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APRESENTAÇAO

No ite~ dedicado às Atividades Espatiâis, o 111 Plano

Basico de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 1980/1985

menciona, como um dos objetivos, o "desenvolvimento de metodo

logias de utilização das imagens obtidas pelos satélites de

sensoriamento remoto, no levantamento e monitoramento de recur

sos naturais e flagelos, anãlise do meio ambiente, uso da ter

ra e ca rt o q r af í a ". *

D e fa to, a p a r t i c ip a çã o do B r a s i 1 n o a tua 1 ;,...p r:J o 9 r:am a

LANDSAT e nos futuros programas de satélites torna possivel:

- desenvolver um mapa de úso das terras de todo terri

tõrio nacional;

- classificar p o r, ãreas as caracteristicas geológicas
e de solo de todo o Brasil;

- desenvolver um mapa agricultural para o Brasil;
,

* III PBDCT - III Plano Básico de Desenvolvimento e

Tecnol6gica 1980-l984. Publi~açi~ do CNPq. Brasrlia, 1980, p.
74.

__ ._1.-';'
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- desenvolver um mapa dos reservas florestais brasilei
ras;

reduzir perdas na agricultura atraves da identifica

çao rãpida de infestação de pragas;

- planejar a distribuição para todo o Brasil da prod~:~

ç ã o anual, a t ra vê s da estimativa de colheitas I'f.por

areas;

- aumentar a pro~ução atraves da determinação das ca

racterlsticas do solo e controle das reservas ~ de

agua;

- planejar melhor o desenvolvimento rural e urbano;

- identificar feições geológicas tais como falhas es

truturais, dobras; _
,.

- monitorar fenômenos dinâmicos tais como sedimentação,

mudanças litorâneas, erosão, crescimento das colhei

tas, nlvel das reservas de igua~ etc.

- avaliar o desenvolvimento na abertura de giandes e~

tradas tais como as em construção na região amazo

nica;

- coletar dados de estações fixas em pontos remotos do

território brasileiro. tais como: nlvel das ãguas
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dos lagos, dos reservatórios e das represas, umida

de de solo, temperatura das superflc;es, salinidade
I

do oceano; correntes oceânicas; poluição atmosferi

cai direção e velocidade dos ventos, etc;

fazer um inventãrio das nascentes de aguas;

- identificar,monitorar e avaliar a poluição da atmos

fera e das aguas;

aumentar a produção da pesca através da localização

das correntes mari timas frias, das ãreas biologica-

mente ricas e das condições de temperaturas ideais

para a pesca;

- planejar melhor as viagens marltimas:atraves das

condições de mar detetadas;

- detetar grandes desàstres de navegaçao;,

- fazer levantamento cartogrãfico de todo o territõ-

rio brasileiro;

- fazer levantamento das coberturas de nuvens;

- prover informações em inferências demogrãficas, etc;

melhor planejar a ocupação de ãreas como a Amaz~nia~

bem como fiscalizar tal ocupaçao de tal maneira que

ela seja feita racionalmente, sem rompimento :~ do

equilTbrio ecológico.
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Tais resultados de excepcional relevância,no entanto,
Ipressupoem a obtenção de imagens de alto padrão de qualidade,

o que, a seu turno, implica no dominio de tecnologias -c omp le

xas, cuja absorção pelos pa;ses em desenvolvimento configura

uma longa e penosa caminhada.

No Brasil, a instituição incumbida da produção e dis

tribuição de imagens obtidas pelo satélite LANDSAT (de propri~

dade da NASA e locado tambem ao nosso pais) e o Instituto Na

cional de Pesquisas Espaciais - INPE, sediado em Cachoeira Pau

lista e onde" durante alguns anos, tivemos oportunidade de

prestar serviços na produção de imagens.

J'Julgamos, por isso, oportuno e nao destituido de in

teresse para os estudiosos da ãrea, centrar este nosso estudo

no programa de produção de imagens implementado pelo INPE

descrevendo-o e comentando-o e, ao final, permitindo-nos fazer

algumas sugestões para o seu aprimoramento.

Neste trabalho, pudemos contar com o apoio e os conhe

cimentos altamente especializados do Dr. Mãrcio Nogueira Barba

sa, Coordenador do Departamento de Produção de Imagens do INPE,
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e do Eng: Sergio de Paula Pereira, Chefe da Divisão de Proces

sarnento da mesma entidade,aos quais muito agradecemos.

Ao Prof. Claude Machline, nossos melhores agradecime~

tos, primeiro por ter concedido o privil~gi~ de nos orientar

neste trabalho, e, ainda pelo estimulo, conselhos, indicações,

criticas e observações. Foi sua dedicação e permanente apoio.

que tornou possivel apresentarmos o presente e~t~do.

--',: -..

I
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INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE

HISTORICO

t um dos mais novos centros de pesquisa da comunidade

cientTfica nacional. Seu embrião foi o Grupo de Organização da

Comissão Nacional de Atividades Espaciais ~ GOCNAE, criado p~

lo Governo Federal em 1961 e que passou a ser conhecido como

CNAE.

Incumbia a essa Comissão estudar e sugerir a polltica,

e o programa de investigação espacial em nosso p a I s e propor

medida~ para sua implementação. Subordinada ao Conselho ~acio

nal de Pesquisas - CNPq, t~nha como objetivo maior a pesquisa

espacial, não so sob o ângulo puramente cientIfico, mas tambem

para fornecer contribuições ã tecnologia nacional.

Dez anos mais tarde, o Decreto Presidencial nQ 08.532,
'-

de 22 de abril de 1971, conferiu .ãque le Gr.upo um carãter perm~
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nente,denominando-o INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE,

definindo-o como o principal organismo espacial na esfera ci

~il e mantendo-o na estrutura do CNPq.

Criado pela Lei nQ 1.310, de 15 de' janeiro de 1951,

o Conselho Nacional de Pesquisas - CNPq passou a chamar-se, a

partir de novembro de 1974, Conselho Nacional de Desenvolvimen

to Cientifico e Tecnológico (Lei nQ 6.129, de 1974). Com uma

nova personalidade juridica, subordinado ã Secretaria do Plane

jamento, e integrado pelas seguintes instituições cientificas

(Quadro nQ 1):

Observatório Nacional (que funciona desde 1781)

Centro Brasileiro de ~esquisas Fisicas (1949)
,

Instituto de Matemãtica Pura e Aplicada (1952)

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (1952)

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (1954)

Instituto de Pesquisas Espaciais (1971)

Laboratório de Computação Cientifica (1980).

Embora subordinado ao CNPq, os programas de·trabalho

do INPE situam-se dentro das diretrizes da Comissão Brasileira
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de Atividades Espaciais - COBAE, orgao complementar do Conse

lho de Segurança Nacional.

FINALIDADES

A finalidade pri~ordial do Instituto consiste na exe

cuçao, na esfera civil, da pol,tica traçada pela Comissão Bra

sileira de Atividades Espaciais - COBAE e aprovada pela Presi

dência da Republica. Nessa tarefa, segue o INPE a· orientação

estabelecida pelo CNPq, ao qual esti diretamente subordinado.

As atribuições bãsicas 1
,

do INPE sao:

a) realização de estudos, trabalhos e pesquisas rela

cionados com as atividades espaciais, diretamente

ou "atravês de contrato ou convênio com orgaos de

execução nacionais, estrangeiros ou internacionais;

-1 Para complemento, o Ane~o I apresenta o Regimento
Interno do INPE na sua integra, onde constam todas as atribui
ções do Instituto, bem como sua organização e funcionamento.



5

\
"b) coordenação de atividades e projetos de pesquisas

espa~iais de instituições nacionais civis de ensi

no e/ou de pesquisat de acordo com a orientação do

CN Pq ;

c) fomento da realização de atividades espaciais por

outras instituições, atraves da transferência dire

ta de recursos ou atraves da utilização gratuita

das facilidades e/ou produtos existentes no Insti

tuto;

d) estabelecimento de infra-estrutura de recursos hu

manos e materiais necessaria para a consecuç~o das

atividades espaciais, quer sejam elas de respons~,,'

bilidade do Instituto 00 de outras instituições

promovendo, en todos os nlveis, a formação, a esp!

cialização e o aperfeiçoamento de pesquisadores ,e

tecnicos, visando ao estabelecimento de um contin

gente qualificado de recursos humanos, nas areas ou

setores da Ciência e da Tecnologia Espaciais;

e) desenvolvimento, absorção e tranferência de tecno

logia (produtos e processos) na area espacial ou

afim, procurando a consolidação e o desenvolvimen
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to da industria espacial do Pais.

No desempenho dessas atribuições, desenvolve o Insti

tuto um conjunto de atividades de pesquisa que as universida

des não t~m condições de realizar. O uso de sensoriamento rem~

to para a meteorologia, o levantamento de recursos agronômicos

e florestais, de recursos do mar, de recursos minerais e do

uso da terra, servem de subsldios essenciais para o planejame~

to governamental e para a iniciativa privada. Na ãrea tecnolõ

gica, alem de pesquisas em areas de relevância estrategica co

mo as de combustiveis, foguetes e s a t e li t e s , o,INPE tem contri

buido para o desenvolvimento tecnolõgico como, por exemplo, no

projeto de algun~ componentes ~ssenciais de motores a ãlcool.

As atividades do INPE podem ser classificadas em tr~s

grandes ãreas, não independentes, mas conexas:

a) Ciências Espacial e da Atmosfera, que estuda os
.. - -r .-fenomenos flSicos que ocorrem exterlormente a su

perficie terrestre;

b) Aplicações Espaciais em outras areas que nao a es

pacial, com a utilização de plataformas espaciais

para a coleta e/ou transmissão de dados;
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c) Tecnologia e Sistemas Espaciais, com vistas ao de

senvolvimento, construção e operação de platafo!

mas espaciais e dos correspondentes segmentos de
-terra, assim como a promoçao do treinamento, dos

sistemas e das tecnologicas a eles associados.

Para orientar sua atuação, o INPE estabeleceu algumas

MISSOES2, nas quais seu esforço de pesquisa deve estar con

centrado. As MISSOES do INPE são as nove seguintes:

a) Ciência Espacial;

b) Meteorologia;

c) Comunicações;

d ) Satélite;

e) Se ns c ri amento Remoto; ,

2 Entende-se por MISSÃO a reuniao de Programas dentro
de uma mesma área de aplicação/pesquisas, de acordo com os ob
jetivos básicos da instituição.

PROGRAMA e a estrutura financeira/tecnica para conse
cução de alguns objetivos da Missão. Tem duração definida,mais
de medio/longo prazo.

PROJETO e a estrutura financeira/tecnica para atingir
etapas do Programa, dentro de prazo mais curto/medio, entre 3
e 5 anos.

-DEPARTAMENTO e um suporte para execuçao. Assim, o Pro
grama contrata serviços dos Departamentos internos e/ou exter
nos.
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f) Tecnologia de Apoio;

g) Formação de Recursos Humanos;

h) Infra-estrutura e Apoio;

i) Serviços Externos.

Essas MISSOES orientam a formulação dos Programas de

Pesquisa correspondentes, que consubstanciam o programa de tra

balho do Instituto e seguem, como dissemos, a orientação geral

da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE).

Assim e que a MISSAO CIENCIA ESPACIAL desenvolve oito

Programas de pesquisas: Astrofisica de Alta Energia; Geomagn!

tismo; Ionosfera; Fisica de Alta Atmosfera; Fisica dos Plasmas;

Rãdio-Astrofisica e Fisica Solar; Géoquimica Ambiental·e Geofi, -

sica Nuclear. Entre outros objetivos, esta MISSAO busca a com

preensao de fenômenos geofisicos como a Anomalia Magnetica do

Atlântico Sul e o Eletrojato Equatorial, assim como o conhec;-

mento de fontes galacticas de alta energia.

A MISsAo METEOROLOGIA e responsavel por cinco Progr~

mas: Meteorologia Basica; Instrumentação e Satelite Meteorolõgi

cos; Estações Terrenas; Serviços de Satelite Meteorolõgicos;
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Aplicações Meteorológicas. Alem da obtenção, do tratamento e

da disseminação de dados meteorologicos, climaticos e hidrolo

gicos, procura estabelecer modelos de previsão de tempo e de

cJima, utilizando os dados obtidos tanto por satelites como p~

los foguetes. meteorológicos e pelas plataformas automaticas.

A MISSAO COMUNICAÇDES e~ se~s dois Programas~Estações

Terrenas e Tecnologia de Telecomunicações Espaciais - atua ba

sicamente em comunicações por satelites, no que tange a esta

ções terrenas e carga útil dos mesmos, bem como em

tos de telecomunicações por balões.

equipame~

A MISsAO SATELITE desenvolve pesquisas sobre aerodinâ

mica, calculo estrutural, estabilidáde, controle termico, tes

tes, etc. de satelites artificiais, estando voltada principal

mente para o Satélite Brasileiro. E responsavel pelos dez Pro

gramas seguintes: Sistemas Digitais e Analogicos na Missão Sa

telite; Suprimento de Energia; Estrutura e Controle Termico em

Plataformas Espaciais; Tecnologia de Telecomunicações Espaciais;

Dinâmica Orbital e Controle; Integração e Testes; Estações de

Controle e Rastreio;. Sensores na Missão Satelite; Centro

Operação e Missão; e Testes Ambientais.
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A MISSAO SENSORIAMENTO REMOTO atua em dez Programas:

Recursos Minerais; Recursos Agronômicos e Florestais; Recursos

do Mar; Analise Ambiental; Transferência de Tecnologia; Aquisi-

çao e Tratamento de Dados; Usuario' Externo_ ; Desenvolvimento

em Aquisição e Tratamento de Dados; Previsão de Safras; e Pro

dução de Imagens. Mediante tais Progr~mas, visa ã recepção, ao

tratamento e ã disseminação de imagens obtidas por satelites

artificiais e ao desenvolvimento de metodologias de aplicação

dessas imagens no levantamento de recursos terrestres(minerais,

agronômicos, florestais, hidr;cos, marftimos, etc.), no monitQ

ramento da sua variação e no uso da terra, assim como nã previ

sao e monitoramento de flagelos, poluição e outros, como a co

bertura aerofotografica de partes do território brasileiro e o,

treinamento de tecnicas de sensoriamento remoto para diversas

instituições nacionais.

A MISSAO TECNOLOGIA DE APOIO investiga a tecnologia

de sistemas exigidos pela atividade espacial, buscando solu

ções adequadas ao nosso meio para problemas jã resolvidos em

outros lugares, bem como a inovação e a ampliação da fronteira

tecnologica e capacidade e competência para abordagem de alguns
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problemas de sistemas e de tecnologia altamente sofisticados

da atividade espacial, tanto entre as instituições de pesquisa

como as industrias brasileiras, atraves do conhecimento adqui

~ido. Tais objetivos são colimados mediante sete Programas~Sen
J -

sores; Materiais; Sistemas Digitais e Analogicos; Informãtica;

Engenharia de Sistemas; Geodesia Espacial; e Combustão.

A MISSAO FORMAÇAO.DE RECURSOS HUMANOS visa, nundamen

talmente, ã preparaçao de pessoal para as demais missões que

se desenvolvem no Instituto, se bem que tenha tambem contribui

do para a formação de pessoal para outras organizações govern~

mentais e privadas. Compreende os Cursos de Põs-Graduação(Ape~

feiçoamento, Especialização, Mestrado e Doutorado), os Treina

mentos (Ensino Tecnico) e os Estãgios mantidos pelo Instituto.

Ate 1980, formaram-se no INPE cerca de 77 mestres e 4 doutores,

nas ãreas de Ciência Espacial, Meteorologia, Anãlise de Siste

mas e Aplicações, Computação Aplicada; Eletrônica e Telecomuni

cações, e Sensoriamento Remoto, resultados conseguidos atraves

dos Programas Docência e Discência.

A MISsAO INFRA-ESTRUTURA E APOIO e a MISSAO SERVIÇOS

EXTERNOS englobam os trabalhos de aooio tecnico ou administra
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tivo. Com a Missão Formação de Recursos Humanos, integram as

Atividades de Infra-estrutura e Suporte, enquanto que as demais

Missões filiam-se às Atividades Cientificas e Tecnolõgicas.

ESTRUTURA

_ O Instituto se baseia numa estrutura matricial na qual,

de um lado, situam-se suas atividades-fim, representadas por

Programas de Pesquisa e Atividades correlatas, jã citadas ante

riormente dentro das Missõ~s e~ de outro, suas atividades-meio,

reunidas em Departamentos. Em outras palavras, seu funcionamen

to seria como " ... um esquema conceitual para analisar as mii l
,

tiplas relações que existem entre uma unidade-tarefa (unidade

responsãvel pela conversão de inputs em outputs especificados)

e o sistema administrativo (estrutura secundãria que coordena as

unidades-tarefas) entre as vãrias unidades-tarefas e entre os

membros das unidades-tarefas"3. Ou então como a " ... combinação

3 GRIMES,A.J.; KLEIN, S.M. e S H U L L , F • A. -- " Ma t r i x
Madel a Selective Empirical Test". Academy
Jaurnal XIV, marça/72)-- p.l2.

. o f Management
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das estruturas Funcional e Por Projetos, havendo uma dupla (ou

multipla) subordinação dos técnicos com relação ao Gerente Fun

cional e ao(s) Gerente(s) de projeto(s)u4t

Os Departamentos sao em numero de quinze, dos quais

sete de Pesquisa, dois de Produção e seis de Apoio.

Os sete Departamentos de Pesquisa sao: Tecnologia Es

pacial; Meteorologia; Sensoriamento Remoto; Astroflsica; GeofI

sica e Aeronomia; Engenharia e Tecnologia Aplicada; e Sistemas

Espaciais.

Os dois Departamentos de Produção denominam-se: Forma

çao de Recursos Humanos e Produção,de Imagens.

Como Departamentos de Apoio atuam os de Ger~ncia Admi

nistrativa; de Desenvolvimento e Apoio Técnico; de Relações

Institucionais; e as tr~s Coordenadorias Adjuntas.

