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Inpe comemora 50 anos de fundação
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Inpe completa 50 anos 'prevendo' o
futuro com uma mudança histórica
Governo Federal estuda uma proposta de fusão entre o instituto e a Agência
Espacial Brasileira
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Descontaço VNews
Previsões do tempo, estudos da
natureza, do Planeta Terra e até do
espaço, monitoramento diário do nosso
território. Tudo isso o Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe) fez
durante os últimos 50 anos, em São
José dos Campos, em Cachoeira
Paulista e ao redor do Brasil.
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Nesta quarta-feira (3) é aniversário do
Inpe. E para comemorar esse
cinquentenário, o momento é de fazer o
que os pesquisadores já estão
acostumados: pensar no futuro. Nos próximos 50 anos.
O pesquisador do Inpe, José Alberto Sobral, ainda era bem jovem quando começou a
carreira. Atualmente, ele é o funcionário mais antigo ainda na ativa. “Fico satisfeito,
porque há 44 anos havia dúvidas se o Inpe duraria muito tempo ou não, porque ninguém
conhecia essa área de física espacial, climatologia espacial”, revelou.
Uma área que envolve muitos sonhos:
entender o espaço e descobrir soluções
para problemas do dia-a-dia. Foi assim
que o sensoriamento remoto - que é a
análise de imagens de satélite se
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análise de imagens de satélite se
transformou em um dos setores de
maior importância no Inpe.

20:01 Novo requerimento para criação de CPI já
tem 19 assinaturas, diz líder

É com as fotos tiradas no espaço que
os pesquisadores construíram sistemas
de monitoramento de queimadas, de
vigilância da Amazônia. “A gente tem
locais remotos, com poucas pessoas,
não tem meios de observar, o satélite, ele vai fazer um papel fantástico. Ele vai te dar as
informações do que tá acontecendo”, disse o pesquisador do Inpe, Alberto Setzer.
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A meteorologia também se beneficia das imagens. Desde a criação do Cptec - o Centro
de Previsão de Tempo e Estudos do Clima - a meteorologia avançou na precisão. Antes,
os mapas tinham erros de até 30%. Na atualidade, esse índice é de 2%. “Planejar a
nossa vida, o nosso final de semana, a nossa indústria, nosso comércio, as cidades
serem planejadas em função dessa previsão e tentar salvaguardar vidas e os bens das
pessoas”, assegura o pesquisador e chefe do serviço de supercomputação e suporte do
Inpe, Marcelo Seluchi.
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Dentre os planos para 2011, está o
funcionamento completo do ‘Tupã’, o
novo supercomputador que faz cálculos
mais rapidamente. Vai ser usado na
previsão do tempo e, principalmente em
estudos de mudanças climáticas.
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O aniversário de 50 anos é simbólico
não só pela data comemorativa, mas
também porque 2011 pode ser um ano
de mudanças históricas para o Instituto.
O Governo Federal estuda uma
proposta de fusão entre o Inpe e a
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Agência Espacial Brasileira. “Investir mais no programa espacial é principalmente neste
momento contratar pessoas qualificadas, esta é a nossa riqueza, o resto não é tão
importante quanto aquilo que nos trouxe até aqui em 50 anos, que foi gente de bom nível,
e para mais 50 anos a gente precisa de gente de muito mais bom nível, que é a próxima
geração que fará o Inpe daqui a 50 anos”, disse o diretor geral do Inpe, Gilberto Câmara.
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