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Resumo  Atualmente observa-se uma demanda crescente 

para a incorporação de técnicas de geoprocessamento em 

diversas áreas do conhecimento, seja em saúde, agronomia, 

engenharia, urbanismo, entre outras. As aplicações do 

geoprocessamento estão cada vez mais frequentes, devido à 

grande disponibilidade e facilidade de acesso aos Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG), pagos ou gratuitos. Este 

artigo apresenta um estudo comparativo entre os dois SIGs 

gratuitos mais populares no Brasil, o SPRING, desenvolvido 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e o 

QGIS, produzido pela Open Source Geospatial Foundation 

(OSGeo). Também são definidas, com base na Engenharia 

de Software, as diretrizes para a avaliação de SIGs, a fim de 

identificar qual é o mais adequado para ser utilizado em 

projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo. Os 

resultados mostram que os dois softwares possuem recursos 

equivalentes, porém no processo de análise o QGIS se 

mostrou mais intuitivo, fácil de aprender e de utilizar.  
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de localização tem se tornado 

imprescindível para o nosso dia a dia, para qualquer 

objetivo, sendo este social, econômico ou ambiental. O 

crescimento dessa necessidade foi expressivamente 

influenciado principalmente pelo rápido desenvolvimento de 

recursos na área de geotecnologias. As geotecnologias são 

um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, 

análise e disponibilização de informações referenciadas 

espacialmente, as quais são capazes de fornecer dados e 

análises sobre diversas regiões, até mesmo em tempo real 

[1].  

Dentre as geotecnologias, estão os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), softwares de 

geoprocessamento gratuitos ou pagos, que permitem a 

análise, gestão e representação do espaço através do uso de 

informações espaciais e procedimentos computacionais [2]. 

O SIG pode ser usado em diversas áreas como, por exemplo, 

gestão municipal para demarcação de loteamentos urbanos, 

estudos de escoamento de trânsito, planejamento e gestão do 

uso do solo, levantamento de áreas de risco; nos serviços 

públicos de saneamento, energia elétrica, telecomunicações 

e educação; na saúde para estudos epidemiológicos; na 

logística para roteamento e clusterização; no gerenciamento 

de desastres naturais; no agronegócio para monitoramento e 

previsão de safras, gestão de bacias hidrográficas; entre 

outras. Por esses motivos, o SIG é uma poderosa ferramenta 

para a tomada de decisões, logo, importante para 

profissionais que precisam de resoluções rápidas e eficazes 

[3]. 

As informações em um SIG são organizadas na forma 

de camadas, que podem ser vetoriais ou matriciais, e 

possuem um tipo de informação específica: hidrologia, uso 

do solo, sistema viário, loteamento urbano, etc. Cada 

camada necessita de um Sistema de Referência de 

Coordenadas (SRC) adequado, contendo um sistema de 

coordenadas (geográficas ou planas), um elipsoide e um 

datum. 

Representar a superfície terrestre não é uma tarefa fácil 

devido à sua irregularidade. A Terra não possui uma forma 

perfeitamente esférica, mas assemelha-se a um Elipsoide de 

revolução. Além disso, existe uma superfície conhecida 

como Geoide, onde a Terra é representada por uma 

superfície fictícia definida pelo prolongamento do nível 

médio não perturbado dos mares por sobre os continentes 

(superfície equipotencial). Os SIGs utilizam como referência 

o elipsoide, pois é um modelo matemático de fácil 

processamento.  

Datum é um ponto de origem pré-determinado por um 

Sistema Geodésico a partir do qual se determinam as 

distâncias, altitudes e aceleração da gravidade dos demais 

pontos em um mapa ou carta. Por definição, é uma 

localidade onde ocorre a intersecção da superfície do 

Elipsoide e a superfície do Geoide, tornando o Desvio 

Vertical nulo ou mínimo e as coordenadas geográficas 

(reais) e geodésicas (do elipsoide) iguais, diminuindo assim 

ao máximo a propagação de erros ao se efetuar cálculos e ao 

elaborar algum trabalho. 