4 VASCONCELLOS, Eduardo.' Estruturas Matriciais em Ln's
tituições de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado de são Paulo.
Tese de Livre-Doc~ncia. mimeo, Faculdade de Economia e Adminis
traçio da Universidade de S~o Paulo, 197~ p.43.
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As instalações do INPE localizam-se na sede, em São

Jose dos Campos (SP), em Cachoeira Paulista (SP), em Cuiabã

(MT), em Natal (RN) e em Fortaleza (CE). Uma Coordenadoria fun

ciona na sede, outra cuida de Cachoeira e Cuiaba, e a terceira

e responsavel em Natal e Fortaleza.

Alem desses Departamentos, compõem a administração

duas Divisões de Apoio ã Direção - A Divisão de Acompanhame~

to e Avaliação do Projeto e a Divisão de Apoio e Atendimento

da Direção - e mais a Comissão Tecnico-Cientlfica (ver Anexo I).

o Quadro n9 2 apresenta o organograma do Instituto e

suas inter-relações, e o Anexo 11 mostra a relação das Missões

com os respectivos Programas e Projétos, dos Departamentos com

as respectivas Divisões, bem como todas as siglas utilizadas.

PROGRAMA DE PRODUÇAO DE IMAGENS

OBJETIVO

o Programa tem como objetivo principal a recepçao,pr~

cessamento e distribuição de imagens obtidas por satelites ar
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tific;ais.

Atualmente, as atividades estão relacionadas princl'

palmente com os satélites de-Sensoriamento Remoto de Recursos

Terrestres da serie LANDSAT, ex-ERTS.

O'INPE recebe e processa diariamente imagens nao ape

nas do pais, mas de quase toda a América do Sul. A cobertura é

repetitiv~, de modo que a cada 18 dias uma nova imagen é obti

da de determinada região. As imagens sâo utilizadas para o es

tudo. entre olltros, de recursos minerais, agronômicos, flores

tais e do mar, bem como para estudos de hidrologia, geografia,

cartografia, urbanismo e poluição.
,

Para atingir tão amplos objetivos, o Programa prev~ a

aquisição repetitiva de dados multiespectrais de alta resolu

ção da superficie da terra.

D~PARTAMENTO DE PRODUÇ~O DE IMAGENS

o Programa ê desenvolvido dentro do Departamento

Produção de Imagens - DP.R. A recepção e a gravaçao dos
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sao feitas pelo radar localizado em Cuiabã (MT) - Estação de

Recepção e Gravação; o processamento eletrônico dos sinais, p~

ra obtenção de imagens em fitas magneticas ou filmes, ê execu

tado no Laboratório de Processamento Eletrônico; o processamen, -

to fotogrãfico dos filmes realiza-se no Laboratório de Proces
. .sarnento Fotogrãfico; e a distribuição dos produtos aos usua

rjõs e feita pelo Banco de Imagens Terrestres. Executadas a re

cepçao e gravaçao dos dados, todas as outras operaçoes sao efe

tuadas em Cachoeira Paulista (SP), sede do Departamento de Pro

dução de Imagens.

A do Departamento. - Quadro n9estrutura como se ve no

3, abrange quatro a re as, alem da Chefia:

- Divisão de Recepção

- Divisão de Processamento

- Divisão de Distribuição

- Serviço de Planejamento e Controle de Produção e Mate
riais.

A Divisão de Recepção tem todo seu trabalho centrado

na Estação de Recepção e Gravação - SGR, localizada em Cuiaba

(MT).
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A Divisão de Processamento possui duas sub-ãreas, com

trabalhos distintos: O Laborat6rio de Processamento Eletr~nico

- SLE e o Laboratório de Processamento Fotogrãfico - SLF.

A Divisão de Distribuição apresenta uma concentração

de trabalho no Banco ae Imagena Terrestres - SB1.

As duas ultimas Divisões, bem como o Serviço de Plane

jamento e Controle de Produção e Materiais - SPP, têm sua sede

em Cachoeira Paulista (SP).

A Estação de Recepção e Gravação - SGR, de Cuiabã, e~

tã instalada no Morro da. Conceição, a cerca de 9 Km do centro

da cidade. Foi a terceira do mundo'a ser instalada para rece

ber os sinais do LANDSAT)(a primeira nos Estados Unidos e a se

gunda no Canadã). Iniciou sua operaçao em maio de 1973 e grava

continuamente dados do Pais e de·quase toda a America do Sul.

Os sinais são recebidos atraves de uma antena parabólica. A

Estação ~xecuta as atividades gerais associadas ~ aquisição e

gravação de dados por satelites de sensoriamento remoto, de in

teresse do INPE, de acordo com o esquema e frequ~ncia de caber

tura pre-estabelecidai. bem como a execução de procedimentos
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operacionais padronizados.

o Laborátorio de Processamento Eletrônico - SlE efe

tua os trabalhos de processamento eletrônico dos dados por sen

,sori amento remoto.

'·1,.
"O Laborátorio de Processamento Fotogrãfico - SLF exe

cuta as atividades de processamento fotogrãfico das imagens ol

tidas por sensoriamento remoto, jã processadãs eletronicamente.

Tanto este Laboratório como o anterior (SLE) seguem a program~

çao elaborada pelo Serviço de Planejamento e Controle de Produ

çao e Materiais - SPP.

O Banco de Imagens Terrestres - SB'I desenvolve os tra

balhos relacionados com o tratamento, armazenamento, recupera-

ção e disseminação de dados obtidos por sensoriamento remoto,

facilitando ã comunidade de usuãrios o acesso a tais informa

çoes.

O Serviço de Planejamento e -Controle de Produção e Ma

teriais - SPP planeja, programa e controla os trabalhos dos La

boratorios, administra os mate~iais utilizados, ou a serem, p~
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lo DPR, alem de assessorar o Departamento no planejamento e co~

trole administrativo.

Ao todo, o Departamento de Produção de~Imagens conta

com 70 funcionarios, assim distribuidos: 9 na Divisão de Re

cepção, 43 na de Processamento, 9 na de Distribuição, 5 no SPP

e os restantes na Chefia e Secretaria do Departamento.

A1em do organograma (Quadro n9 3), apresentamos no

Anexo lI! as atribuições do Departamento e suas Divisões, Se

çoes, Setores e Serviços.

SATELITE LANDSAT
,

o primeiro Satelite Tecnológico para Recursos Terres

tres - ERTS (Earth Resouraes TeahnoZogy SateZlite), hoje deno

minado LANDSAT, foi lançado pela NASA (National Aeronautias and

Spaae Administration) em 23 de julho de 1972 e ficou em oper~

ção ate 6 de janeiro de 1978. O segundo da serie foi expedido

em 22 de janeiro de 1975 e se encontra em processo de desativa

ção. O terceiro foi lançado em 5 de março de 1978 e ainda está

na ativa. O quarto tem seu lançamento previsto para agosto de
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1982 e o quinto para 1985.

Os referidos sat~lites jâ lançados foram colocados em

uma 6rbita quase polar, sfncrona com o sol e aproximadamente a

915 Km da superffcie da Terra. Levam 103 minutos para compl~

tar uma revolução em torno da Terra, o que significa que dia

riamente são percorridas 14 6rbitas. Toda órbita diurna segue

o sentido norte-sul. Tais caracterfsticas permitem a cada

LANDSAT cobrir o globo terrestre, exceto os palas, a cada 18

dias, nas mesmas condições aproximadas de iluminação, o que o

torna u~a importante ferramenta para a interpretação de fenõme

nos dinâmicos.

Os LANDSAT's possuem três sistemas de aquisição de da

dos ou sensores:

a) um varredor ou Imageador Multiespectral (MSS - MuZ

tispectraZ Scanner), de quatro canais;

b) um conjunto de -camaras Vidicon (RBV - Return Beam

Vidicon);

c) um sistema de coleta de dados (DCS - Data CoZZecti n

System) para retransmitir dados do meio ambiente,
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captados através de plataformas terrestres (DCP's-

Data CoZZection PZatforms). Não existe ainda no

Brasil nenhuma plataforma terrestre para

ção deste sistema.

utiliza

o Imageador MuZtiespectraZ (MSS - MuZtispectraZ Sca~

ner) é um dispositivo de varredura de linha, que se utiliza de

um espelho oscilante para varrer pe r pe n d i c u la rme n te a direção

de deslocamento da espaçonave, conforme mostra a Figura n9 1 .

Seis linhas são varridas simultaneamente em cada uma das qu~

tro bandas espectrais; para cada' varredura do espelho. O deslo

camento da aeronave fornece a progressao longitudinal das seis

linhas varridas.

O MSS capta imagens de uma area de 185 x 185 Km da su

perfTcie da Terra em quatro canais espectrais. Estes

sao os seguintes:

Canal 4 = o canal verde, de 0,5 a 0,6 micrômetros

cânais

Canal 5 = o canal vermelho, de 0,6 a 0,7 micrômêtros

Canal 6 = o canal/infravermelho prôximo, de -0~7 a

0,8 micrômetros.

- Canal 7 o 29 canal do infravermelho prôximo, -de



FIGURA n9 Dl - Sensor MSS
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0,8 a 1,1 micrômetros.

Devido ã rotação da Terra e ainda pelo fato de que a

imagem e criada por um varredor ético-mecânico, as- imagens MSS

são paralelogâmicas e nao quadradas (como no RBV),sendo que os

lados sao paralelos a trajetória do satelite sobre a Terra.

° RBV - Return Beam Vidicón funciona por meio de duas
-camaras operando em paralelo, no que difere do sistema dos

dois primeiros satelites lançados e, como dissemos, jã desat;

vados, que funcionavam com três cãmaras operando simu1taneame~

te. ° LANDSAT utiliza o RBV de duas câmaras, ambas sensoriando

uma banda espectral na faixa de 0,48 a 0,84 micrômetros. Uma

vez que esses sao comprimentos de ohdas vislveis, o RBV opera

somente durante o dia. A cena terrestre,vista com 99 x 99 km

de ãrea para cada câmara, fica impressionada na superflcie fo

tossenslvel do tubo da câmara. Depois de fechado o obturador,a

imagem e varrida por um, feixe de eletrons, produzindo na salda

um sinal de vldeo. As câmaras sao lidas em 35 segundos.Afim de

produzir imagens com ãrea e superposição na direção do movime~
-to da espaçonave, os obturadores das camaras sao abertos de no

vo a cada 25 segundos. A larpura da banda de video durante a
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leitura e de 35 MHz. A orientação das camaras aparece na Fig~

ra n9 2.

o sistema de coZeta de dados (DCS - Data Collection

System) obtem dados de plataformas remotas e automãticas, op~

radas por usuários especificos, ~ os retransmite para estações

terrestres de recepção sempre que a espaçonave estiver no cam'

p~ de visão m~tuo de qualquer plataforma e de qualquer uma das

estações terrestres de recepção, como aparece na Figura n93.

Cada plataforma DCS coleta dados de oito sensores, que são for

necidos pelo usuário, amostrando as condições am5ientais locais,

como temperatura, fluxo de corremte, velocidade de ventos, umi

dade, etc. O INPE terã no futuro capacidade para receber dados

transmitidos por essas plataformas.

Alem dos subsistemas dos sensores, o sistema LANDSAT

possui vários subsistemas de apoio no veiculo espacial, confo~

me mostra a Figura n9 4, os quais mencionaremos a seguir.

o controle da posição do satelite em relação às dire

çoes da vertical local, ao longo da velocidade de órbita (den~

minada "atitude do satélite") e na perpendicular ao plano orbi
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FIGURA n9 02 - Sensor RBV
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FIGURA n9 04 - Satelite LANDSAT
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tal dentro de uma faixa de variação de 0,7 grau de cada eixo,

realiza-se por meio de um' subsistema de Controle de Atitude

ativo de três eixos. Este subsistema usa varredores de horizon

te para controle de arfagem (pitch) e do rolamento (rolZ) alem

de uma bussola giratória para orientação de deriva (yaw). Um

Sensor de Medida de Atitude (AMS) passivo e independente, que

funciona em uma estreita faixa de 2 graus, fornece dados exa

tos de pitch e de roll ate 0,07 grau de precisão para 'ajudar a

localização da imagem.

A capacidade de ajuste de órbita é fornecida por um

subsistema de pequenos motores a jato, usando hidrazina como

mono-propulsor, com empuxos da -ordem de uma libra. Este subsis
,

tema é usado para remover erros de colocação do satélite em ór

bita pelo veTculo de lançamento e ,para fornecer correçao perf~

dica a fim de manter o satelite em uma orbita precisa.

Os dados de vldeo dos sensores sao transmitidos para

as estações terrestres de recepçao por dois enlaces de faixa

larga em microondas. Amplificadores em potência de salda de

uma antena de feixe são usados nesse subsistema de transmissão,

a fim de assegurar fidelidade mãxima dos dados dos sensores.Os
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dois enlaces sao idênticos e intercambiãveis, compatlveis

os dados de um ou de outro dos sensores RBV e MSS. Os sistemas

de telemetria, r'as t re ame n t o e comando são compativeis com os

sistemas jã existentes da NASA.

A energia eletrica e gerada por dois paineis solares,

orientados independentemente para o sol, com armazenagem em ba

terias para perlodos de eclipses da espaçonave e para o lanç~

mento. Equipamentos independentes de regulagem e conversa0 con

trolam o fornecimento de energia aos sensores e a espaçonave.

A configuração da espaçonave inclui, na parte central,

uma estrutura circular, em cuja base estão os equipamentos se~

sores, o que propicia grande proximidade entre eles, sua parte

eletrônica e os equipamentos de banda larga. A câmara Vidicon

se encontra montada em uma placa estruturalmente isolada da e!

paçonave, para manter alinhamento preciso. Um isolante termico

envolve o equipamento na estrutura circular, exceção feita das

ãreas especificadas para transferência de calor por radiação.

Durante perlodos mlnimos de 'operação, os aquecedores sao usa

dos para manter os nlveis de temperatura.
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o Centro de Controle Operacional (OCC - OperationaZ

ControZ Center) da NASA constitui o cerebro de todas as ativ;

dades do projeto LANDSAT. Ele garante o controle da espaçonave

e das operações orbitais dos sensores exigidas para satisfazer,

o sistema e os objetivos do vôo. Funciona 24 horas por dia.

FASES DO PROCESSO DE PRODUÇAO DE IMAGENS

A esta altura, jã podemos dar uma visão global do in

ter-relacionamento desses subsistemas. O satelite capta as ima

gens e envia os dados para a Estação de Recepção e Gravação

de Cuiabã - SGR. Esses dados são gravados em fitas magneticas

que, devidamente acondicionadas, sao enviadas por via aerea p~

ra são Paulo e depois para Cachoeira Paulista. Ai sao processa

das, primeiramente no Laborat5rio de Processamento Eletrônico

- SLE e convertidas em filme, o qual, no Laboratorio de Proces

sarnento Fotogrãfico - SLF, vai gerar fotos em branco e preto

'ou coloridas. Essas fotos são armazenadas e controladas pelo

Banco de Imagens Terrestres - SBI, para atendimento aos usua

rios.

A figura n9 5 apresenta todo o sistema LANDSAT, seus
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FIGURA n9 05 - Sístema LA.DSAT
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sub-sistemas e o seu inter-relacionamento.

A seguir, passaremos a descrever cada uma da~ quatro

fases do processo: capta~ão, processamento eletr6nico, proce~

sarnento fotogrãfico e distribuição.

CAPTAÇAO

Chamamos captação as atividades realizadas em Cuiaba

pela SGR, isto e, a recepção e a gravação dos sinais do LANDSAT.

Os sinais sao recebidos atraves de uma antena parab~

lica de 10 m de diâmetro, com um sistema automãtico para o pe~
,

feito rastreio das passagens do satelite. E este sistema que,

pelo alimentador bãsico da antena (unidade com cinco eleméntos:

comparador monopulso, modulador, polarizadores, amplificadores

parametrico e a transistor, e filtros) fornece a um multiacopl~

dor os sinais de soma e diferença de azimute e elevação,depois

ao receptor de rastreio, dal ao conversor de rastreio, o qual

darã os erros ao controle da antena que, por sua vez, envia os

sinais aos amplificadores para alimentação dos motores no p~

destal da antena. Os dados (MSS,RBV e de controle) sao grava
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dos em fitas magnéticas, que sao posteriormente enviadas por

via aerea a são Paulo e dal a Cachoeira Paulista, para proce~

sarnento.

Para melhor visualização do que foi acima descrito, a

Figura n9 6 mostra um diagrama de bloco de captação e gravaçao

na SGR.

Em termos de localização, a situação ideal e termos

essas atividades concentradas num mesmo ponto, estrategicame~

te escolhido, ou em locais pr6ximos, pois alem de serem compl!

mentares, isto facilita o controle. Observe-se, a respeito,que

a localização da Estação de Recepção e Gravação - SGR em Cuiaba

(MT) obedece a tais condições, eis que, situada a 15°2715 e

56°04IW, dã cobertura completa a todo territ6rio brasileiro.

De fato, como se ve a Figura nQ 7,que mostra a -area

de cobertura da Estação de Cuiabi, ~ abrangido todo o terrít6

rio brasileiro bem como, parcial ou totalmente, areas dos se

guintes palses:



rlCURA a.9 06 - Dial1'-. d. Bloco da SCR (Cuiabá)
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FIGURA n'? 7 Mapa de cobertura da SGR (Cuiabi)
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COBERTURA TOTAL COBERTURA PARCIAL

Uruguai
Paraguai
Bollvia
Guiana (Inglesa)
Suriname
Guiana Francesa

Argentina
Ch i 1e

Peru
Equador
Colômbia
Venezuela

PROCESSAME TO ELETRÔNICO

Estão aqui compreendidas as atividades executadas p~

lo Laboratôrio de Processamento Eletrônico - SLE,que recebe de

Cuiab~ as fitas MSS, RBV e de controle.

Com esses inputs, o SLE efetua eletronicamente as cor

reçoes geom~tricas, radiom~tricas e de erros sistemãticos, g~

rando dois tipos de produtos: fitas magn~ticas digitais e fil

mes.

