
destacamos  algumas  das  metodologias  que  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 ilega na Região Amazônica, 
e  para  o  monitoramento  operacional  de  focos  de  queimadas  e  de  incêndios 
florestais detectados por satélites (QUEIMADAS). 

Ao  longo  dos  anos,  acompanhando  o  impacto  da  informatização  sobre  o 
processamento  de  informações,  aos  objetivos  do  Projeto  SERE foi  agregado  o 
objetivo  de  desenvolvimento  de  ferramentas  computacionais  para  aplicações 
inovadoras  em processamento  de  imagens  e  geoprocessamento  (integração  de 
imagens a mapas, e outras medições feitas diretamente no terreno). Estabelecida 
em 1984, coube à Divisão de Processamento de Imagens do INPE desenvolver este 
objetivo,  apresentando  como  principais  realizações,  o  desenvolvimento  das 
ferramentas  SPRING e  TERRALIB,  de  reconhecida  relevância  a  aplicações  em 
geoprocessamento.

Estações  de  recepção  de  imagens,  centro  de  processamento,  armazenagem  e 
disseminação de dados, centro de  teoria e aplicações em sensoriamento remoto 
por satélites e um centro de desenvolvimento de ferramentas computacionais na 
área  de  GIS constituem um todo  harmônico  voltado  para  o  objetivo  geral  do 
desenvolvimento de aplicações a partir de sistemas espaciais.

Ao longo de sua atuação, a área de Observação da Terra do INPE sempre contou 
com grande apoio institucional. 



Como já tem ocorrido ao longo da trajetória delineada acima, o INPE tem o firme 
propósito de contribuir para o aprimoramento do todo harmônico, acima referido, 
bem como com a expansão dos retornos da área 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.

Da  mesma forma,  busca  ampliar  a  cooperação  internacional  com centros  de 
excelência,  promovendo  o  intercâmbio  de  especialistas  –  quem  sabe  em  um 
programa Observação da Terra sem Fronteiras.

Referentemente à contribuição do programa espacial  brasileiro  à expansão da 
área de observação da Terra, dentre outras ações, o INPE tem buscado apoio, e 
assim continuará, para o estabelecimento de programas e projetos com foco na 
área.  

Em particular, o Instituto envidará grande esforço para o deployment das missões 
de  sensoriamento  remoto  cujos  sistemas  encontram-se  já  em  fase  de 
desenvolvimento, tais como as missões CBERS-3 e Amazônia 1. 

Observamos  que,  nestas  duas  missões,  há  grande  avanço  na  capacitação 
nacional em sensores ópticos. O projeto e a fabricação no país da câmara MUX, 
prevista  para  voar  nos  satélites  CBERS-3  e  CBERS-4,  com  quatro  bandas 
espectrais e resolução de 20 m, constituem-se em inequívoca demonstração de 
avanço da tecnologia nacional em sistemas espaciais.

Na área de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia espacial, o INPE envidará 
esforços para a capacitação nacional no desenvolvimento e fabricação de sensores 
demandados por aplicações inovadoras. No panorama internacional, observa-se 
uma tendência de demanda crescente para sensores ópticos de alta resolução e 
sensores radar, uma tendência que, possivelmente, será observada, também, no 
âmbito nacional.

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 da utilização do Sensoriamento Remoto no país, 
aumentando os benefícios trazidos pela área à sociedade brasileira.

Já ao final desta mensagem, gostaria de frisar que o INPE, como uma instituição 
do conhecimento, tem como absolutamente necessária, em cada uma de suas 
áreas de atuação, a busca de conhecimentos que representem o estado-da-arte 
na área. Os Simpósios de Sensoriamento Remoto, ao longo destes 35 anos, têm, 
indubitavelmente, contribuído para a que a área de Sensoriamento Remoto do 



INPE cumpra a sua missão de manter-se à par do estado-da-arte em seu campo 
de atuação.

Percorrendo  a  programação  deste  evento  e  os  sumários  de  cursos,  sessões 
especiais  e  apresentações  orais,  observam-se  temas  que  vão  desde  a 
disponibilização de dados da missão Landsat-8, prestes a se iniciar, passando por 
metodologias inovadoras em agricultura, florestas, superfícies planetárias, solos, 
cidades,  produção petrolífera,  geologia,  queimadas,  oceanos,  entre  outras,  até 
novas técnicas de sensoriamento remoto, tais como Lidar e interferometria radar, 
e  a  formação  de  novos  profissionais,  todos  de  grande  atualidade  –  e  que, 
indubitavelmente, contribuem para que a área de sensoriamento remoto do INPE 
cumpra sua  missão de  manter-se  a  par  do  estado-da-arte  em seu campo de 
atuação.

Finalizando, gostaria de enfatizar a mensagem que trago aqui a este evento: o 
INPE  reafirma  o  seu  compromisso  com  a  expansão,  o  aprimoramento  e  o 
progresso da área de Sensoriamento Remoto no país.

Agradeço à Comissão Organizadora pelo convite e pela oportunidade de falar a 
esta audiência sobre os planos para a Observação na Terra no INPE. 

A todos os participantes apresento meus votos de um proveitoso evento e de que 
o XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto transcorra com grande êxito. 

Obrigado.


