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A GEOAMBIENTE é uma empresa brasileira de Engenharia 
Consultiva especializada em técnicas de Sensoriamento 
Remoto, Cartografia Digital e Desenvolvimento / Integração 
de Sistemas GIS / TI .

Desenvolve aplicações nos setores de energia elétirca, 
mineração meio ambiente, recursos hídricos, óleo / gás e 
agro negócios.



Presente no mercado desde 1994, estPresente no mercado desde 1994, estáá
instalada desde fevereiro de 2006 no instalada desde fevereiro de 2006 no 
PARQUE TECNOLPARQUE TECNOLÓÓGICO UNIVAPGICO UNIVAP, em , em 
SSãão Joso Joséé dos Camposdos Campos

A  A  GEOAMBIENTE GEOAMBIENTE conta com cerca conta com cerca 
de 50 profissionais entre engenheiros de 50 profissionais entre engenheiros 
cartcartóógrafos, agrgrafos, agrôônomos, florestais e nomos, florestais e 
civis, gecivis, geóólogos, gelogos, geóógrafos,arquitetos, grafos,arquitetos, 
bibióólogos, analistas de sistema e de logos, analistas de sistema e de 
software, alsoftware, aléém de tm de téécnicos em cnicos em 
geoprocessamentogeoprocessamento..



P&D NA GEOAMBIENTE EM 1999

Em 1999 a Em 1999 a GeoambienteGeoambiente iniciou um programa de Pesquisa & Desenvolvimento iniciou um programa de Pesquisa & Desenvolvimento 
em SAR (em SAR (SyntheticSynthetic ApertureAperture RADAR) e aplicaRADAR) e aplicaçõções es geoambientaisgeoambientais, fomentado pela , fomentado pela 
FAPESPFAPESP –– FundaFundaçãção de Amparo o de Amparo àà Pesquisa do Estado de SPesquisa do Estado de Sãão Paulo, no o Paulo, no ââmbito do mbito do 

PIPE PIPE –– Programa de InovaPrograma de Inovaçãção Tecnolo Tecnolóógica em Pequenas Empresas gica em Pequenas Empresas 
((refref: PIPE 99/06271: PIPE 99/06271--7), tendo como parceiro o INPE 7), tendo como parceiro o INPE –– Instituto Nacional de Instituto Nacional de 

Pesquisas Pesquisas EspaciasEspacias

O Objetivo do PIPE O Objetivo do PIPE éé oferecer incentivo e oferecer incentivo e 
oportunidade para que empresas de base oportunidade para que empresas de base 
tecnoltecnolóógica desenvolvam pesquisa em gica desenvolvam pesquisa em 
ciciêência, engenharia ou  educancia, engenharia ou  educaçãção o 
cientcientíífica e tecnolfica e tecnolóógica de gica de impacto impacto 
comercial ou socialcomercial ou social, estimulando o , estimulando o 
desenvolvimento de inovadesenvolvimento de inovaçãção tecnolo tecnolóógica gica 
no ambiente empresarial.no ambiente empresarial.



PIPE - FAPESP NA GEOAMBIENTE
RADARRADAR

Implantar na Geoambiente a cultura do uso de radares Implantar na Geoambiente a cultura do uso de radares imageadoresimageadores orbitais para orbitais para 
aplicaaplicaçõções es geoambientaisgeoambientais

Dominar a tecnologia de geraDominar a tecnologia de geraçãção de produtos integrados SAR/o de produtos integrados SAR/ÓÓPTICO e PTICO e 
SAR/GEOFSAR/GEOFÍÍSICA, com correSICA, com correçãção geomo geoméétrica (trica (ortoorto--retificaretificaçãçãoo), corre), correçõções es 
radiomradioméétricastricas, realce e fus, realce e fusããoo

OBJETIVO NA GEOAMBIENTE: Desenvolver pesquisa e gerar capacitaOBJETIVO NA GEOAMBIENTE: Desenvolver pesquisa e gerar capacitaçãção tecnolo tecnolóógica gica 
inovadora (dominovadora (domíínio completo da tecnologia) na geranio completo da tecnologia) na geraçãção de DEM a partir de o de DEM a partir de 
radargrametriaradargrametria e na elaborae na elaboraçãção de cartas topogro de cartas topográáficas com imagens Standard e Fine ficas com imagens Standard e Fine 
do RADARSATdo RADARSAT--1, tendo como 1, tendo como áárea teste, a Floresta Nacional do Tapajrea teste, a Floresta Nacional do Tapajóós, com relevo s, com relevo 
plano e a Serra dos Carajplano e a Serra dos Carajáás na Amazs na Amazôônia, como nia, como áárea de relevo acidentado.rea de relevo acidentado.



2001 TAPAJÓS  E  2002 CARAJÁS

EstEstééreoreo--pares de imagens RADARSATpares de imagens RADARSAT--1 Fine Carta 1 Fine Carta 
topogrtopográáfica e integrafica e integraçãção radar o radar -- geofgeofíísicasica



RESULTADOS A MÉDIO PRAZO

PRIMEIRA INTEGRAPRIMEIRA INTEGRAÇÃÇÃO RADAR + MAPA O RADAR + MAPA 
GEOLGEOLÓÓGICO PUBLICADO EM GIS GICO PUBLICADO EM GIS 

ORGANIZAORGANIZAÇÃÇÃO DO MAPA GEOLO DO MAPA GEOLÓÓGICO E GICO E 
TECTTECTÔÔNICO DO BRASIL 1:2.500.000 EM NICO DO BRASIL 1:2.500.000 EM 
GIS, PUBLICADO EM 2001 (a GIS, PUBLICADO EM 2001 (a úúltima ltima 
compilacompilaçãção fora em 1991, com publicao fora em 1991, com publicaçãção o 
impressa)impressa)



Contratação recente da Geoambiente para analisar a viabilização do uso 
de imagens SAR R 99 B / SIPAM para o mapeamento geológico e 
exploração mineral: Área teste Tapajós/Iriri

ESTUDO APRESENTADO NA 2ª REUNIÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE 
SENSORIAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA -
SIPAM 



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - FATOR DE COMPETITIVIDADE

A equipe desenvolveu aguçado senso crítico e capacidade de buscar 
soluções no dia a dia. 

Esta característica se refletiu no uso de outros sensores imageadores, 
como a obtenção de estereoscopia de imagens ikonos para a cartografia 
plani altimétrica de escalas 1:5.000 e 1:10.000 desenvolvida para empresas 
de mineração.

Também no segmento de desenvolvimento de sistemas e de integração 
GIS – TI, a equipe ganhou desenvoltura, agregando grande base de 
pesquisa no desenvolvimento de sistemas corporativos e web-GIS.
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