As fitas magn~ticas digitais, de acesso direto ao com

p u t a d or (CCT - Comp a t i b l:e Comp u te r Tape), são de 1/2 polegada,

9 trilhas, gravadas em 800 bpi, sendo necessãrias duas fitas

de 2400 pês para armazenar uma imagem LA DSAT completa. A CCT

f

I
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pode também ter processamento Edge-Enhanaed, ou seja, com real

c e do r e 1 e v o de sol o para p esq u.i s as e s p e c ,-f i c as, sendo

considerada um produto especial.

es ta

Os filmes 70 mm em preto e branco, que cont~m as ima

gens latentes produzidas no dispositivo chamado "gravador de

feixe eletrôni co" (EBR - Electron Be am Re co r de r Y , v ê o para o

Laboratório de Processamento Fotogrãfico - SLF, onde essa~ ima

gens latentes sao processadas, copiadas, duplicadas, ampliadas

e, algumas, compostas em fotos coloridas.

Para um melhor entendimento desta fase, mostramos na

Figura n9 8 o diagrama de bloco do processamento eletrônico exe

cutado pelo SLE.

PROCESSAMENTO FOTOGRAFICO

Nas duas fases anteriores - de captação e eletrônica,

foram descritos trabalhos que, pela sua própria caracterlstica,

são voltados principalmente para uma tecnologia especifica e

realizados, sob a supervisão e coordenação de mão-de-obra esp~

cializada, por equipamentos sofisticados, ou seja, os sistemas
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-sao automatizados e regulados em função das passagens do sat~

1 i te.

Agora, o leque começa a abrir, a partir do momento em

que sao recebidos os filmes 70 mm em preto e branco, contendo

as i~agens latentes produzidas no SLE, pois ~ iniciado o pr~.

cessamento fotogr~fico, o qual ~ executado no Laborat6rio de

Processamento Fotogrãfico - SLF.

o Quadro n9 4 apresenta os produtos ";fotogrãfi cos

LANDSAT com seus respectivos c6digos, tamanhos e sensores de

-geraçao.

Conforme foi dito anteriormente, o sensor MSS gera

quatro imagens da mesma ãrea, cada uma em um intervalo espe~

tral diferente, com aplicações peculiares. Contudo, os canais

5 e 7 sâo aqueles que apresentam, de forma geral, a maior qua~

tidade de informações.

Examinando-se um conjunto completo nos quatro canais

em preto e branco, pode-se ver que a mesma area difere quanto

ã maneira de refletir ou emitir energia radiante nas faixas es

f



IQUADRO N9 4 PRODUTOS LANDSAT
COOIGO .APRESENTAÇ7!iO ,ESCALA SENSOR :rAMA HO mm

'I125 Transparência positiva preto/branco 1 . 3.074.000 MSS 50

126 Transparência negat'va preto/branco 1 3.704.000 MSS 50

225 Transparênci a positiva preto/branco 1 1.000.000 MSS 185

227 Papel preto/branco 1 ,000.000 MSS 185
,

228 Transparência positiva colorida 1 1.000.000 MSS 185

229 Papel colorido 1 1.000.000 MSS 5

327 Papel preto/branco 1 500.000 I MSS 370
-

329 Papel colorido 1 500.000 MSS 370

427 'pãpel preto/branco 1 250.000 MSS - 740
~. ,',

039 Transparência positiva p r e t o / b r a )1'(:"0 1 1.963.000 RBV 50
.' -'. - ~:•..

040 Transparencia negativa pr et o r b r an c o 1.963.000 RBV 50

339 Transparência positiva p r e t o / b r a n c o 1 500.000 RBV 196

341 Papel preto/branco 1 500.000 RBV 196

441 Papel preto/branco 1 250.000 RBV 393

541 Papel preto/branco 1 100.000 RBV 990



pectrais do verde, vermelho e infraverfuelho prEximo.

Uma composição em falsa-c6r de imagens MSS ê obtida

pela exposição de diferentes filtros colGridos em dois ou três

dos quatro canais do sensor. Normalmente, são usados os canais

4, 5 e 7. estas composições a cores, centros urbanos,por exe~

plo, aparecem azulados ou em azul-cinza, ãguas limpas e profu~

das aparecem em azul escuro, vegetação de uma maneira geral em

vermelho, etc.

Antes de abordarmos os processos para os produtos fo

tograficos, faz-se mister descrever as funções dos principais

equipamentos utilizados no SLF, bem como suas refer~ncias:

SIGLA OU CÓDIGO
DE REFERENCIA

F U N ç O E S

11 C M

Processadora automatica de fil

me preto e branco

velocidade media = 8 fpm

temperatura

quantidade



prQ,cessadora automâtica de Da,

pel preto e branco
4 D P

velocidade media = 7 ,5 fpm

temperatura :: 85° F

Processadora automatica de fil
.,me coloridó! '

1 8 1
velocidade media = 5,4 fpm

temperatura = 105-1350 F

Processadora automatica de pa

pe1 colorido reversível
451 velocidade media = 7,5 fpm

temperatura

Copiadora automatica para copias

COLORADO contlnuas preto e branco e colo

ridas, tanto para filme como



para papel

velocidade media = 100 fpm

c P E
Ampliadora e componedora auto

mãtica de foto colorida

LOG E

c o p i a d o r a sem i.:a u tom ã t i c a p a r a

preto e branco e colorido, p~

pel e' filme

quantidade = 2

Copiadora manual para filme 70
PRENSA

mm oreto e branco

DURST - 1

Ampliadora manual para colori

do preto e branco ate escala:

1 : 100.000

DURST - 2

Ampliadora manual para preto e

branco 1 : 1.000.000

J - 70
Ampliadora manual para preto e
branco 1 : 500.000 e 1 250.000

oi
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Processadora semi-automãtica

M - 30 para papel colorido

capacidade media = 120 minjfo
to

ELENCO
Mãquina manual para reproduções

preto e branco e coloridas.

Vistos, assim, os produtos e equipamentos, podemos des

crever o inlcio de todo o processo fotogrãfico.

o filme 70 mm contendo as imagens latentes, recebido

do SLE, e processado (revelação, fixação, lavagem e secagem)na

11 CM e sofre inspeção de qualidade, tendo-se então o chamado

"la. geração" ou "original 70 mm". Desse original e copiado o

"2a. geração" na COLORADO, processado na 11 CM e inspecionado,

ficando na filmoteca para ser utilizado na confecção de outros

produtos +o t o ç r á f í cos. O 1 a. geração fi ca t amb ém na fi lmoteca,

mas só serã utilizado para algumas ampliações, servindo

back-up. O Quadro nQ 5 apresenta os simbolos utilizados

como

nos

fluxogramas e a Figura nQ 9 mostra o fluxograma das operaçoes



QUADRO n9 05 - SIMBOLOG1A

c )

o
D

D
o

o

o

- SETOR

- TIiA.GEMEM
FILME

- PROCESSAMENTO EM
MAQ. ou EQUIPTO.

- FILMOTECA

PROCESSAMENTO
MANUAL

- FOTOGRAFIA EM
PAPEL

INSPEÇÃO

- SEQUÊNCIA

- CONECTOR



FIGURA n9 09 - fluxograma de produção da la. e 2a. geração filme 70mm

___ Iacaboj_' __ - (lesp. )

FIGURA n9 10 - fluxograma dos produtos 125, 039, t26 e'040
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acima descritas.

Para as Transparências preto/branco 70 mm, tanto posl

tiva (códigos 125 e 039) quanto negativa (códigos 126 e 040) ~

tomamos o film~ 2a. geração 70 mm, que ~ processado, inspeci~

nado, embalado no Acabamento e enviado para o Despacho.A Fig~

ra nQ 10 exibe o fluxograma desses produtos, sendo de ' notar

que, como um e. transparência positiva e outro negativa, a uni

ca diferença e o filme utilizado para o ato de copiar, pois a

2a. geração 70 mm ~ negativa e para a040 e a 126 utiliza-se

filme direat-dupZiaating e para as positivas (039 e 125) ornes

mo ut i1iza do para a 2a. geração, -amb os 70 mm.

Jã os produtos 339 e 225 - f Transparência positiva pr!

to/branco - são conseguidos mediante ampliação da la. geraçao

em um filme de 9 1/2" positivo, sendo ° mesmo processado,insp!

cionado e instalado, como aparece na Figura nQ 11.

Para os casos de fotografia em papel preto/branco (cá

digos 227'e 341), partimos do Za . geração 70 mm , que e amp l í a "

do diretamente no papel de 9 1/2", processado, inspecionado e

embaladoi conforme ilustra a -Figura nQ 12.



·~-a~-~-(.j_.[;]-~(t-'
FIGURA n9 11 - fluxograma dos produtos 225 e 339

\J'1
o

FIGURA n9 12 - fluxograma dos produtos 227 e 341
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c o nvêm 1em b ra,r que, q uand o nos re fe rimos a f i,1me. e P.2.

pel 9 1/2", estamos dando como parimetro a largura dos mes

mos, aproximadamente 24 em, utilizados tanto para a escala

1 : 1.000.00 QO ,MSS como para a escala 1 500.000 do RBV. A

mesma observação se aplica ao filme 70 mm.

A Figura nQ 13 mostra o fluxograna de confecção dos

produtos 327, 427, 441 e 541. fotografias preto e branco em ta

manhos diferentes. A unica variãvel e o tamanho do papel para

cada uma delas, pois pa~a todas toma-se o filme 2a. geração 70

mm, amplia-se direto para o papel do tamanho desejado, proce!-

sa-se em bancadas e passa-se ã secagem em estufas, após o que

as fotografias são embaladas. Trata-se de um processamento ma
,

nual, eis que nao podem ser feitas em equipame~tos automiticos

devido ao ta~anho dessas fotos: 370 x 370 mm, 740 x 740 mm

393 x 393 mm e 990 x 990 mm, respectivamente aos códigos acima

citados.

Para os produtos coloridos, faz-se necessãrio tomar o

filme la. geração 70 mm, fazer a composição de falsa-côr, am

pliar e processar o que se chama de li 2a. geração negativo" co

lorido de 9 1/2", guardando-o na filmoteca (ver o fluxograma



~ fj1
L-~_~R_7~_T_/--I---Ü--- tanoadaI---Iestufal---LJ---Iacab.]--- ~esp.)

FIGURA n9 13 - fluxograma dos produtos 327, 427, 441 e 541

v~---(:7~-- 2a G

a ~B---CPE
ampliaI
compoe

-FIGURA n9 -14 - fluxograma para o 2a. geraçao colorido 9~1/2"
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na Figura nQ 14). A ampliação e composição' sao feitas na CPE.t

este 2a. geração negativo color que copiamos na LOG E. Oele ti

ramos a Transparência positiva colorida (código 228), -que e

processada na 1811, inspecionada e embalada, como mostra a Fig~

ra nQ 15.

Tambem e deste 2a. geraçao negativo color que,copiado

e processado, obtem-se o produto 229 - foto em papel colorido,
-como se ve na Figura nQ 16, onde ele e apresentado na escala

1 : 1.000.000.

, Por ~1timo, tira~se o produto 329 - fotografia em p!

pel colorido escala 1 : 500.000 - que, por ser maior, .r-e que r

um outro processo, manual, mais dem6rado, confor-me demonstra o

fluxograma da Figura nQ 17.

'o 1ST R IBU Iç A O

o e' p os se dos p ro d u tos f ina is, o S e to r d e O e s p a ch o s ve

rifica se estão de acordo coma Of (Ordem de Produção) ou a OS

(Ordem de Serviço), conferindo todos os dados, embala o prod~

to e o envia ao usuário, normalmente pelo correio e.comunica ao



~ _-ll~(-- B -~-Cl~(--Iacab·I--- (desp.)

FIGURA n9 15 - fluxograma do produto 228

FIGURA n9 16 - fluxograma do produto 229



~~--InuRST I--EJ--~ -Iestufa I---Ej- ~- (desp.)

FIGURA n"<] 17 - fluxog rama do produ to 329

V1
V1
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Banco de Imagens Terrestres - SBI, para controle do mesmo.

o SBI tem como objetivo estabe~eier interface entre

os usuãrios e os orgaos encarregados -da execuçao do Programa ,

atra~~s de um fluxo dinimico de informações -no q~al a transfe

r~ncia de tecnologia entre os participantes ocupa lugar de des

taque. Tem como principais atividades a codificação, o armaze

name~to, a microfilmagem e a recuperaçao de informações sobre

dados gravados e processados da s~rie de sat~lites LANDSAT.

Mantém ainda"o SBI o relacionamento com a comunidàde

de usuãrios, recebendo e controlando pedidos, assim como disse

minando todo tipo de informação importante sobre o Programa e
,

suas atividades.

Para tanto, conta com Setores de Atendimento a Usuã

rios de Dados LANDSAT - ATUS, localizados em diferentes ·par

tes do pais, tais como Cachoeira Paulista, Natal, Rio de Janei

r~ Brasilia e São Jos~ dos Campos. sendo que brevemente outros

centros deverão ser instalados. Nesses setores estão _ dispon;

veis leituras de microfil~agem. amostras de produtos, formuli-

rios para pedidos. tabela de preços, .mapas de coberturas da Es
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tação de Recepção e Gravação de Dados de Cuiabã, catãlogos de

dados e outras informações. O ATUS - Cachoeira Paulista atende

aos Estados de São Paulo, Paranã, Santa Catarina e Rio Grande

do Sul. O ATUS - Rio dã atendimento aos Estados do Río de Ja
J

neiro, Espirito Santo e Minas Gerais. O ATUS - Natal cuida das

regiões Norte e Nordeste. E· a região Centro-Oeste ~ atendida

pelo ATUS-Brasili~. A sede do )NPE, em.São Jos~ dos Campos,tam ..

bem atende os usuãrios da região do ATUS - Cachoeira Paulista.

. H oj e o S 8 I P o s s u i um ca das t r o de a p r ox im a d am e n te 12O O

entidades que se utilizam dos produtos LANDSAT, das quais 170

sao do exterior. Esses usuãrios estão assim distribuidos: 40%

sao órgãos governamentais, 45% .empresas privadas e 15% p e s quj

sadores individuais. Na grande maioria, os produtos sao utiliza

dos para estudos em agronomia e geologia. Possui tambem o S8I

um arquivo de aproximadamente 120~000' imagens originais em fi

tas magneticas, ã disposição dos usuãrios, alem de milhares de

fotos de aerolevantamentos, adquiridas pelas Missões SKYLAB.

Os pedidos podem ser feitos p e s s o a lmen t e ou' a t r av é s de

carta. telex e, em casos excepcionais, por telefone a um dos

ATUS. Normalmente, a~ solicitações devem ser feitas atravis de
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formulãrio prôprio, onde o usuãrio deve mencionar, por exem

plo, a cena, a data de interesse, o canal do sensor, a quantl

dade de côpias~" o tamanho e a apresentação (papel, filme ou fi

tas magnêticas). O pagamento ê efetuado no ato do pedido e p!

ra os ô r g ã os 9 o ver na m e n t a is "e a n ex a d o a o me sm o o re s pe c t i" voE m

penho ou Nota de Compromisso. Para os usuãrios do exterior, o

preço ê'"em US Dôlar. O Quadro nQ 6 nos d ã os preços dos prod~

"tos LANDSAT em cruzeiros desde 1976, os quais voltaremos" a co

mentar adiante.

o 5BI jã atendeu, ate 1981, a mais de 4.000 pedidos,

entre internos (Brasil) e externos (do exterior), num total de

aproximadamente 85.000 imagens, assim distribuidos:
,

ANO NQ DE-PEDIDOS QUANTIDADE-DE IMAGEN5 .

1973 * 323

1974 *
1. 230

1975 487 2.066
1976 479 10.255
1977 716 1 5. 409
1978 715 18. 049
1979 863 19.051
1980 631 11 .400
1981 550 8.291

* Dados nao disponíveis quanto ao numero de pedidos
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TABELA DE PREY!',S. ·DOS· ·PRODUTOS ·LAND·S,·"T " Cr$

eoo 1976 1977 . 1978 1979 1980 1981 1982

125 33 96 130 200 920 '3.!-400 6 ..200

126 44 128 144 250 1.100 4.100 '7.500

225 55 160 218 400 1.770 6.500 12.700

227 33 96 148 250 1.100 4.100 7.500

228 - 240 270 500 ·1.675 8.300 16.000
.

229 - 192 218 400 1.340 6.500 12.700

327 88 192 260 470 2.080 8.500 16.500

329 - - 400 450 800 2.680 13.000 21 .300

427 165 400 616 1.100 4.880 17.200 32.300

039 -- - - 200, 920 3.400 6.200

040 - - -- - - 250 1.100 4.100 7.500

339 - - -- -- 400 1.770 6.500 12.700

341 -- - - -- 250 1.100 4.100 7.500

441 - - - - - - 470 2.080 8.500 16.500

541 - - -- - - 1.650 7.320 25.200 35.300

635 2.200 3.200 4.000 6.750 15.250 56.000 90.000

638 -- -- -- 13.500 27.450 100.000 160.000
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* Dados nao dispon;veis quanto ao numero de pedidos.

Para explicarmos melhor o trabalho do 5B1, apresent~

mos a seguir uma imagem·em f a ls a e cê r da ci.dade de Manaus ·(Fi9.!!

ra nQ 18) em escala 1:1.000:000. Podemos observar 'que logo

abaixo da imagem, hã uma escala de cinza de 16 intervalos,ger~

da eletronicamente com grande precisão. Esta escala ê usada p~

ra o controle do processamento fotogrãfico e fornece uma refe

rência para anãlises realcionadas a uma particular imagem. Um

conjunto de anotações, imediatamente abaixo da escala de cinza,

contem informações que identificam uma ünica imQgem. Podemos

observar tambem que a imagem e circundada pelas coordenadas ge~

grãficas.

Na Figura nQ 19, reproduzimos esse conjunto de anota

çoes, com as respectivas indicações, assim decodificadas:

~ Dia, mês e ano da tomada da imagem.

