
FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PAGAS PARA DESENVOLVIMENTO 

DE PROJETOS DE GEOPROCESSAMENTO 

 

1. Introdução 

Pode parecer natural para nós que um aparelho simples, portátil, possa informar com 

precisão nossa posição no planeta a cada momento, mas há menos de trinta anos, saber a 

localização exata de um ponto era uma tarefa bem mais complicada. 

Nos últimos anos, a área de geotecnologias ganhou maior visibilidade através da 

popularização dos dispositivos de posicionamento por satélite (figura 1) como o GPS (Global 

Positioning System) e aplicativos como o Google Earth no cotidiano das pessoas. Por 

razões de entretenimento ou necessidade de localizar destinos através de mapas, esta 

inserção permitiu avanços profissionais em áreas que necessitam da localização geográfica 

para solução de problemas. 

 

Figura 1 – Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

 

O geoprocessamento abrange, assim, uma série de tecnologias que lidam com imagens de 

satélites, mapas digitais, posicionamento preciso de pontos na superfície terrestre, sistemas 

de informação geográfica, bancos de dados, ambientes computacionais voltados a 

interpretação de fenômenos relacionados à Terra, sendo um campo  de estrutura 

multidisciplinar que envolve uma grande diversidade de profissionais, tais como 



engenheiros, geógrafos, arquitetos, agrônomos, geólogos, que buscam utilizar essas 

ferramentas de geoprocessamento para a melhoria da qualidade e eficiência de seus 

serviços (CARTOGRAFIA, 2011). 

Um Sistema de Informações Geográficas (SIG ou GIS - Geographic Information System, em 

inglês) é um sistema de hardware, software, informação espacial e procedimentos 

computacionais que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos 

fenômenos que nele ocorrem.  

Estes programas podem ser aplicados em áreas biológicas, pois mapeiam espécies 

vegetais e utilizam imagens de satélite para classificar tipos de vegetação. Este mesmo 

instrumental é utilizado para mapeamento de uso e ocupação do solo. Geólogos utilizam 

sensores baseados em radar para prospecção de minérios e entre outras utilidades (ROSA, 

2005).  

Para referenciar as informações utilizadas em qualquer projeto de engenharia é muito 

importante o uso de datums e projeções adequados. De uma forma simplória, datum 

providencia o ponto de referência a partir do qual a representação gráfica 

dos paralelos e meridianos, e consequentemente do todo o resto que for desenhado na 

carta, está relacionado e é proporcionado. E a projeção cartográfica é definida como um tipo 

de traçado sistemático de linhas numa superfície plana, destinado à representação de 

paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra ou de parte dela, sendo a base para 

a construção dos mapas (GEONET, 2013; SAPIENZA, 2009). 

Existem várias empresas que desenvolvem softwares para geoprocessamento, tanto pagos 

quanto gratuitos. Neste trabalho serão abordados os softwares, pois o intuito desta pesquisa 

é elaborar um comparativo entre os principais softwares pagos e o seu custo-beneficio para 

a realização de projetos na engenharia. 

Um destes softwares é o Bentley Map, que é um SIG totalmente caracterizado 3D por 

natureza. Ele é projetado para atender às necessidades exclusivas e desafiadoras de 

organizações de mapas, planejar, projetar, construir e operar a infraestrutura do mundo. Ele 

suporta a criação, a persistência, manutenção, análise e compartilhamento de informações 

geoespaciais 2D/3D. Também é ideal para o desenvolvimento de aplicações GIS 

personalizadas (BENTLEY SYSTEMS, 2013). 

O ArcGIS é um conjunto de softwares para SIG mais usado no mundo inteiro. Ele é 

composto por  alguns aplicativos com funcionalidades específicas (ESRI, 2013): 

 ArcView – é a principal ferramenta do ArcGIS, utilizada para visualização de dados, 

query, análise e com capacidade de criar, editar e integrar elementos geográficos 

simples; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meridianos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa


 ArcEditor – adiciona ao ArcView, a capacidade de editar elementos em um 

geodatabase com múltiplos utilizadores e coberturas; 

 ArcInfo – inclui capacidades avançadas de geoprocessamento; 

 ArcSDE – é a interface de programação para acesso aos dados; 

 ArcIMS – disponibiliza dados e mapas SIG via web. 

 

Existem alguns outros programas pagos, porém os que serão comparados e avaliados 

serão o Bentley Map e o ArcGis, que possuem uma grande variedade de ferramentas que 

auxiliam para a solução de problemas ou desenvolvimento de projetos. Entre elas está o 

georreferenciamento e registro de imagens, a classificação e segmentação das mesmas, a 

criação de mapas temáticos e mosaicos. Todas as informações de um SIG podem ser 

organizadas em camadas (figura 2) que podem ser sobrepostas para a visualização dos 

mapas. É importante enfatizar que os mecanismos aplicados, dependem de bancos de 

dados geográficos que são subdiretórios onde se localizam os dados espaciais 

armazenados. 