No sistema de coordenadas geográficas, a posição de 

um ponto é determinada através de Latitude, Longitude e 

Altitude (LLA). No sistema de coordenadas planas, a 

localização de um ponto é feita através de coordenadas 

(x,y,z) que podem ser obtidas através de projeções. 

Projeções são formas de representação da superfície da 

Terra no plano, existindo diversos modelos com distorções e 

regiões valorizadas diferentemente. Alguns exemplos de 

modelos são as projeções cilíndrica, azimutal e cônica, 

porém a mais utilizada em programas de geoprocessamento 

é a Universal Transverse Mercator (UTM), projeção 

cilíndrica. 

Para elaborar um projeto em um SIG, são necessárias 

informações geográficas e imagens, como as de satélite, as 

quais podem ser obtidas gratuitamente na internet ou 

adquiridas através do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a Empresa Brasileira de Estudos de 

Patrimônio Ltda. (EMBRAESP) e a Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA), por 

exemplo. 

Com o SIG abastecido com informações geoespaciais, é 

possível efetuar uma análise espacial dos dados, facilitando a 

visualização dos problemas e auxiliando na formulação das 

soluções.  

GEOPROCESSAMENTO 

Os SIGs disponibilizam diversas funções, dentre elas, as 

principais são o georreferenciamento de imagens, a criação 

de mosaicos, a manipulação de camadas vetoriais e 

matriciais, a conexão com banco de dados geográficos, a 

criação de mapas temáticos e a interoperabilidade. Estas 

tarefas estão descritas a seguir. 

Georreferenciamento 

O georreferenciamento ou registro de imagens é a 

técnica utilizada para adequar uma imagem a um sistema de 

referência de coordenadas. Essa operação é realizada a partir 

de uma transformação geométrica das coordenadas da 

imagem (linha e coluna), posicionando corretamente a 

imagem e eliminando possíveis distorções existentes na 

mesma [4]. 
Essa transformação é baseada no ajuste de polinômios 

através de pontos de controle de coordenadas conhecidas. 

Quanto mais pontos de controle, maior será a precisão no 

posicionamento da imagem e menor erro, isto é, a diferença 

da posição correta do ponto e da posição calculada. Os 

pontos de controle podem ser criados de três modos: através 

de teclado, tela ou mesa digitalizadora. No modo teclado os 

pontos adicionados são conhecidos, isto é, sabe-se a 

localização exata e a coordenada, informando-os ao 

programa. Já o modo tela baseia-se na comparação com uma 

imagem já georreferenciada, onde os pontos são escolhidos 

visualmente. No modo mesa o registro de imagens é feito 

com um mapa calibrado em uma mesa digitalizadora [5]. 

Mosaico 

Um mosaico, na arte, consiste em um conjunto de peças 

que formam um desenho. No geoprocessamento o mosaico 

funciona de forma análoga, sendo construído com um 

conjunto de imagens matriciais de pequeno e médio formato, 

criando uma imagem maior, cujo tamanho é delimitado de 

acordo com as necessidades do usuário [6]. O mosaico é 

utilizado quando somente uma imagem não é suficiente para 

cobrir a área do projeto, dessa forma, é necessário combinar 

duas ou mais fotos em somente uma imagem [7]. 

Edição Vetorial 

Um projeto SIG é organizado em camadas (layers) 

sobrepostas que podem ser ligadas ou desligadas a critério 

do usuário para a composição de mapas. Basicamente, 

existem dois tipos de camadas: matriciais (ou raster) e 

vetoriais. As camadas matriciais são compostas, em geral, 

por imagens de satélite ou de sensoriamento remoto. As 

camadas vetoriais são constituídas por feições (elementos 

geométricos) como pontos, linhas e polígonos que podem 

representar diversos tipos de informações espaciais como 

rios, estradas, limites de municípios, localização de pontos 

de interesse, etc.  Ferramentas de edição vetorial 

disponíveis nos SIGs permitem a criação ou modificação de 

imagens vetoriais. Quando a edição vetorial é realizada, a 

cada feição criada, ou seja, cada ponto, linha ou polígono 

desenhado, é atribuído um código de identificação 

(geralmente como o nome ID). Esse ID é inserido em uma 

tabela de atributos criada automaticamente para cada camada 

vetorial e será utilizado para a associação a bancos de dados 

externos, com a finalidade de obter um mapa incorporado a 

informações.   