~ Tipo de projeção: PEF - Perspectiva Espacial por

Faixas ( Space Strip Per~pe~tive).

~ Nlvel de correção geometrica (qualidade geomêtr~

cal

1 ~ apenas remoça0 de distorção do sistema de, ge
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FIGURAn\' 18 - Imagem de Nanaus 1: 1. 000.000 f a~s a cor

(*) IMAGEM CEDIDA EXCLUSIVA..MENTE PAR}_ ESTA MONOGRAFIA •.

~", .

F:. -, ~'

31JUL77
PEF"G=3

WRS: 248/62 Cl S0Z-53/W06W-19 "55 ~ 7 SOLl EL40 AZ062 P 189 LC U C~PQ/IHPE/.LAHDSAT277212-130806
SRB: 346/14 HI S02-5Z/W060-Z4 Z-12848 R55 =BRASIL- 11JUH79 CENA e



~ ~ ~
3IJUL77 WRS: 248/62 C: S~2-53/w~60-19 MSS 45 7

PEF G=3 SRB: 346/14 N: S02-52/W~6~-24

é T é
08

SOL: EL40 AZ062 P 189 LL U CNPQ/INPE/LANDSAT 277212-130806-1

10

"

FIGURA nQ 19 - Conjunto de anotações da Imagem

R55 =BRASIL=

{5
11JUN79 CENA 003@@
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raçao do filme

2 = correções levando em conta as caracteristicas

orbitais .da passagem: do satélite

3 = incl~são das correções relacionadas aos movi

mentos próprios do satélite (atitude) durante

a passagem

@ Cõdigos de base/ponto (path/'::oolJ) no Sistema Uni

versal de Referências. ( WorldlJide Referenae Sy~

tem - WRS

® Có d iqos de base/ponto no Sistema de Referên.c-ia Bra

sileiro - SRB.

~ Coordenadas do centro de imagem - latitude/longl

tude do centro da foto RBV e MSS; é indicado em
r

graus e minutos.

~ Coordenadas do Nadir do satélite no instante cen

tral da imagem - latitude e longitude do ponto N!

dir (interseção da superficie terrestre com a ver

tical que passa pelo centro de massa da espaçona-

ve) são indicadas em graus ~ minutos .

.® In d icaçã o do d i spos i ti vos e ns or: MS S ouR BV .

~ Banda espectral desta imagem. Para o RBV aparecem
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1,2 e 3 e para o M55 4,.5, .6-e 7.

~ Angulos do 501 - o ângulo de elevação e azimute

do sol, este medido no sentido horãrio a . partir

do norte verdadeiro oara o instante da exposição

(RBV) ou para o ponto medio da imagem (M5S) - sao

especificados até o grau mais próximo.

~ Tipo de fita de dados orbitais utilizada
B = ajustada
P = pr.edita

~ Direção azimental do deslocamento do satélite.

~ Ganho (L ou H = baixo ou alto) e codificação (L

ou C = linear ou comprimido) do sensor.

~ Tipo de calibração radiometrica:

N = normal

U = unitãria

= não calibrado

@) Identificador da Estação de. Terra

.@ Identificador da Imagem = ABCCC-DDEEFF-G

A = Ó primeiro digito e do satélite que gerou a

imagem

BB = os dois seguintes referem-se ao ano

CCC = os três indicam o dis seqüencial do ano
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DD = hora

EE = minutos

FF = segundos

G = indica a banda

~ Numero de serie do satélite.

@ Numero da õrbi ta real (co r res p ondeo.tea esta pass~

gem do satelite).

~ .Numero do processamento que ,gerou esta cena.

® Data do processamento da imagem.

~ Numero da cena.

Apõs os devidos esclarecimentos ao usuãrio, efetuado

o pedido, o S8r verifica se jã. foi processada a cena solicita

da. Se jã foi processada eletronicamente, então e emitida a Or

dem de Produção (OP); se nao, emite-se a Ordem de Serviço (OS)

Ambas sao encaminhadas ao SPP - Serviço de Planejamento e Con'

trole de Produção e Materiais.

O pedido tambem gera o Controle de Atendimento de Pe

didos - CAP, que e o acompanhamento ,do S8! sobre os pedidos em

andamento.
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PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇ~O E MATERIAIS

De posse da Ordem de. Serviço (OS), o Serviço de Plan!.

jamento e Controle de Produção e Materiais L SPP a encaminha ao

SLE para o devido processamento eletrEnico daquela(s)imagem(s).

Depois de processada, a mesma vai .gerar uma Ordem de Produção

(OP), a qual será enêaminhada ao processamento fotogrãfico p~

ra produção de imagens em filme ou papel. Caso o produto séja

CCT, então, apos processada a OS, o mesmo e encaminhado ao usua

rio, pelo despacho do SPP.

~s OP's sao encaminhadas ao SLF, onde serao process~

das automaticamente ou manualmente. dependendo da disponibil!

dade de equipamentos e/ou do tipo de produto. Ao mesmo tempo,

'0 SPP faz a programação destas OPls. Este controle de program~

~io ~ feito tanto para as OP's quanto para as 05's. Este con

trole ~ .feito em tris periodos dentro do m~s: la. quinzena

terceiro quarto do m~s e ultimo quarto do mês.

Atraves de um relatório diãrio de produção, contendo

um resumo dos pedidos atendidos no dia anterior.e no periodo ,
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e feito o acompanhamento das OPls e OSls jã executados.

Pelo·controle de programaçao e pelo relatório diãrio

de produção,e atualizado o quadro de pedidos, onde consta o no

me do usuãrio, o nQ da OP ou da OS, a quantidade de cada pedi

do de acordo com sua escala e apresentação, o total de fotos
-ou CCTls programadas no mes e o total em cada escala. Sempre

que solicitado, o SPP informa o andamento das OPls ou OSls lao

581, para que este possa esclarecer ao usuãrio sobre a data de

entrega.

Para a programaçao e respeitada a programaçao de manu

tenção tanto para os equipamentos do SLF como para os do SLE ,

a qual ê feita para o ano todo. ,

Quando uma OP ou OS nao e atendida dentro de um prazo

limite, prazo ou data que ~ode ser estabelecido pelo usuiriolDu

pelo ATUS, entra para o quadro de pedidos atrasados ou . pende!

tes, devendo ter:·uma justificativa para a situação. Este -ê o

quadro mais observado pela Chefia do SPP e pela Coordenadoria

do Departamento.
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•
Caso aconteça alguma falha nos equipamentos do SLE e

do SLF, estes Serviços comunicam-se ao.SPP para que seja acom

panhado o indice de inoperância mensal de cada equipamento.

Todos os produtos gerados por um ou outrolabofatõrio

sao conferidos, embalados, codificados, emitidas as respectl

vas Notas de Entrega e enviadas ao usuãrio imediatamente, p~

lo correio, comunicando-se aos õrgãos competentes e relacionan

do-se tais produtos para as respectivas baixas.

Os materiais auxiliares e materias-primas necessarias

a execução de OP's e OS's pelos Laboratõrios são fornecidos p!

lo SPP, que efetua a sua guarda, manutenção e controle.

Embora o INPE centralize o Si'stema de Materiais em

são Jose dos Campos, o SPP tem o controle dos itens utilizados

pelo Departamento, um total de 2.600 itens aproximadamente

oscilando em torno de Cr$ 9.000.000,00 o seu valor total,assím

distribuídos:
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·CLASSE· NQ DE ITENS VALOR (aprox) c-s

Material para computador 33

2.000.000,00
800.000,00-

3.950.000,00
248.000,00 .

1.800.000,00

Eletrônico 1.904
I

Processadoras 360
217
107

Fotogrãfico
Material q u [rn i co

Neste Serviço, sao emitidas requisições,solicitações

de t rans ferênci a, ordens de compra, fei tas ba ixas, etc., ou s!

ja, efetuada toda movimentação em formu1ãrios próprios,os quais

sao enviados a São Jos~ dos Campos para contr~le central na

Gerência Administrativa. r

I

Alem disto, o SPP elabora a tabela de custos dos pr~

dutos LANDSAT, a qual ê a mesma do preço de venda (Quadro nQ 6),

pois, pela própria natureza do INPE, a preocupação e a inexis

tência de lucro na produção de imagens. O preço de venda~ de

uma imagem ê composto pelos custos de mão-de-obra direta, .os

custos dos materiais, os da mão-de-obra indireta e os gastos

com manutenção dos Laboratórios e do Banco de Imagens.
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Os gastos relativos ã utilização do Saté;ite,5 os cus

tos de gravação, 25% dos custos de armazenamento das imagens

e a depreciação dos equipamentos Dao sao computados para as

imagens, segundo convenção d~ Direção do I~PE.

Feitos os devidos cãlculos e divididos esses custos

p rb.P o r c i o n a 1me n te ã de m a n da de p ro d u tos, P o r ti P o, tem o s os

custos par~ cada produto LANOSAT.

,

5 o INPE paga.para a NASA o equivalente a US$ 200.000
anuais pela utilizaçio do satilite· no rastreamento para a Ami
rica Latina.

Petas Normas da NASA, ê vedado aos países que utilizam
o LANDSAT repassar aos usuários esse custo de utilizaçio e a
depreciação dos equipamentos para processamento das imagens.Em
1973, quando foi implantada a Estação de Rastreamento de Ctiiá

bi (primeira unidade do sistema implantada), o 'cu~to dos equ~
pamentos de todo o sistema para processamento de imagens no
INPE foi da ordem de 33 milhões de cruzeiros.
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•
CONCLUSOES E SUGESTOES

Processar informaçies de recursos terrestres obtidas

atraves de satelites constitui um passo importante para uma N~

çao, pois ap6s uma anilise das mesmas pode-se melhor avaliar

todo um potencial de riquezas, bem como no i-t ee r :o seu desenvol

vimento.

Isto ê confirmado pela importância que os paises vêm

dando a esse tipo de informação, pois hoje contamos com aproxl

madamente'treze palses en vol v t d os com a captação e o process~

mento de imagens de re cu rso s terrestres. O Brasil foi o tercei

ro pais a se beneficiar com essa tetnologia, sendo o primeiro

os EUA e o segundo o Canadi, conforme dissemos pãginas atrãs.

Alem desses três, mencionaremos a Argentina, Suecia, Itãlia

Japão, Austrãlia, Tndia, Africa do Sul, França, Irã e China,os

dois ültimos em fase de projeto e/ou implantação do sistema.

Nó nosso caso particular, devido a existência de um

memorando' de entendimento assinado pelo INPE e a NASA, foi po~

s;vel todo esse desenvolvimento mediante troca de informações
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tecnicas, estãgios de treinamento, discussões e/ou estudos,bem.

como análises para resolução de problemas dos usuãrios do sate

lite, padronização dos produtos, etc. Atualmente, o INPE, atra

ves do Programa d~ Produção 'de Imagens, dã auxilio efetivo no

projeto e na implantação de um sistema de processamento de ima

gens para os novos sat~lites (LANDSAT-D u e LANDSAT-E) ã Fran

ça(e a alguns palses da Amirica Latina), dando condições para

gerarem sistemas desse porte, carreando royal~ies para o Brasil.

Cabe lembrar que esses sat~lites serao céme~ciais an

tes do final desta dê cada , pois a NOAA - National J r: oeean io

Atmospheric Administration, órgão da NASA, e a ESA - European

Space Agency jã estão conduzindo todos os estudos referentes

a custo e demanda ~ara o estabelecimento de um preço de merca

do para tais sa t ê l t te.s • E o Brasil, aprimorando essa tecnolo-

gia de processamento, treinando sua mão-de-obra e vendendo

know-how, ~revemente ver-se-ã perante a necessidade da criação

de uma EMBRASERE - Empresas Brasileira~ de Sensoriamento Remo

to, para a administração dessas atividades, poi~ as mesmas jã

nao poderão cont1nuar sendo executadas dentro de um Instituto

de Pesquisas.
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Antes desses acontecimentos, pudemos perceber aq lon

go deste trabalho que a compleiidade para a produção de imagens

jã existe.

Por se tratar de uma produção intermitente, ou por

job-shop, as inter-relações ~ão in~meras, gerando um maior cui

dado para a sua.administração. Segundo Buffa e Taubert,6 esse

sistema de produção pode ser separado em job shop aberto e fe

chado. O aberto atende aos pedidos dos clientes e o fechado so

produz para uso interno da empresa.

No caso de produção de imagens, temos um sistema por

job shop aberto,. pois s5 se ·produz aquilo que o usuirio' soli

cita e não se produz para estoque. ~ortanto, necessitamos rea

lizar uma previsão de demanda satisfatória, para podermos pl~

nejar os estoques de materiais, bem como a programação da pr~.

dução, visando ã melhor utilização dos equipamentos (em paradas

e ~egulagens) minimizando os custos e atendendo os pedidos no

prazo.

6 BUFFA, Elwood S. e TAUBERT, William H. production

Inventory Systems: Ptanning and Controt. Richard D. Irwin,Inc."
1972, p •.l1.
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No que diz respeito ã 'projeção da,demanda, pudemos

observar que hi um certp empirismo nesse tratamento~ Cabe aqui

um estudo sobre qual(ais) a(s) têcnica(s) de projeção que me'
-lhor se aproxima da realidade, levando-se em consideração o

J

desvio-padrão residual" bem como um intervalo de confiança. Em
,

bora tenha havido uma queda, nos ultimos anos, da procura dos

produtos LANDSAT, pudemos observar que ao longo dos m~ses do

ano as quantidades apresentam um comportamento sazonal típico.

Com relação ã queda da deman~a de 1980 em diante (ver

dados a pago 58), acreditamos que s~ deve a do~s fatos:

1) a partir de novj79 surgiram problemas com o sensor

MSS (que ê o mais ~tilizado) no LANOSAT-3, obriga~

do a NASA a voltar a operar com o LANDSAT-2, isto

ji no 29 semestre de 1980, a fim de solucionar o

problema;

2) um reajuste nos preços das imagens muito brusco em

pouco tempo (ver Quadno n9 06).

Embora o INPE nao compute determinados gastos no custo

da imagem, conforme citado na pãg.70 acreditamos que uma reav~

liação neste sistema seria de bom alvitre, pois são inclusos os
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custos de processamento eletrônico em todas as fotografias so

licitadas pelos usuãrios, o que gera uma reincidência do mesmo,

pois cada imagem e processada.eletronicamente uma sõ vez. Se

um usüãrio solicita uma determinada imagem pela primeira vez,

ai o custo estã computado, mas se o mesmo ou outro usuãrio so

licita esta imagem jã processada eletronicamente, acreditamos

nao haver necessidade desse cômputo novamente, e sim o dos cus

tos de proc~ssamento fotogrãfico, os indiretos e outros.Talvez

fosse interessante o estudo de apuração de custo num metodo se

melhante ao por ordem de produção'que, segundo Machline~ sã

Motta e outros 11 ••• e mais utilizado nas empresas que trabalham
7por encomenda ... 1I

Embora nao tenha sido feito um levantamento preciso de

tempos, principalmente no Laboratório Fotogrãfico (visto que

'o Laboratõrio Eletr6nico tem uma ca~acidade de processamento

igual ao dobro da capacidade de gravação e esta depende do sa

telite), mas tendo-se as capacidades medias (ou virtuais) dos

equipamentos, consegue-se elaborar uma programaçao para um bom

7 MACHLINE, Claude; SÃ MOTTA, Ivan de; SCHOEPS,Wolfgang
e WEIL, Kurt E. Manual de Administração da Produção. Fundação
Getúlio Vargas, 1971, vo1.II; p~393.
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atendimento das ordens de ~roduçio.

. .Entendem6s que a utilização de t~cnicas como o .grif!

co de·GANTT, tanto para·acompanhamento de OP como para carga

de mãquinas,seria muito útil para a programação e o controle

da produção com relação a: tempo gasto na execução de uma OP

horas utilizadas e horas nao trabalhadas por equipamento; me

nor numero de estãgios na informação ao usuãrio quanto ã data

de entrega dos produtos, aspecto este talvez muito importante

e necêssãrio â produção de imagens, visto que os usuãrios, :em

muitos casos, tim necessidade de analisar um evento ~om certa

urgincia.

o encaminhamento das OP's'e um passo importante. para

a objetivação do exposto no parigrafo anterior, porque talvez

co~ a utilização do m~todo SOT - Shortest Operation Time,.obt!

nham-se melhores resultados que o m~todo' atualmente utilizado

(primeira a chegar, primeira a ser atendida) podendo-se i:aten

der num determinado tempo a um maior numero de OP's que no me

todo utilizado a.;~yalmente. Segundo Buffa e Taubert, " ... devido
i••V

\

as suas caracterT~ticas de excelente desempenho bem como sua

•r:.~~
I•

"

':f•.
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simplicidade ,de operaçao, o SOT e de grande interesse.1I8

Outro passo importante acreditamos ser a simulação (1
nicialmente), atraves de simplex visando à minjmização dos cu~

tos de produção, considerandó-se os produtos 'a serem produzi -

dos, suas demandas previstas, seus custos por processos alter

nativos, bem como as restrições dos equipamentos para cada pr~

cesso. : Este ultimo ponto e importante porque, embora cada pr~,

duto possa ter dois ou mais processos alternativos de fabrica

ça o, con s eq u'e n tem e n te a 1te ra nd o o s seu s cus t os , os equi p ame n tos

possuem restrições, isto e, podem ser:utilizados num processo

de um produto e noutro processo de outro produto, não ao mesmo

tempo. Poderiamos aqui obter resultados surpreendentes.
,

Para sistemas de produção tipo intermitente, a gestão

de estoques não ê uma tarefa ficil, principalmente neste caso

particular. Conforme visto ã pg. 69, o número de itens em esto

que não e muito grande, mas como a maioria deles ê importada

(aproximadamente 70%), especificos para esse t~po de trabalho,

a complexidade se torna ainda maior. Temos iiténs cujo valor,

8 op , cito pg. 405.
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embora insignificante, apresenta um Zead-time enorme, bem como

a sua falta pode paralizar todo o sistema de produção de ima

gens.

