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SATÉLITES: INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
Os satélites revolucionaram o conhecimento sobre observação e controle da Terra. Suas funções são de
vital importância, visto que não se pode exercer algumas atividades sem a utilização destes, tais como:
estudos meteorológicos e prevenção de catástrofes, atendimento às demandas de telecomunicações,
monitoramento de ocupação terrestre e do desmatamento florestal, controle de fronteiras, entre outras.
Por essa razão, hoje o satélite – quando controlado pela nação que o utiliza – é considerado recurso
estratégico de primeira necessidade a um país que pretende se consolidar como potência. Além disso, ter
autonomia da construção, lançamento e operação de satélites traz à nação desenvolvimento, poder e
soberania, e total controle das informações disponibilizadas.
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