   

 

Figura 2 – Camadas de informações em um SIG 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é elaborar um comparativo entre os softwares pagos,  ArcGIS e 

Bentley Map, analisando principalmente o seu custo-beneficio para a realização de projetos 

de engenharia. 



Pesquisar quais são os pontos positivos e negativos dos programas e as áreas em que os 

mesmos se destacam para a realização de tarefas ou projetos, avaliar os requisitos 

operacionais com a facilidade de uso e o desempenho de cada software e elaboração de 

tabela comparativa de acordo com os resultados obtidos nos testes de estudo. 

Pois com a ampla área de aplicação, pode-se usufruir desta pesquisa comparativa, para um 

melhor aproveitamento destes softwares em estudos de caso. Sendo assim, usar o Bentley 

Map, por exemplo, em uma roteirização para alguma empresa, pois tal programa é mais 

eficaz nessa área.  Ou usar o ArcGis para a prevenção de desastres naturais, que é um 

problema com bastante frequência, e solucionado com o auxilio destas ferramentas de 

geoprocessamento. 

 

1.2 Justificativa 

Como resultado final desta pesquisa, teremos uma visão geral das principais vantagens e 

desvantagens destes softwares pagos, na utilização de projetos na engenharia. Estas 

informações serão essênciais, pois será produzido material didático para os alunos da UPM 

para a disseminação dessa pesquisa, e incrementando o conhecimento dos mesmos para 

uma área que vem crescendo exponencialmente e que é eficaz economicamente, 

socialmente e também pelo lado ambiental. 

Analisando pelo lado econômico o uso destes softwares, pode haver corporações que 

precisem roteirizar o trajeto para a entrega de algum serviço ou produto, e a utilização do 

Bentley Map, por exemplo, pode agilizar este processo. 

Vendo pelo lado social, o governo com a utilização do ArcGIS, por exemplo, pode monitorar 

a proliferação de doenças em determinadas localidades, com os maiores focos de aparição, 

e concentrar as forças de saúde nestes locais de maior necessidade. 

E por último e não menos importante, citar a vantagem ambiental na utilização destes 

softwares, pois com o estudo dos solos e das áreas de maior instabilidade, pode-se 

georreferenciar estas áreas e assim conhecer possíveis áreas de propensão a desastres 

ambientais. 

Uma avaliação no final desta pesquisa será feita para a definição do melhor software pago. 

E a verificação dos mesmos sobre os recursos disponibilizados para o desenvolvimento de 

projetos. 

 

 

 

 

 

 



2. Método 

Este projeto será desenvolvido em várias etapas detalhadas a seguir. 

2.1. Pesquisar os principais SIGs pagos disponíveis. O Bentley e o ArcGis já estão 

definidos. Verificar se é interessante acrescentar mais algum. 

2.2. Fazer o download e a instalação dos softwares escolhidos. 

2.3. Coletar material didático e de consultas (manuais, livros, apostilas, tutoriais, etc.) dos 

softwares escolhidos. 

2.4. Analisar como são realizadas em cada um dos softwares escolhidos as seguintes 

tarefas básicas: 

 Registro de imagens (georrefrenciamento) 

 Criação de Mosaico 

 Edição Vetorial 

 Edição Matricial 

 Processamento de Imagens 

 Conexão com bancos de dados geográficos 

 Classificação 

 Segmentação 

 Consultas e análises espaciais 

 Criação de mapas temáticos, mapas cadastrais, redes, etc. 

 Geração de MNT (modelo numérico do terreno) 

 Interação com Google Earth, Google Maps, OpenStreetMap e outros serviços 

 Outras 

É importante salientar que os softwares e equipamentos necessários para o estudo já estão 

disponíveis no laboratório HSBC. 

 

 

 

 

 

 



3. Cronograma 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição dos softwares que serão 
analisados 

X            

Download e instalação dos 
softwares 

X            

Coleta de material de estudo X            

Registro de imagens  X           

Criação de Mosaico  X           

Edição Vetorial e Matricial   X X         

Processamento de Imagens     X        

Conexão com bancos de dados 
geográficos 

     X X      

Classificação e Segmentação       X X     

Consultas e análises espaciais        X X    

Criação de mapas temáticos, 
mapas cadastrais, redes, etc. 

       X X X   

Geração de MNT (modelo 
numérico do terreno) 

         X   

Interação com Google Earth, 
Google Maps, OpenStreetMap e 
outros serviços 

         X X  

Produção de artigo para congresso           X X 

Redação e entrega do relatório 
final.  

          X X 
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