Mesmo centralizado ~m São Josi dos Campos, com contro

le paralelo no SPP, a não aplicação de ticnicas para a adminis

tração de estoque pode originar a qualquer momento a tomada de

decisão onde os custos são al~issimos, ou seja, por exemplo, a

falta de uma peça com custo praticamente zero gera o deslocame~

to de um individuo para o exterior a fim de adquiri-la e trazê-

la para que o sistema nao sofra solução de continuidade.

Achamos a prática da curva ABC ideal como p on to d.eo pa..!:.

tida de toda uma ges tão de estoques: pois a mesma nos retrata

o quê .•quanto e como es ti disposto nosso estoque. A partir dai,

utilização de conceitos de lote - dea economico, ponto reencomen

da, estoque mlnimo, máximo etc. são recomendáveis, dentro do

sistema de revisão ideal para cada caso.

A aplicação dessas t'ecnicas tende a levar-nos ã obten

çao de uma melhor "intimidade" com o estoque, bem como a uma

minimização de custos e melhor aplicação do capital de giro
nos mesmos.
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INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE

REGIMENTO INTERNO

CAPITULO I

DA NATUREZA, SEDE, FINALIDADE E COMPETtNCIA

Art. 19 - O INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE),

orgao criado pelo Decreto n9 68.532 de 22 de abril de 1971 e'

integrante do CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

E TECNOLOGICO - CNPq, por força do disposto no artigo 49 do De

ereto h9 75.241 de 16 de janeiro de,1975, como sua Unidade Su

bordinada, tem sua sede em são Josi dos Campos, Estado de são

Paulo.

Art. 29 - O INPE tem como finalidade, no âmbito civil,

a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento de

projetos na ãrea espacial, dentro.dos planos e programas apr~

vados pelo CNPq, bem como prestar serviços ticnicos nas areas

de sua especialização.
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Art. 3Q - São atribuições do INPE:

a) realizar ou promover pesquisa cientifica e tecnolõ

g;ca e desenvolver projetos nos campos da Ciência

Espacial e da Atmosfera, das Aplica~õe~ Espaciais

e da Tecnologia e Sistemas Espaciais, assim ·como

no das Ciências e Tecnologias bãsicas afins a area

espacial, por iniciativa própria ou em cooperaçao

com outras instituições do Pais ou do éxterior;

b) propor ao CNPq o seu Plano Operacional, que inclui

r a P'r o g r amas e p r o j e tos, ·C omos re s p e c t ivos

mentos e cronogramas;

orç~

c) executar, em conformidade com o Plano Operacional

a p r o v a do, a s a t i v i d a d e s -de p esq u is a e o de s e n v o 1v i

mento.de projetos e serviços conforme com seus ob

jetivos;

d) a comp e n h a r e participar da coordenação de I'progr~

mas, projetos e atividades de pesquisa espacial ,d!

senvolvidos no âmbito civil por outras institui

ções nacionais, estrangeiras ou internacionais no

Bras il ;
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e) incentivar e pramover a formação e o aperfeiçoame~

to do pessoal, inclusive atraves de cursos de põs-

graduação; a capacitação de outras instituições de

ensino em ciência e tecnologia espacial, bem como

de. suas aplicações, utilizando, sempre que possi

vel, os recursos materiais e humanos existentes p~

ra a pesquisa nessas insituições;

f) propor ao CNPq a realização de acordos e convênios

.de cooperação tecnico-cientifica com outras insti

tuições, assim comQ convênios de treinamento para

o desenvolvimento e aperfeiçoamento de recursos hU

manos com outras instituições que se dediquem a

atividades afins ãq~ela~ de sua especialização;

g) manter intercâmbio de informações cientificas e/ou

educacionais com instituiçoes nacionais, estrangel

ras ou internacionais;

h) difundir e estimular o estudo e as pesquisas refe·

rentes ao espaço exterior e ã sua utilização para

fins pacTfico~, real'izando ou participando de cur

sos, conferências e seminãrios, em sua sede, em ou

tros pontos do Pals e no estrangeiro;
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.i) prestaf apoio e a cooperaçao possiveis as iniciati

vas individuais ou de instituições p~blicas ou prl

vadas que se d~diquem ã pesquisa e ao desenvolvimen

to experimental cientifico-tecnológico, inclusive.

~ransferindo tecnologia;

j) organizar e manter um acervo de documentação, in

cluindo biblioteca especializada e atualizada, so

bre assuntos ligados ã Ci~ncia e Tecnologia Esp!

ciais e suas aplicações.

CAPITULO 11

DA ORGANIZAÇAO E FUNCIONAMENTO

Art. 4Q - O INPE serã administrado por um Diretor, au
. .. -

xiliado por um Diretor Adjunto, Chefes do Departamento Tecnico-

Cientifico e um Gerente Administrativo. todos designados pelo

Presidente do CNPq.

Art. 5Q - O INPE terã uma Comissão Tecnico-Cientifica

(CTC), atuando como órgão de orientação do planejamento de
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suas atividades de pesquisa e ensino e de assessoramento da Di

reçao.

§ 19. - A CTC serâ consti tuida por:

I -. Diretor do INPE, tomo seu Presidente;

11 - Diretor AdjuDto do INPE, como seu Vice-

.Presidente;

111 Quatro Pesquisadores da equipe do INPE;

IV - Quatro membros ·escolhidos entre Pe squ i s a

dores, Cientistas ou Tecnõlogos de outras

instituições.

§ 29 - Os membros de que tratam os itens 111 e IV do·

§ 19 serao designad~s pelo Presidente do CNPq

para um mandato de tr~s anos e serão escolhi

dos dentre os integrantes de uma lista tripli-

ce, previamente elaborada pelo Diretor do INPE.

:1 - Os membros da CTC poderão ser reconquzidos

por mais um periodo.

II - Será permitida nova designação apos decor

rido pelo menos o periodo de um mandato.
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§ 3Q - A eTe reunir-se-ã ordinariamente quatro vezes

por ano e extraordinariamente sempre que convo

cada por seu Presidente.

§ 4Q - A eTC só poderã deliberar com a presença

ma de seis membros, entre os quais deverã es

tar pelo menos um dos mencionados no ,tem IV

çio.§.19.

A rt. 69 - Pa r a e x e c u t a r a s. a t r ib u içõ e s de sua c om p!

t~ncia, mencionadas no Art. 39. o INPE manterã um Corpo T~cni
Ico-Cientifico de alto nivel, apoiado em uma estrutura adminis

,
trativa.

Art. 7Q - A constituição, as atribuições e o funciona

mento dos órgãos do INPE serão propostos pelo Diretor e aprov!

dos pelo Presidente do CNPq atraves de Normas de Estrutura.
, .
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CAPITULO 111

DA COMPETtNCIA 00 DIRETOR

Art. 8Q-Compete ao Diret~r do INPE:

a) dirigir as atividades e zelar para que as tarefas

necessirias ao cumprimento· dos objetivos do INPE

sejam desenvolvidas.

b) supervisionar, coordenar e controlar os 6rgãos T~E

nico-Cientificos ·e Administrativos, responsabiJ;

zando-se:

I - p~lo cumprimento dos programas e orçamentos

referentes ao Plano Operacional aprovado;
,

11 - pelo desenvolvimento da~ atividades adminis

trativas e econômico-financeiras de suporte

às tarefas do INPE;

111 - pelo exercicio da função e da autoridade que

• lhe sao atribuidas por este Regimento e as

que lhe forem complementarmente delegadas p~

la autoridade competente.

c) propor o seu Adjunto ao Presidente do CNPq.
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Art. 99 - Compete ao Diretor. Adjunto do INPE:

a) s ub st i tu í r 'o Diretor do INPE nas suas ausências e

impedimentos;

b) exercer as funções e a autoridade que lhe forem de

legadas pelo Dfretor do INPE.

CAPITULO IV

'DAS . DISPOSIÇOES ADMINISTRATIVAS

Art. 109 - Serão adotados pelo INPE, no que couber,as

normas e procedimentos administrativos de carãter geral, baix!

dos pela Administração Central do CNPq e, em qualquer caso, os

especifi cos às Un id a de s Subordi nadas.

§ 19 - Os procedimentos, formulãrios e rotinas para

controle e execução das tarefas administrati

vas serão padronizados' dentro das ddretrtzes

baixadas pela Administração Central.

§ 29 - Quando as situações ou características peculi!

res recomendarem um tratamento diferenciado,os
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·procedimentos, formulãrios e rotinas julgados

necessãrios, deverão ser propostos para exame

e aprovação ã· Administração Central.

tAPITULO V

DAS DISPOSIÇOES ORÇAMENT~RIAS E FINANCEIRAS

Art. 119 - O INPE deverã elaborar e propor, anualmen

te, o Plano Operacional de suas atividades, o qual deverã in

cluir o conjunto de projetos a serem desenvolvidos, acompanh~

do da respectiva proposta orça~entãria, em conformidade com as

normas gerais adotadas pelo CNPq.

Art. 129 - Os recursos necessãrios a execuçao do Pla

no Operacional aprovado serão alocados ao INPE pelo CNPq.

Parãgrafo Onico - As receitas ·geradas pelo INPE se

rão incorporadas ao seu Plano Oper~

cional. devendo sua aplicação ser

efetuada no próprio Plano Operacio-
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na1, dentro da programaçao aprovada.

Art. 139 - A movimentação ~os recursos seri feita por

meio de cheques e ordens bancirias assinados em conjunto pelo

Diretor e pelo Gerente Administrativo.

Parigrafo Unico - As atribuições previstas neste Art!

go poderão ser delegadas, devendo

ser fixados no documento de de1eg~

çao os limites de competência.

Art. 14Q - O controle econõmico-financeiro dos recur

sos recebidos e as prestações de contas serão efetuados em con

formidade com as normas baixadas pa~a as Unidades do CNPq, sal

vo os que, por força de conv~nio ou acordos, tenham que obede

ter ã sistematica do orgao financiador,

CAPITULO VI

DO PESSOAL

Art. 15 - Aplicam-se ao INPE as normas e disposições

sobre pessoal baixadas pelo CNPq.
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CAPITULO VII

DAS 'DISPOSIÇOES FINAIS

Art.' 16Q - O Diretor 'do INPE poder~, nos limites dos

poderes que lhe forem conferidos, exercer a representação do

CNPq em sua ~rea de atividade.

Art. 17Q - O fornecimento ou divulgação por qualquer

meio de informação das atividades desenvolvidas pelo INPE, de

vera obedecer is determinações do CNPq referentes a st~tem~ti

ca de uso e disseminação de informações.

Art. 18Q - Os casos omissos no presente Regimento se

rao decididos pelo Presidente do CNPq.

* * * * * *' ,* *' "" *
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.INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE

MISSOES, PROGRAMAS, PROJETOS, DEPARTAMENTOS f DIVISOES
, .

MISSOES CIENTIFICAs E TECNOLOGICAS

~ISSAO CIENCIA ESPACIAL

ASTRO - PROGRAMA ASTROFTsICA DE ALTA ENERGIA

FUVE Fluxo ultra-violeta do espaço
SOURCE Observação de fontes puntuais de raios-gama
GELI Observação de linhas de raios gama com telesc3pio

.GE(LI)
JUPTER Lactos em balão do telescópio de raio-x jupter

IONO - PROGRAMA IONOSFERA
EQUION
CION
ELIS
ESCO
HEAT
HFDOP
ACEI
IONAP

Ionosfera tropical
Medidas in loco de parâmetros ionosf~ricos
Ionosfera tropical - baixas latitudes
Radar de espalhamento coerente
Aquecimento artificial da ionosfera
Doppler de alta frequência
Acoplamento estratosfera-ionosfera
Estudo comp. parâmetros predições ionosf. p/modelo
CCIR
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GAMBAT - PROGRAMA GEOQuIMICA AMBIENTAL

AROS
CHUVA
GAST

Aerossóis e poluição do ar
Geoquimica de ãguas pluviais
Estudo de gases atmosféricos

GEONUC - PROGRAMA DE GEOFISICA NUCLEAR
GAMA
RANUC
RADON

Radiaç~o gama natural e artificial
Instrumentação de geofisica nuclear
Distribuição de radônio de meio ambiente

MISSAO METEOROLOGIA

METBA - PROGRAMA METEOROLOGIA BAsICA
PNTE Previsão numérica de tempo
SINO 'Laboratôrio de sinôtica
MASC Modelagem atmosférica e simulação d6 clima

INSAT - PROGRAMA INSTRUMENTAÇAO E,SATtLITE METEOROLOGICOS
APTE
PCD
SMS
TIROSN
SITIM

TRANS

Sistema A~T/WEFAX
Plataforma coleta de dados
Estação SMS/METEDSAI
Estação Tiros-N/NDAA
Sistema interativo de tratamento de imagens me t e o o .

rolõgicas
Transmissão de imagens de satélites meteorolõgicos.

ESTER 1 - PROGRAMA ESTAÇOES TERRENAS
ETIMET Estações terr.p/recepção de imag. e dados de sate

lites meteorologicos
PLATAF Plataformas p/coletas e transmissão de dados ambien

ta i s. .

I



FISAT - PROGRAMA FIsICA DE ALTA ATMOSFERA
LIDA
LUME
DADO
PERO
RAME
AURORA

Radar de Las"er
Observações de luminescência noturna
Gravador digital
Interferômetro Fabry-Perot
Radar meteórico
Aurora equatorial

GEOMA - PROGRAMA GEOMAGNETISMO
Magnetismo terrestre
Campos e particulas na anomalia magnetica brasile;
ra

SOMAT Sondagem magneto-telürica
CLIVIA Columba livia

MATE
CPAMP

PLASMA - PROGRAMA FlslCA DOS PLASMAS
PQUI Plasma Quiescente
PMAG Plasma Magnetizado
PRAD Plasma produzido p~r laser
PFER Feixe de eletrons relativisticns
PION Propulsão iônica
PTEO Teoria de plasma

RADIO - PROGRAMA RADIO-ASTROFlsICA E DE FlsICA SOLAR
SOLP Sol miximo e fTsi~a solar
ROIR Radio observatõrio ltapetinga instrumentação radio-

cientifica
DRMA Desenvolvimento de refletor milimetrico e aplic.r!

diometricas
RCRA RadioastrofTsica

t
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SERSAT -, PROGRAMA DE SERVIÇOS DE SATELITE METEOROLOGICOS

OPAPT Operação do sistema APT
OPPCD ' Operação p 1a t af o rma coleta de dados
OPSMS Operação estação SMS/METEOSAT
OPTIR Operação estação Tiros/N/NOAA
OPTRAN Operação de transmissão de imagens de satélites me

teorolõgicos
COMA Centro de observação e medição atmosférica
CENMET Centro de recepção, proc. e d i s sem . prods. obtidos

p/sat. meteorolõgico

APLIME - PROGRAMA ~PLICAÇOES METEORO~OGICAS

CLIMA
Tratamento de dados meteorolõg~cos
Climatologia
Previsão e acompanhamento de geadas através do sa
t êl i te
Interação da produtividade agricola/variãveis me
teorolõgicas

RECAT Recursos atmosféricos

DADOS

GEADA

SAFRA

PROSAT Processamento de imagens de satilites meteorolõgi
cos

OBSMET Observações meteorolõgicas

MISSAO COMUNICAÇOES,

ESTER 2 - PROGRAMA ESTAÇOES TERRENAS
ETCOMS Estac;ões terrenas para comunicações por s a t é li t e s
ANTERF Ante nas e equipamentos de RF/ANTFRF
CANDIG Canal Digital
ETGHZ Estações terrenas para 14/12 GHZ

t
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TELEC - PROGRAMA TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇOES ESPACIAIS

SAtCOM
STATTC
BALCON

Carga ~til de satélites de telecomunicações
Sub-sistema TTe para satélites geoestacionãrios
Balões: equipamentos de telecomunicações

MISSAo SATtLITE

DIGITA - PROGRAMA SISTEMA DIG E ANALOGICOS NA MISsAO SATtLITE
SUBORD Supervisão de bordo
REDACE Rede de dadas para controle espacial

SUPRI - PROGRAMA SUPRIMENTO DE ENERGIA
SISSEB Sistema de suprimento de energia de bordo
PROSEB Programa ~imulador do suprimento de bordo

CONTER - PROGRAMA ESTRUTURA E CONTROLE TtRMICO EM PLATAFORMAS "
ESPACIAIS

EDISA
TUNEL
AEROVE
ESTRUT
TERM

Estabilidade dinâmica de satélites artificiais
Túnel de vento com baixa densidade
Aerodinâmica de veiculas espaciais
Cilculo estr~tural
Contr61e térmico

TESP - PROGRAMA TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇOES ESPACIAIS
TTC Sub-sistema TTC para satélite brasileiro

DIORB - PROGRAMA DINAMICA ORBITAL E CONTROLE
ORBAT Simulação e estimativa""de õrbita e atitude
CONTAT Contrôle de atitude e da õrbita de veiculas esp~
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ciais.
TEREAL Operações em tempo real

INTES - PROGRAMA INTEGRAÇAO E TESTES
TESTES Integração e testes do primeiro satelite brasileiro

CONSAT - PROGRAMA ESTAÇOES DE CONTROLE E RASTREIO

ALFREQ Alta frequência
AUTOM Automatização
RASTRE Rastreio
TECOM Telecomando
TELEM Telemetria

SENSOR - PROGRAMA SENSORES NA MISSAO SATtLITE
SENSAT Sensores para satelite

CENTRO - PROGRAMA CENTRO- DE OPERAÇAO E MISSAO
OPERMI Centro de Operação·e Missão do primeiro satélite

brasileiro

TAMB - PROGRAMA DE TESTES AMBIENTAIS
AMBT Testes ambientais do primeiro satélite brasileiro

MISSAO SENSORIAMENTO REMOTO

RECMI - PROGRAMA RECURSOS MINERAIS
G[OREG- Geologia Regional
PEMINE Pesquisa Mineral
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RECAF - PROGRAMA RECURSOS AGRONOMICOS E F~ORESTAIS
SOlOS Mapeamento de solos
REFLOR Avaliação de recursos florestais
EAGRI Estatisticas agrico1as

RECMA - PROGRAMA 'RECURSOS DO MAR
OCEANO Sere oceano
PESCA Sere pesca

ANAMB - PROGRAMA ANALISE AMBIENTAL
USOTE Uso da terra
GEOMOR Geomorfologia

TRATEC - PROGRAMA TRANSFERtNCIA DE' TECNOLOGIA
TRANSF Transferincia de ticnicas e mitodos em sensoria

mento remoto
DIASSE 'Divulgação e assessoria t~cnica em sensoriamento

remoto
,

TRAD - PROGRAMA AQUISIÇAO E TRATAMENTO DE DADOS
STID
SADA
CARTO

Sistema de tratamento de imagens digitais
Sistema de aquisição de dados aerotransportados
Apoio cartográfico

USUEX - PROGRAMA USUARIO EXTERNO·
ANGRA - Angra dos Reis

DATRAD - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM AQUISIÇAO E TRATAMEN
TO DE DADOS

DEHARD Desenvolvimento de Hardware
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DESOFT Desenvolvimento de Software
CORGEO Correção geom~trica de imagens' MSS/RBU
PLATID Plano diretor do sistema de tratamento de imagens

digitais

SAFRAS - PROGRAMA PREVISAO DE SAFRAS
AREA Determinação de area plantada
PRODAG Determinação de produtividade agrlcola
INTEG Integração e avaliação
VISUAL Determinação visual de area plantada com cana de

açucar

PRIMA - PROGRAMA PRODUÇAO DE IMAGENS
OPERA Operações do sistema
LAKD-D Landsat-b
IMAGEM Custo das jmagens não processadas

MIssAO TECNOLOGIAS DE APOIO

SENso - PROGRAMA SENSORES
DETMEC Detecção de rad;a~ão
SERFTE Sistema sensores: aplicações
FLUORE Detetor de fluorescência
RADIR Sistemas sensores de IV
RADMO Radiômetro de microondas

GEOOE - PROGRAMA GEOOESIA ESPACIAL
GEOSAT Geodesia por satélites
ERL . Estação de rastreiamento laser
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MATER - PROGRAMA MATERIAIS
XTALOS Crescimento de cristais
DJVER Dispositivos foto-voltaicos
CELSO Celulas solares
FISUP Fisica de superficies
MATEDE Materiais desordenados
SOLAP Coletores solares e aplicações

SAFO - PROGRAMA COMBUSTAO
AICH
BIOM
SIPROS

Acustica e ionizaçao de chama
Queima de biomassa
~istema de propulsão para satelites

LPC Labdrat5rio de processos de combustão

INFOR - PROGRAMA ,INFORMATICA
INTAL 'Inteligencia artificial e linguágens
IMAGE Processamento e reconhecimento de imagens
DESOFT DesenvQlvimento de software de aplicação
DENUME Desenvolvimento de.aplicações numericas

,.

NAS - PROGRAMA ENGENHARIA D-E SISTEMAS
URBES
AESE
MEDEP
COPROJ

•Urbanismo e engenharia de sistemas
Anãlise econômica de sistemas espaciais
Metodo para o desenvolvimento de projetos espaciais
Controle de projetos

SISDIG - PROGRAMA SISTEMAS DIGITAIS E ANALOGICOS
COMINe Computador incremental
LASIDA Laborat5rio de sistemas' digitais
RECODI Rede de coleta e disseminação de dados

,SISMAG Sistema aquisição, processamento, transmissão de
sinais e imàgens
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TRANSI Transferência de tecnologia e industrialização

ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE

MISSAO INFRA-ESTRUTURA E APOIO

INFRA - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA

APOIO - PROGRAMA ATIVIDADES DE APOIO
ClB
ASCON
ATADM

Centro de lançamento de balões
Associação dos servidores do CNPq
Atividades de apoio tecnico ou administrativo

MISSAO FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

DOCENC - PROGRAMA DOCtNCIA ,

ANS Anãlise de sistemas e aplicações
CEA Ciência espacial e da atmosfera
ECO Eletronica e telecomunicações
MET Meteorologia
SER Sensoriamento remoto
CAP Computação aplicada
FIS Fisica
MAT Matemãtica
CET Cursos especiais e treinamento

OISCEN - PROGRAMA OISCtNCIA
ANS/A
CEA/A

Analise de sistemas e aplicações/A
Ciência espacial e da atmosfera/A
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ECO/A
MET/A
SER/A
CAP/A
CET/A
ISOLA0

I

Elet~6ni~a e telecomunicações/A
Meteorologia/A
Sensoriamento remoto/A
Computação aplicada/A·
Cursos especiais e treinamento/A
Disciplina pós-graduação· aluno nao inscr. mestre
ou doutor

MISSAO SERVIÇOS ·EXTERNOS

SERVEX - Serviços Externos

DEPARTAMENTOS E DIVISOES

DIR DIREÇAO
DAD - Divisão de Apoio e Atendimento da Direção
CTC - Comissão Técnico-Científica
DAP - Divisão de Acompanhamento e Avaliação do Projeto

DAS DEPARTAMENTO DE ASTROFISICA
ORA - Divisão de Radioastronomia
DAE - Divisão de Astrofisica de Alta Energia
DBL - Divisão de Carga Otil e Balões

DGA DEPARTAMENTO DE GEOF!SICA E AERONOMIA
011 - Divisão.de Ionosfera
DOA - Divisão de Optica Atmosferica
DIG Divisão de Geomagnetismo
DGN - Divisão de Geofisica Nuclear
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DME DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA
DPM - Divisão de Pesquisas Meteorológicas
DEI - Divisão de Engenharia e Instrument~ção Meteoro16

gica
DAM - Divisão de Aplicações Meteorológicas

DEE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA ESPACIAL
DEL - Divisão de Eletrônica
DEG - Divisão de Es tru tura e Controle Termico
DRT - Divisão de- Rastreio, Telemetria e Telecomando
DTL - Divisão de Telecomunicações
DIT - Divisão de Integração e Testes

DSR DEPARTAMENTO DE SENSORIAMENTO REMOTO
DDP - Divisão de Pesquisas
DAQ - Divisão de Aquisição e Tratamento de "Dados
DOA - Divisão de Aplicações

DPR .- DEPARTAMENTO DE PRODUÇAO DE IMAGENS,

SPP - Serviço de Planejamento e Controle de Produção e
Materiais

ORE - Divisão de Recepção
SGR - Estação de Recepção e Gravação

- Setor de Operação
Setor de Manutenção

- Setor de Serviços Gerais
DPO - Divisãe de Processamento

- Serviço de Controle de Qualidade
- Serviço de Engenharia e Manutenção

SLE - Seção Laboratório de Processamento Eletrô
nico
- Setor de Produção
- Setor de Suporte
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SLF - Seção Laboratório de Processamento Fotogr~
fico
- Setor de Produção Automãtica
- Setór de Produção Manual
- Setor de Fotomontagem
- Setor de Apoio

DOI - Divisão de Distribuição
5B. - Banco de Imagens Terrestres

ATU - Setor de Atendimento ao Usuãrio
- Setor de Microfilmagem
- Setor de Processamento Tecnico
- Setor de Armazenamento

DTE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA APLICADA
DIC - Dividão de Ciência e Tecnologia de Materiais
DSS - Divisão de Sistemas Sensores
DPC Divisão de Processos de Combustão
DPL - Divisão' de ~lasmas

DSE - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS fSPACIAIS
,

DES - Divisão de Engenharia de Sistemas
DIN - Di~isão de Informãtica
DDO - Divisão de Dinâmica Orbital e Controle

DRH DEPARTAMENTO DE FORMAÇAO DE RECURSOS 'HUMANOS
DPG - Divisão de Pãs-Graduação
DTA - Divisão de Treinamento

DAT DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO TrCNICO
DEA - Divisão de Desenvolvimento
DPD - Divisão de Processamento de Dados
DBD - Biblioteca
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GAD GERENCIA ADMINISTRATIVA
DPE - Divisão de Pessoal
DOF - Divisão de Orçamento e Finanças
DMA - Divisão de Material
DSG - Divisão de Serviços Gerais
DAA - Divisão de Apoio Administrativo

DRL DEPARTAMENTO DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
DTT - Divisão de Transferincia de Tecnologia e Relações

Industriais
OCO Divisão de Cooperação. Divulgação e Intercâmbio

Institucional

CCP COORDENADORIA ADJUNTA DE CACHOEIRA PAULISTA E CUIAB~

CNT COORDENADORIA ADJUNTA DE NATAL E FORTALEZA

CAS CORDENADORIA ADJUNTA DE sAo PAULO

* * * * * * * * *
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ATRIBUIÇOES DO

DEPARTAMENTO DE PRODUÇAO DE IMAGENS

ORGAOS SUBORDINADOS

-,DIVISA0 DE RECEPÇAO - DR~

- DIVISA0 DE PROCESSAMENTO - DPC

DIVISA0 DE DISTRIBUIÇAO DDI

- SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇAO E MA

TERIA~S ~ Spp.

OBJETIVO

Executar as ativid~des de recepçao, gravaçao, proce!

sarnento e transformação de im~gens obtidas por satélites e nau

tras plataformas espaciais, disseminando entre' os usuârios as

informações recebidas.

ATRIBUIÇOES
1.0 - Supervisionar tecnicamente todas as atividades

'do Departamento.
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2.0 - ~ A~aliar o desempenho do pessoal t~cnico e de

apoio em atividades no Departamento.

3.0 -- Assegurar o sigilo, na obtenção, na guarda e

na disseminação dos dados sensoriados.

4.0 Orientar os usuirios~ na seleção de dados e na

sua melhor utilização.

5.0 Propor,para aprovaçao da Diretoria, convênios

com entidades nacionais, estrangeiras ou inter

nacionais~ interessadas na utilização dos da

dos sensoriados.

6.0 - Coordenar a proposição de dados para a conso

lidação de p~opostas e/ou orçamentos sob a
,

orientação do responsivel pelo Plano Operaci~

nal.

7,0 Apresentar, para apreciação do Diretor, nomes

de profissionais a serem contratados para o De

partamento.

8.0 - Avaliar o desempenho dos servidores do Depart!

menta, propondo a Diretoria, elogios,punições,

transferências, promoçoes e demissões.
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9.0 - Assessorar a Dir~toria do INPE nos assuntos ati

nentes a sua irea d~ atuação.

10.0 Executar outras atribuições que 1he forem dele

gadas.

,
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SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇ~O E MATERIAIS

OBJETIVO

Planejar e controlar as atividades referentes a prod~.

çao, administração de materiais e assessorar a Coordenadoria do

Departamento no Planejamento e controle administrativo.

ATRIBUIÇOES

1.0 - Elaborar a programaçao e controlar a produção

dos Laboratórios da 'Divisão de Processamento.

2.0 - Analisar a c~pacidade de produção dos Laborat~

rios, calculando a lotação e carga das

nas, visando melhor planejamento da produção.

3.0 - Elaborar tabela de custos e preços dos prod~

tos distribuidos e serviços prestados aos usua

rios observando as normas estabelecidas pela

Coordenadoria.

4.0 - Sugerir i Coordenadoria normas' e procedimentos

administrativos, objetivando a racionalização

de trabalhos e aumento de produtividade, consi



1 1 1

derando o menor custo operacional, observando

normas vigentes no INPE.

5.0 - Colaborar na elaboração e controlar o Plano Op~

racibnal d6 Departamento, 'observando capacid!

des da produção. necessidades dos setores, d;~

ponibilidade orçamentãria e objetivos aprovados

pela Coordenadoria.

6.0 - Encaminhar para a Seção de Materiais (C.Pauli~i:

ta) as Requisições de Compras de produtos ,na

cionais e importados dos setores do Departame~

to.

7.0 - Proceder ao recebimento, confer~ncia, armazena

mento e distribuiçã~ de todo mate~ial adquiri

do, doado ou cedido por' emprestimo ao Depart!

mento.

8.0 - Manter controle de movimentação e zelar pela

organização dos almoxarifados de peças para re

posição e materiais de consumo, efetuando in

ventãrios periõdicos, atualização das lista

gens e informando quando necessãrio ou conveni

ente. a6S setores interessados, o nlvel corren



J J 2

te .d~ estoque, especialmente dos itens criti

cos.

9.0 - Propor novos fornecedores de materiais, obser

vando menor preço e prazo de entrega, encami

nhando amostras para teste ou anãlise nos Ser

viços de Controle de Qualidade e Engenharia e

Manutenção.

10.0 - Manter relacionamento com fornecedores de Mate

riais e Serviços, objetivando melhor assistên

cia tecnica para o Departamento.

11.0 - Estabelecer normas e procedimentos de operaçao

para os almoxarif~dos especificos do Departame!

to.

12.0 - Elaborar periodicamente relatõrios e grificos

de acompanhamento da produção e das tarefas re~

lizadas, consolidando dados fornecidos ·pelos

setores do Departamento.

, 13.0 - Elaborar e controlar as Solicitações de Servi

ços internos e externos para o Departamento.

14.0 - Emitir nota de entrega, embalar e despachar DS
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produtos produzidos pelo Departamento, efetuan

do acompanhamento e controle.

15.0 - Assegurar o sigilo na guarda dos dados obtidos

por sensoriamento remoto e/ou da area adminis

trativa.

16.0 - Auxiliar. a Divisão de Materiais (São Jose .dos

Campos) na execução dos inventãrios fisicos de

materiais.

ATRIBUIÇOES DO CHEFE DO SERVIÇO

1.0 - Apresentar ao Coordenador do Departamento rela

tõrios periõdicos, ~obre as atividades do Ser

viço.

2.0 - Assessorar o Coordenador do Departamento na av~

liação das atividades do Serviço, analisando

procedimentos em vigor~ sugerindo mudanças 'P!

ra melhoria na eficiência dos trabalhos e na

qualidade dos produtos.

3.0 - Propor ao Coordenador do Departamento a parti

cipação de funcionirios alocados no Serviço em
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Cursos, Seminãrios, Estãgios e Treinamentos E~

pecializados, para fins de cont1nuo

mento tecnico.

aprimora

4.0· - Orientar ou proP9rcionar treinamento aos novos

funcionãrios alocados no Serviço, bem como aos

funcionãrios antigos, visando seu melhor desem

penho tecnico ou adaptação is novas funções.

·5.0 - Avaliar o desempenho do.s funcionãrios alocados

no Servlço, propondo ao Coordenador do Depart~

mento elogios, punições, transferências, prom~

çoes e demissões.

6.0 - Apresentar, para apreciação do Coordenador do

De p a r tam e n to, no m e s" de p ro f is s i o na is a

contratados para o Serviço.

serem

7.0 - Coordenar tecnicamente as atividades no âmbito

de Serviço.

8.0 - Executar outras atividades qu~ lhe forem atri

buidas e/ou delegadas pelo Coordenador do De

partamento .
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DIVISA0 DE RECEPÇAo

ORGAo SUBORDINADO

ESTAÇAo DE RECEPÇAo E GRAVAÇAo DE CUIAB~

OBJETIVO

Executar as atividades necessãrias a aquisição e gr~

vaçao de imagens transmitidas por satilites e outras platafo!

mas espaciais.

A T R I B U'I ç O E S

1.0 - Planejar e executar as atividades da Divisão.
,

2.0 - Responder- sobre:

2.1 - Reoepção, tratamento e gravaçao das ima

g e n sob t idas po.r sa té 1ite s e ou tra s p 1~

taformas espaciais.

2.2 - Manutenção corretiva e preventiva dos

equipamentos técnicos da Estação;.

2.3 - Pelo sigilo e guarda dos dados adquiridos;

2.4 - Controle de qualidade dos dados gravados.

3.0 - Preparar e apresentar relat5rios perf6dicos so
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bre as atividades da Divisão.

4.0 - Assessorar o' Chefe do Departamento na avalia

ção das atividades da Divisão analisando proc!

dimentos em vigor e sugerindo mudanças e alter'

nativas para melhoria na eficiência dos traba

lhos e na qualidade dos produtos.

5.0 - Propor a participação de servidores alocados

na Divisão em cursos, seminirios, estig~os e

treinamentos especializados, para fins de con

tlnuo aprimoramento técnico.

6.0 - Avaliar o desempenho dos servidores na Divisão,

propondo elogios, punições, transferências,pr~
.•.moçoes e demissões.

7.0 - Apresentar para apreciação; nomes de profissi~

nais a serem contratados para a Divisão.

8.0 - Coordenar tecnicamente as atividades no âmbito

da Divisão.

9.0 - Executar outras atividades que lhe forem atri-

buidas e/ou delegadas.
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ESTAÇAO DE RECEPÇAO E GRAVAÇAO DE CUIAB~

OBJETIVO:

Executar as atividades gerais associadas ã aquisi~ão

e gravação de dados por,satelites de sensoriamento remoto, de

interesse do INPE, de acordo com esquema e frequência de cobe~

tura estabelecidos pela Coordenadoria do Departamento,e segui~

do procediméntos operacionais pre-estabelecidos e aprovados p~

la Chefia da Divisão de Recepção.

ATRIBUIÇOES

1.0 - Executar as at;'vidades de recepçao e gravaçao

dos dados transmitidps por satélites de senso

riamento remoto, de acordo com procedimentos

operacionais, esquema e frequência de cobertu

ra pré-estabelecidos, ut t l í za ndos p a ra grava·çao

dos dados recebidos, equipamentos e sistemas de

alta confiabilidade.

2.0 - Executar, de acordo com procedimentos operaci~

nais pré-estabelecidos, as atividades relaciona
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das coro reprodução e controle eletrônico dos

dados gravadost com o prop6sito de verificar a·

qualidade intrinseca dos mesmos e de produzir

preliminarmente imagens visuais em filme,TV ou

outro meio compativel que permita uma imediata

transformação das informações recebidas em ima

gens de fãcil acesso ou manuseio.

3.0 Observar e zelar para que sejam seguidos os

procedimentos de operaçao estabelecidos pela

.Divisão de Recepção.

4.0 - Executar as atividades administrativas relacio

nadas com serviços de transporte; frete aereo

e terrestre; reprod~ção e circulação de docu

mentos; coleta, distribuição e envio de corres

·pondência; comunicação; limpeza, conservação e

se~urança das instalações; controle de almoxa

rifados e patrimonial; controle de frequência

e pagamento de servidores; controle de

ras e consumo de combustivel, prestação de con

tas; contratação dos serviços de terceiros; s~

pervisão de contratos de manutenção preventiva
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e corretiva dos bens mõveis, ut ens f l í os e insta

lações; na area em Cuiabã sob sua respo~sabill

dade de acordo com normas estabelecidas pela

Coordenadoria Adjunta de Cachoeira P~ulista e

Cuiabã.

5.0 - Prover a guarda, conservaçao e armazenamento',

sob rigorosa segurança, de fitas magneticas a

serem utilizadas pelos sistemas de gravaçao de

dados, bem como das fitas magneticas jã utili

zadas por estes sistemas e que estão aguarda~

do processamento preliminar ou embarque post~

rior para .o s Laboratórios da Divisão de Proces

sarnento.

6.0 - Manter sob rigoroso controle as listagens, fi

tas, ou outro meio de arquivo de dados necessi

rios a correta operação dos sistemas eletrôni

cos de rastreio e aquisição de dados.

7.0 - Manter organizado e atualizado arquivo conten

do todos os manuais de operação,e documentação

de todos os' procedimentos operacionais re la t i

vos a aquisição, gravaçao e re~rodução dos da

dos.
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8.0 - Zelar pela correta operaçao e pela boa segura~

ça dos equipamentos da Estação, 6bservando no!

mas e recomendações estabelecidas pela Divisão
-de Recepçaõ, empenhando~se para que sejam man

tidas sob ·controle operacional, dentro de esp!

cificações pre-estabelecidas, todas as unida

des sob súa responsabilidade, garantindo o ml

nimo de rUldo na recepçao e a melhor qualidade

dos sinais.

9.0 - Executar, de acordo com procedimentos operaci~

nais pre-estabelecidos, antes e apos cada pa~

se rastreado, todos os testes necessãrios a ve

rificação do nivel de operacionalidade das uni,

dades ou sistemas envolvidos nos processos de

aquisição, gravação e reprodução l.dos·· dados

adquiridos.

10.0 - Informar ã Divisão de Processamento atraves da

Divisão de Recepção, diariamente e apos cada

passe do satelite, com os meios de comunicação

disponiveis, os resultados dos testes efetua

dos para aquele determinado passe. alertando p!
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ra a possibilidade, se for o caso, da ocorren

cia de problemas e/ou anomalias na gravaçao.

11.0 - Cuidar para que s~jam eficientemente tomadas as

medidas corretivas necessãrias a eliminação das

irregularidades detetadas no Labofat6rio de

Processamento Eletrônico ou apontadas pelo

Serviço de Engenharia e Manutenção.

12.0 Cuidar para que sejam preenchidos e encaminha

dos i Divisão de Recepção ou eventualmente a

Divisão de Processamento informes de falhas de

equipamentos e/ou sistemas detetados durante

as atividades de teste, calibração,verificação

ou rastreamento propriamente dito.

13.0 - Proceder ã manutenção 'preventiva quando aconse

lhãve1 ou corretiva quando necessãria dos equl

pamentos e/ou sistema de teste, aquisição, gr~

vaçao e reprodução instalados na Estação, soll

citando quando conveniente o apoio de

setores do Departamento.

outros

14.0 - Mpnter organizado e atualizado arquivo conten

do livros de anotações e relat6rios referen
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tes ~manutenções preventivas e de forma "esp!

cial, às "corretivas, com o objetivo principal

de auxiliar na solução de problemas similares

no futuro.

15.0 - Manter organizada oficina de testes e manuten

ção para perfeito desempenho das atividades de

manutenção preventiva e corretiva.

ATRIBUIÇOES"DO CHEFE DE SEÇAO

1.0 - Coordenar tecnicamente as atividades da Seçãõ.

2.0 - Observar e zelar para que sejam seguidos os pr~

cedimentos oper~cionais estabelecidos ou apr~

vados peiá Divisão de ReCepção.

3.0 - Zelar pel~ correta operaçao e boa segurança dos

equipamentos em uso na Seção, fazendo observar

as recomendações do Serviço de Engenharia e M!

"nutenção, enviando a ele, atraves da Divisão

de Recepção, informes sobre falhas observadas.

4.0 - Preparar e apresentar ã Chefia da Divisão de

Recepção relat6rios periõdicos sobre as ativ;
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dades da Seção. -

5.0 - Assessorar o Chefe da Divisão de Recepção na

avaliação das atividades da Seção, analisando

os procedimentos operacionais em vigor e sug!

rindo mudanças e alternativas para melhoria da

eficiência dos trabalhos.

6.0 - Propor ao Chefe da Divisão de Recepção a part~

cipação de- servidores alocados na Seção em CU!

s o s , s em ínâ r io s , estãgios e treinamentos esp!

cializados, para fins -de contfnuo aprimorame~

to técnico.

7.0 Orientar ou proporcionar treinamento,de acordo

com apr~vação da Ch~fia da Di~isão, aos novos

servidores alocados na Seção, bem como a servi

dores antigos, visando seu melhor desempenho

técnico ou adaptação a novas funções.

8.0 - Avaliar o desempenho de servidores alocados na

Seção, propondo ao Chefe da Divisão de Recepção

elogios, punições, transferências, promoções e

demissões.
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9.0 - Apresentar para apreciação do Chefe da Divisão

de Recepção nomes de profissionais,a serem con

tratados para a Seção.

10.0 - Encaminhar periodicamente ao Serviço de P1an!

jamento e Controle de Produção e Materiais ,

atraves da Divisão de Recepção, especificações

de materiais, equipamentos e serviços necessa

rios ao pleno desempenho das atividades da Se

çao.

11.0 - Executar outras attvidades que lhe forem atri

buidas e/ou delegadas pelo Chefe da Divisão ·de

Recepção.
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DIVISA0 DE PROCESSAMENTO

ORGAOS SUBORDINADOS

- LABORATORIO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO. -SLP

- LABORATORIO DE PROCESSAMENTO FOTOGR~FICO - SLF

- SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE

- SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇ~O

OBJETIVOS

Executar as atividades de processamento eletr5nico e

fotogrãfico das imagens obtidas por satelites e outras
,

formas espaciais, observando os padrões de qualidade, para ca

da produto, de interesse do INPE.

ATRIBUIÇOES

1.0 - Planejar e executar as atividades da Divisão.

2.0 - Responder sobre:

2.1 - processamento eletr5nico dos dados obti

dos;

2.2 - processamento de dados para suporte ao

•
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processamento eletrônico, fotográfico

controle de qualidade bem como o necessa

rio ao acesso, controle e recuperação de

informações;

2.3 - processamento fotogr~fico das imagens,em

seus diferentes tipos de apresentação;

2.4 - apoio de processamento fotográfico a ou

tros órgãos do INPE;

2.5 - guarda e sigilo dos produtos em suas di

ferentes formas;

2.6 manutenções corretiva e preventiva;

2.7 - desenvolvimento de novos produtos. a pa!

tir de i~agens obtidas por sat~lites,/de
~

interesse do INPE.

3.0 - Preparar e ápresentar relatórios periódicos so

bre as atividades da Divisão.

4.0 - Assessorar o Chefe do Departamento na avaliação

das atividades analisando procedimentos em vi

gor e sugerindo mudanças e alternativas . para

melhoria na eficiência dos trabalhos e na qu~

lidade dos nrodutos.
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5.0 - Propor a participação de servidores alocados na

Divisão em Cursos, Seminãrios, Estãgios e Trei

namentos Especializados, para fins de contínuo

aprimoram~nto tecnico.

6.0 - Avaliar o.desempenho dos Servidores alocados na

Divisãa propondo elogios, ~unições, transferin

cias, promoções e demissões.

7.0 - Apresentar para apreciação nomes de profissi~

nais a serem contratados para a Divisão.

8.0 - Coordenar tecnicamente as atividades no âmbito'

da Divisão.

9.0 - Executar outras atividades que lhe forem atri

buidas e/ou delegadas.
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LABORATORIO DE PROCESSAMENTO FOTOGR~FICO

OBJETIVO

Executar as atividades de processamento fotográfico

dos dados obtidos por sensoriamento remoto de acordo com pr~

gramação elaborada pelo Serviço de Planejamento e Controle de

Produção e Materiaist observando procedimentos de operaçao pre-

estabelecidos, aprovados pela Chefia da Divisão de Processamen

to.

ATRIBUIÇOES

1.0 - Programar intername~te as atividades de proce~

sarnento fotográfico de filme contendo dados

obtidos por sensoriamento remoto e de interes

se do INPE para a produção de imagens em dife

rentes tamanhos e apresentações,estabelecendo

a forma de execução dos trabalhos de maneira a

atender as prioridades pre-estabe1ecidas.

2.0 - -Executar as atividades de processamento foto

gráfico para õrgãosou agências externas de in
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teresse do INPE e para apoio a outros setores

do Departamento ou prõprio do INPE, de acordo

com a orientação do Coordenador do Departame~

to.

3.0 - Executar as atividades relacionadas com a mon

tagem de mosaicos, fotolndices e paineis foto

grãficos de dados obtidos por sensoriamento re

moto ou de interesse do INPE.

4.0 - Executar trabalhos de fotografia e fotoreprod~

ção, preto e branco ou colorido,relacionados

com a reprodução, composição, ampliação, redu

çao ou copiagem d~dos ou informações de in

teresse do Departamento e do INPE e para apoio

a outros setores do INPE.

5.0 - Executar as atividades relacionadas com quiml

ca fotogrãfica e foto-acabamento necessãrias

ao processamento de materiais fotográficos ma

nipulados pelo Laboratório, e para apoio a ou

tros setores do INPE.

6~0 - Observar e zelar para que sejam seguidos - os

procedimentos operacionais aprovados pela Divi
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sao de Processamento.

7.0 - Elaborar sistemas de indexação e arquivamento

do material processado elou fotografado e man

ter sob rigoroso controle arquivo de filmes

(filmoteca) de utilização corrente no Laborató

rio Fotogrãfico.

8.0 - Manter organizado e atualizado arquivo conten

do todos os manuais de operação bem como docu

mentação de todos os procedimentos operacionais

relativos ã produção e ao suporte da .produção I:
facilitando seu acessot sempre que necessãrio,

por parte d9s servidores do Laboratório.

9.0 - Manter organizada e'atualizada biblioteca de

revistas, catãlogos técnicos e publicações, pa
1 -

ra auxllio no bom desempenho das tarefas que

lhe forem atribuidas elou delegadas.

10.0 - A1értar ao Serviço de Controle de Qualidade

baseado em verificações feitas durante o pr~

cessamento fotogrãfico ou atividades de apoio~

a possibilidade da ocorr~ncia de problemas el

ou anomalias em determinado lote de produtos
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finais.

11.0 Zelar pela correta operação e pela boa segura~

ça dos equipamentos em uso no Laboratório, ob

servando recomendações do Serviço de Engenha-

ria e Manutenção, empenhando-se para que sejam

mantidas sob controle operacional dentro dos

padrões previamente estabelecidos as unidades

processadoras,copiadoras, duplicadoras, etc ...

sob sua responsabi1idade,visando em primeiro

plano garantir a boa qualidade dos produtos e

a mixima redução das taxas "de rejeição associa

das aos mesmos.

12.0 - Executar controle de qualidade de dados obtidos

por sensoriamento remoto e de produtos gerados

por setores sob sua responsabilidade, sempre

que solicitado pela Chefia da Divisão de Pro

cessamento.

13.0 Encaminhar ao Serviço de Engenharia e Manuten

çao através da Divisão de Processamento infor

mes de falhas de equipamentos e/ou sistemas,de

tetadas durante as atividades de produção ou

,
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apoio ã produção, bem como das falhas notadas

pelo Serviço de Controle de Qualidade.

14.0 - Cuidar para que sejam eficientemente tomadas

as medidas corretivas necessãrias ã eliminação

das irregularidades apontadas pelo Serviço de

Controle de Qualidade.

ATRIBUIÇOES DO CHEFE DA SEÇAO

-1.0 - Preparar e apresentar ã Chefia da Divisão de

Processamento relatõrios periõdicos sobre as

atividades da Seção.

2.0 - Assessora~ o Chefe da Divisão de Processamento

na avaliação das atividades da Seção, anãli

sando os procedimentos operacionais em vigor e

sugerindo mudanças e alternativas para melho

ria da eficiência dos trabalhos e qualidade dos

produtos e consequente "aumento dos lndices de

prodUção.

3.0 - Propor ao Chefe da Divisão de" Processamento a

participação "de servidores alocados na Seção
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em Cursos, Seminãrios, Estãgios e Treinamentos

Especializados, para fins de continuo aprimor~

mento tecnico.

4.0 - Orientar ou proporcionar treinamento,de acordo

com aprovação da Chefi'a da Divisão de Processa

mento, aos novos servidores alocados na Seção,

bem como a servidores antigos, visando seu me

lhor desempenho tecnico ou adaptação 'a novas

funções.

5.0 - Avaliar o desempenho dos servidores alocados na

Seção pro~ondo ao Chefe da Divisão de Processa

mento 'elogios, punições, transfer~ncias, prom~

ções e demissões.

6.0 - Apresentar, para apreciação do chefe da Divi

são de Processamento, nomes de profissionais a

serem contratados para a Seção.

7.0 - Executar outras atividades que lhe forem atri

buidas e/ou delegadas pelo Chefe da Divisão de

Processamento.

8.0 - Coordenar tecnicamente as atividades no âmbito

\
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9.0 - Encaminhar periodicamente ao Serviço de Plane

jamento e Controle de Produção e Mater;a;s,atr~

ves da Divisão de Processamento, especificações

de materiais e serviços necessarios ao . pleno

desempenho das atividades dentro do âmbito da

Seção.
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LABORATORIO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO

OBJETIVO

Executar as atividades de processamento eletrônico dos

dados obtidos por sensoriamento remoto, de acordo com a progr~

maçao elaborada pelo Serviço de Planejamento e Controle de Pro

dução e Materiais, observando procedimentos de operaçao pre-e~

tabelecidos, aprovados pela Chefia da Divisão de Processamento.

ATRIBUIÇOES

1.0 - Executar as atividades de processamento eletrô

nico dos dados obtidos por sensoriamento remo

to para a produção de filmes de alta resolução

e/ou fitas magnéticas digitais de acesso a com

putadores.

2.0 - Observar e zelar para que sejam seguidos os

procedimentos de operação estabelecidos pela.

Divisão de Processamento~

3.0 - Executar atividades na irea de processamento de

dados, necessirjas ã melhoria do processo de
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produção eletrônico, fotogrãfico e de apoio a

outros setores do Departamento no acesso, con

trole e recuperação de informações.

4.0 - Manter sob rigoroso controle a documentaçãolr~

ferente aos programas de computador utilizados

no Laboratório.

5.0 - Manter sob rigoroso controle arquivo de fitas

(fitoteca), ou outro meio de arquivo de dados

de programas de computador, de utilização do

Laboratório.

6.0 - Manter organizado e atualizado arquivo contendo

todos os manuais de operaçao e documentação de

todos os procedimentos operacionais relativos-

ã produção e ao suporte da produção, facilitan

do seu acesso, sempre que, necessirio, por pa!

te dos servidores do Lab o ra tô r t o .

7.0 - Alertar ao Serviço de Controle de Qualidade,b~

seado em ver; fi cações f e i tas durante o processa

mento eletrônico das imagens ou mesmo durante

atividades de suporte, a possibilidade de ocor

rincia de problemas e/ou anomalias em determi
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do lote de produtos finais.

8.0 Zelar pela correta operaçao e pela boa se9ura~

ça dos equipamentos em uso no Laboratório, ob

servando recomendações do Serviço de Engenharia

e Manutenção, empenhando-se para que sejam man

tidas sob controle operacional dentro dos p~

drões previamente estabelecidos- todas as uni

dades sob sua responsab~lidade,visando em pri

meiro plano. garantir a boa qualidade dos pr~

dutos e a mãxima redução da taxa dé rejeição

associada aos mesmos.

9.0 - Supervisionar as atividades relacionadas com a

anãlise dos dados dê entrada obtidos por senso

riamento remoto bem como dos dados de suporte

necessãrios ã geração dos produtos finais.

10.0 - [xecutar controle de qualidade de dados' obti

dos por sensoriamente remoto e de produtos 9!

rados por setores sob sua responsabilidade sem

pre que solicitado pela Chefia da Divisão de

Processamento.
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11.0 - Cuidar para que sejam eficientemente tomadas

as medidas corretivas necessãrias ã eliminação

das irregularidades apontadas pelo Serviço de
-Controle de Qualidade.
7

12.0 - Encaminhar ao Serviço de Engenharia e Man.uten

ção,atraves da Divisão de Processamento, info!

mes de falhas de equipamentos e/ou sistemas de

tetadas durante as atividades de produção ou

de suporte ã produção, bem como das falhas no

tadas pelo Serviço de Controle de Qualidade.

ATRIBUIÇDES DO CHEFE DA SEÇAO
,

'1.0 - Preparar.e apresentar ã Chefia da Divisão de

Processamento re1atõrios períõdicos sobre as

atividades da Seção.

2.0 - Assessorar o Chefe da Divisão de Processamento

na avaliação das atividades da Seção, analisa~

do os procedimentos operacionais em vigor e s~

gerindo mudanças e alternativas para melhoria

da eficiência dos trabalhos e qualidade. das
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produtos e consequente aumento dos ;ndices de

produção.

3.0 - Propor ao Chefe da Divisão de Processamento a

participação de servidores alocados na'Seção em

Cursos, Seminãrios, Estãgios e Treinamentos E~

pecializados, para fins de continuo aprimoramen

to tecnico.

4.0 - Orientar ou proporcionar treinamento,de acordo

com aprovação da Chefia de Divisão de Processa

mento, aos novos servidores alocados no Labora

t5rio, bem como a se~vidores antigos,visando

seu melhor desempenho tecnico ou sua adaptação

a novas funçõ~s.

5.0 - Avaliar o desempenho dos servidores alocados na

Seção propondo ao Chefe da Divisão de Processa

mento elogios, punições, transferências, prom~

ções e demissões.

6.0 - Apresentar, para apreciação do Chefe da Divisão

de Processamento,nomes de profissionais a se

rem contratados para a Seção.

I
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7.0 - Executar outras atividades que lhe forem atri

buidas e/ou delegadas pelo Chefe da Divisão de.

Processamento.

8.0 - Coordenar tecnicamente as atividades no·âmbito

da Seção.

9.0 - Encaminhar periodicamente ao Serviço de Plane

jamento e Controle da Produção e Materiais

atrav~s da ·Divisão de Processamento, especifi

cações de materiais e serviços necessãrios ao

pleno desempenho das atividades dentro do âmbi

to da Seção.
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SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE

OBJETIVO

Efetuar o controle de qualidade para todos os prod~

tos produzidos nos Laboratórios, observando criterios de anãli

se estabelecidos pela Divisão de Processamento e padrões apr~

vados pela Coordenadoria.

ATRIBUIÇOES

1.0 - Efetuar o controle de qualidade dos filmes de

alta resolução e das fitas magneticas digitais

de acesso a computadores, produzidos eletroni

camente, observando procedimentos, criterios e

padrões estabelecidos e aprovados para este

fim.

2.0 - Atribuir códigos de qualidade e/ou aproveitabl

lidade,atraves de inspeção visual ou eletrôni-

ca, para cada imagem existente nos produtos g~

rados pelos Laboratõrios, introduzindo os val~

res correspondentes na base de dados process~
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dos.

3.0 - Efetuar o controle de qualidade de cada; p rodu-.

to produzido fotograficamente,observando crit!

rios e padrões estabelecidos e aprovados.

4.0 ,- Informar is Chefias dos Laboratorios, atrav~s

da Divisão de Processamento, qualquer irregul!

ridade notada nos produtos controlados quer t!

nha sido ela provocada por falha em algum equi

pamento ou sistema, por erros de operaçao ou

por ca~sa nao imediatamente identificad~.

5.0 - Manter sob rigoroso controle os relatorios de

controle efetuados.
,

6.0 - Efetuar levantamentos periodicos das taxas de

rejeição, por ,tipo de produtos, mencionando,se

for o caso, as provãveis causas; encaminhã-los

as Chefias dos Laboratorios objetivando a tom~

da de medidas corretivas de forma efitiente nos

setores correspondentes.

7.0 - Efetuar a anãlise de novos materiais (filmes,

papeis fotogrãficos, fitas magneticas)para pr~
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dução, sempre que solicitada pelo Servi

ço de Planejamento e Controle de -P~odu

çao e Materiais.

ATRIBUIÇDES DO CHEFE DO SERVIÇO

1.0 - Preparar e apresentar ã Chefia da Divisão de

Processamento, para envio.ao Serviço de Plane

jamento e ~ontrole de Produção e Materiais, re

latórios periódicos das taxas de rejeição ôb

servadas.

2.0 - Preparar e apresentar ã Chefia da Divisão de

Processamento. 'relatórios periódicos das ativi

dades do Serviço.

3.0 - Assessorar o chefe da Divisão de Processamento

na avaliação das atividades do Serviço, anali

sando os procedimentos em vigor e sugerindo m~

danças e alternativas para melhoria na eficiên

eia dos trabalhos.

4.0 - Propor ao Chefe da ~ivisão de Processamento a

participação de servidores alocados no Serviço
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em Cursos, Seminários, Estágios e Treinamentos

Especia1izadps, p ar a fins de con t Inuo aprimor!

mento tecnico.

5 .O ,- O r ie n ta r ou p r o p o r c io na r t re ina m e n to, de, a c o r d o

com aprovação da Chefia da Divisão de Processa

mento, aos novos servidores alocados na Seçãó~

bem como a servidores antigos, visando seu me

1hor desempenho tecnico ou adaptação a novas

funções.

6.0 - Avaliar o desempenho dos servidores alocados no

Serviço propondo ao Chefe da Divisão de Proc~!

samento~ elogios, punições, transferincias,pr~

moçoes e demissões.'

7.0 - Apresentar, para apreciação do Chefe da Divi

são de Processamento,riomes de profissionais a

serem contratados pelo Serviço.

8~0 - Executar outras atividades que lhe forem atri

buidas e/ou delegadas pelo Chefe da Divisão de

Processamento.

9.0 - Coordenar tecnicamente as atividades no âmbito



do Serviço.

10.0 - Encaminhar periodicamente ao Serviço de Plane

jamento"e Controle de Produção e Materiais, e~

pecificações de materiais e serviços necessa

rios ao pleno desempenho das atividades dentro

do âmbito do Serviço.
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SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇAO

OBJETIVO

O Serviço de Engenharia e Manutenção tem por fina1ida

de primordi-a1 a manutenção corretiva e preventi~a dos

mentos envolvidos na produção do Laboratõrio de Processamento

Eletrônico, do Laboratõrio Fotogrãfico, apoiando se necessãrio

outros setores do Departamento.

ATRIBUIÇOES

1.0 - Executar as manutenções preventivas de acordo

com procedimentos o~eracionais pr~-estabe1ec!

dos, e corretivas, dos equipamentos instalados
!

nos Laboratõrios de Processamento Eletrônico,

Fotogrãfico,do Contr~le de Qualidade, zelando

pelo perfeito funcionamento de todas as unida

des, atendendo às prioridades definidas pela

Chefia da Divisão de Processamento.

2.0 - Fiscalizar as manutenções preventiva e corre ti

va dos equip~mentos sob contrato com firmas ex



ternas especializadas.

3.0 - Apoiar, se necessãrio, outros setores do Depar

tamento e eventualmente do INPE, em

ções preventivas e corretivas.

manuten

4.0 - Cuidar para que sejam eficientemente tomadas

as açoes necessãrias ã correçao das falhas ou ..

eliminação das irregularidades indicadas nos

informes de falhas.

5.0 Desenvolver e/ou otimizar projetos 'de equip~

mentos e/ou unidades que visem a melhoria do

sistema de aquisição ou. processamento de da do s

de responsabilidade do Departamento,sua adapt~

çao a novos sistemas de sensoriamento remoto,

bem como a melhoria da operacionalidade e/ou

produtividade de seus Laboratórios, responsab~

l t za ndc+s e integralmente pela criação e/ou

atualização de toda a documentação correlata.

6.0 - Manter orgàniiada e atualizada a biblioteca de

manuais de manutenção, revistas e catãlogos,te~

rlicos para auxil,io nas tarefas que lhe forem
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atribuidas e/9u delegadas.

7.0 - .Manter organizada a oficina de testes e rep!

ros para perfeito desempenho das tarefas que

lhe forem atribuidas e/ou delegadas.

8.0 - Gerar e/ou manter atualizadas as diretivas de

procedimentos operacionais de manutenção para

os equipamentos instalados no âmbito da Divi

são de Processamento e se necessãrio para 'os

equipamentos de outros setores do Departamento.

9.0 -. Manter organizado e atualizado o arquivo con

tendo livros de anotações e relatõrios referen

tes às manutenções preventivas, e de forma es

pecial às corretivai,com~ objetivo principal de

auxiliar na solução de problemas similares no

futuro.

10.0 - Manter um controle rigoroso dos informes de

falhas por equipamento, bem como dos relatõ

rios dos serviços efetuados por terceiros e

atraves deles efetuar levantamento estat;stico

para anãlise do impacto no padrão de operaci~
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na1idade dos equipamentos permitindo melhoria

da eficiência de futuras manutenções prevent1

va sou co rre t iva s. .

11.0 - Manter calibrados todos os equipamentos de te~

tes sob sua responsabilidade, alem de proceder

ã sua manutenção preventiva quando aconselhã

velou corretiva quando necessãria, utilizando-

se ,quando requerido, os serviços de firmas ex

ternas especializadas-

12.0 - Zelar pela organização do almoxarifado de p!

ças de reposição de acordo com normas estabel!

cidas pelo Serviço de Planejamento e Controle

de Produção e Materiais.

13.0 - Propor aos Chefes dos Laboratórios, procedime~

tos operacionais e "check list" novos e/ou al

teração dos correntes visando uma utilização

mais adequada dos equipamentos de produção.

14.0 - Coorde~ar ou executar a instalação de equip!

mentos e acessórios no âmbito da Divisão,ou ;s~

portar nestas atividades outros setores de De
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partamento consoante orientação da Chefia do

mesmo.

15.0 - Planejar as Manutenções Preventivas de acordo

'com calendãrio aprovado pela Chefia da Divisão.

ATRIBUIÇOES DO CHEFE DO SERVIÇO

-1.0 - Preparar e apresentar ao Chefe da Divisão de

Processament07 'relat6rios peri6dicos sobre as

atividades do Serviço:

2.0 - Preparar e apresentar ao Chefe da Divisão de

Processamento; grificos contendo dados informa

tivos e estatitica referentes às falhas obser,

vadas no periodo, causas associadas, tempo de

correçãor e tempo medio de operacionalidade p~

ra cada sistema ou unidade.

3.0 - Assessorar o Chefe da Divisão de Processamento

na avaliação das atividades do Serviço, anali

sando os procedimentos operacionais em vigor e

sugerindo mudanças e alternativas para melho

ria da eficiência dos trabalhos e/ou aumento
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da estabilidade dos sistemas de produção.

4.0 Orientar ou proporcionar treinamento de acordo

com aprovaçao da Chefia da Divisão de Processa

mento a novos servidores alocados no Serviço

bem como a servidores antigos, visando seu me

lhor desempenho técnico ou sua adaptação a no

vas funções.

5.0 - Propor ao Chefe da Divisão de Processamento a

participação de servidores alocados no Serviço

em Cursos, Seminãrios, Estigios e Treinamentos

Especializados, para fins de cont,nuo aprimor2

mento ·têcni co.

6·.O - Ava 1iar o de semp e nh'o dos servi dores alocados no

Serviço propondo ao Chefe da Divisão de Proce~

sarnento elõgios, p~niçQes, trànsferencias,pr~

moçoes e demissões.

7.0 - Apresentar, para apreciação do Chefe da Divi

são de Processamento,nomes de profissionais a

serem contratados para o Serviço.

8.0 - Executar outras atividades que lhe forem atri
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buidas e/ou delegadas pelo Chefe da Divisãó de

Processamento.

9.0 - Coordenar tecnicamente as atividades no âmbito

do Serviço.

10.0 - Encaminhar periodicamente ao Serviço de Plane

jamento e Controle de Produção e Materiais

atraves da Divisão de Processamento, especifi

cações de mate~iais e serviç~s necessirios ao

pleno desempenho das atividades dentro do ãmbi

to do Serviço.

11.0 - Preparat periodicamente,para posterior 'envio

ao Serviço de Planejamento e Controle de Produ

ção e Materiais, atraves da Divisão de Proces

sarnento, listas de peças de reposição ou equi

pamentos para compra no pais ou exterior, obje

tivando manter alta estabilidade dos sistemas

de produção bem como reduzir ao mínimo o tempo

de correçao das falhas tecnicas.
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DIVISA0 DE DISTRIBUIÇAO

ORGAO SUBORDINADO

- BANCO DE IMAGENS TERRESTRES - BIT

OBJETIVO

Executar as atividades necessãrias ao tratamento ,

transformação, arma~enamento, recuperaçao e dis~eminação d~ \

imagens obtidas por sat~lites e outras plataformas .espaciais.

ATRIBUIÇOES

1.0 - Planejar e executar as atividades da Divisão.

2.0 - Responder sobre:

2.1 - codificação, catalogação e indexação dos

produtos;

2.2 - transformação em outras formas de armaze

namento;

2.3 - guarda e atualização do cadastro de usua

rios;
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2.4 - guarda e sigilo dos documentos c1assifi

cados como reservados;

2.5 - atividades dos Serviços de Atendimento

aos Usuãrios;

2.6 - armazenamento, recuperaçao, transformação

e distribuição dos produtos;

2.7 - controle de pedidos, prioridade e atendi

mento de solicitação de produtos;

2.8 - controle eventual de contas correntes dos

usuãrios (pagamentos, saldos, debitos);

2.9 - guarda, manutenção e operaça·o de siste

mas ou equipamento de auxilio aos -usua

rios.

3.0 - Preparar e apresentar relatórios periódicos so

bre as atividades da Divisão.

4.0 - Assessorar o Chefe do Departamento na avalia

ção das atividades da Divisão analisando proc!

dimentos em vigor e sugerindo mudanças e alter

nativas para melhoria e eficiência dos traba

lhos e na qualidade dos produtos.

5.0 - Propor a participação de servidores alocados na
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Divisão em Cursos, Seminãrios, Estãgios e Trei

namentos Especializados, para fins de aprimor!

mento tecnico.

6.0 - Avaliar o desempenho dos servidores alocados na

Divisão propondo elogios, punições, transferên

cias, promoções e demissões.

7.0 - Apresentar para apreciação; nomes de profissi~

nais a serem contratados para a Divisão.

8.0 - C60rdenar tecnicamente as atividades no âmbito

da Divisão.

9.0 - Executar outras atividades que lhe forem atri

buidas e/ou de~egadas.
,
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BANCO DE IMAGENS TERRESTRES

OBJETIVO

Executar as atividades relacionadas com o tratamento,

transformação, armazenamento, recuperação e disseminação de da

dos obtidos por sensoriamento remoto, de interesse do INPE, fa .

cilitando ã comunidade de usuãrios o acesso a tais informações.

ATRIBUIÇOES

1.0 - Executar atividades relacionadas com o tratâ

mento de dados obtidos por sensoriamento remo

to, atraves de processos de codificação, cata~

logação ou indexação,visando facilitar seu po~

terior uso.

2.0 - Executar atividades relacionadas com a trans

formação de dados para qualquer tipo de micro

forma, visando facilitar o armazenamento e re

cuperação de dados de sensoriamento remoto.

3.0 - Executar serviços de transformação, por proce~

50S de microfilmagem, de documentos de interes·
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se do Departamento, bem como os de interesse do

INPE.

4.0 - Prover a guarda, conservaçao e armazenamento
-

dos dados obtidos ou relacionados com sensoria

menta remoto, sob as formas de filmes, meios

magneticos, microformas, documentos, etc ... g~

rantindo sua reprodução ou recuperaçao quando

necessãrio e assegurando o devido sigilo na

guarda das informações.

5.0 -Efetuar a recuperação de dados armazenados,uti

lizando arquivos convencionais, terminais de

computador, listagens, leituras de microforma

ou qualquer outro meio conveniente ã necessida

de.

6.0 - Proporcionar o atendimento direto ao usuário,

com relação a pedidos de produtos ou informa

ções disponlveis rio Departamento, através dos

meios de comunicação existentes.

7.0 - Coordenar as atividades dos Setores de Atendi

mento ao Usuãrio instalados nos diversos 10

cais de interesse do INPE, promovendo a impla~
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tação de novos Setores de Atendimento, quando

necessãrio.

8.0 - Promover a divulgação a cãmunidade de usuãrios

dos dádos dispon;veis no Departamento, atraves

de folheto~, catilogos de produtos, boletins,

palestras, cursos e reuniões, visando ;ncenti

var a utilização destes dados.

9.0 - Colocar ã disposição dos usuirios, serviços e

equipamentos de auxílio ã recuperação,tratame~

to ou anã1ise de dados obtidos por sensoriamen

to remoto.

10.0 Desenvolver sistemas convencionais ou automati
,

zados que facilitem o controle e a execução das

atividades da Seção.

11.0 - Processar e submeter ao Serviço de Programação

e Controle de Produção e Materiais os pedidos

recebidos dos usuãrios.

ATRIBUIÇOES DO CHEFE DA SEcA0

1.0 - Coordenar tecnicamente as atividades' da Seção.



2.0 - Observar e zelar para que sejam seguidos os

procedimentos operacionais estabelecidos ou

aprovados pela Divisão de Distribuição.

3.0 - Zelar pela correta operação e boa segurança dos

equipamentos em uso na Seção, fazendo observar

as recomendações do Ser~iço de Engenharia e M~

nutenção, enviando a ele informes sobre falhas

observadas.

4.0 - Preparar e apresentar ã Chefia da Divisão de

Distribuição relatórios periódicos sobre as

atividades da Seção.

5.0 - Assessorar o Chefe da Divisão de Distribuição

na avaliação das afividades da Seção, analisa~

do os procedimentos operacionais em vigor e su

gerindo mudanças e alternativas para melhoria

da eficiência dos trabalhos.

6.0 - Propor ao Chefe da Divisão de Distribuição a

participação de servidores alocados na Seção

em cursos, seminãrios, estãgios e treinamentos

especializados, para fins de continuo aprimor!

menta tecnico.
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7.0 - Orientar ou proporcionar treinamento,de' acordo

com aprovação da Chefia da Divisão, aos novos

servidores alocados na Seção, bem como a servi

dores antigos, visando seu melhor desempenho

tecnico ou adaptação a novas funções.

8.0 - Avaliar o desempenho de servidores alocados na

Seção, propondo ao Chefe da Divisão de Distti

buiçao elogios, punições, transferências,prom~

çoes e demissões.

9.0 - Apresentar para apreciação do Chefe da Divisão

de Distribuição nom~s de profissionais" a se

rem contratados para' a Seção.

10.0 - Encaminhar periodicámente ao Serviço de Plane

jamento e Controle de Produção e Materiais.

atraves de Divisão de Distribuição, especific!

ções de materiais e serviços necessãrios ao

pleno desempenho das atividades da Seção.

11.0 - Executar outras atividades que lhe forem atri

buidas e/ou delegadas pelo Chefe da Divisão de

Distribuição.
* * * * * * * * *
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