Conexão com Banco de Dados Geográficos 

A associação de tabelas (dados externos) às imagens 

vetoriais possui extrema importância, pois agrega valor às 

mesmas ao definir, explicar e justificar tais imagens. As 

tabelas correspondem aos dados referentes às feições da 

imagem e podem ser obtidos de diversas fontes como, por 

exemplo, no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). As informações existentes nas tabelas 

externas são ligadas às feições da imagem vetorial através de 

um campo comum, em geral um código de identificação 

(ID) definido no momento da criação da tabela e das feições.  

Mapa Temático 

Os mapas temáticos são representações gráficas de 

elementos da superfície terrestre, e têm como objetivo expor 

o estudo de forma clara, possibilitando, assim, análises 

visuais das informações existentes, as quais podem ser 

geográficas, políticas, históricas, econômicas, entre outras. A 

criação dos mapas temáticos depende da edição vetorial e da 

conexão com bancos de dados, considerando que os 

atributos dos mapas são derivados dos mesmos. 



Interoperabilidade 

A interoperabilidade é definida pelo nível de interação 

entre dois sistemas, em que existe a viabilidade de 

intercambiar dados e informações, cujos formatos são 

compatíveis aos sistemas.  Devido à grande quantidade de 

SIGs disponíveis no mercado, existe a necessidade de 

padrões para troca de informações espaciais. Em geral, são 

utilizadas imagens matriciais no formato GeoTiff e imagens 

vetoriais no formato Shapefile. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARES 

A qualidade de um software depende de suas atividades 

operacionais, características de programação e físicas e, 

principalmente, o quanto os requisitos são atendidos [8]. A 

fim de conferir a qualidade de softwares é necessário avaliar 

e verificar, para certificar que o software é utilizável e atinge 

as expectativas dos usuários, que procuram por sistemas 

fáceis de aprender e utilizar, eficazes, eficientes, seguros, 

satisfatórios, agradáveis, atraentes, entre outras 

características [9]. 
A interface de software é influenciada por diversos 

fatores que, consequentemente, pode intervir na qualidade. 

Uma das características esperadas pelo usuário é que a 

comunicação no programa seja clara e descritiva, não 

havendo necessidade de compreender termos e conceitos 

técnicos de informática. A interface do programa deve estar 

adequada ao conhecimento do usuário, e, para isso, o uso de 

metáforas proporciona uma representação visual que facilita 

o entendimento, simplificando o modelo. O usuário também 

espera que o programa aponte os erros e, ao mesmo tempo, 

auxilie na reparação dos mesmos. A interface deve estar 

programada para que o usuário não se preocupe com o 

mecanismo do software, mas somente com a tarefa que 

deseja executar. O programa não deve ser difícil de entender, 

pois pode desmotivar o usuário e levar à desistência, 

consequentemente, o abandono do uso do software [10]. 

Uma avaliação de software é, portanto, muito 

importante para definir a expectativa dos usuários. Para a 

avaliação da interface é necessário analisar a usabilidade da 

mesma e verificar se ela cumpre os requisitos do usuário. 

Essa avaliação deve ser conduzida em relação a uma 

especificação de tarefas, com base em seus atributos, e, a 

partir desses atributos, podem ser criadas medidas de 

usabilidade. A usabilidade é definida como uma medida de 

quanto um software facilita o aprendizado, reduz a 

probabilidade de erros e faz com que os usuários fiquem 

satisfeitos com o sistema [11], e é diretamente ligado a 

qualidade do programa. 

Para determinar o grau de usabilidade de um programa, 

é necessário conduzir avaliações ou testes por meio de 

questionários e entrevistas, e, por isso, a medida é subjetiva. 

Essa avaliação consiste em medir o desempenho de usuários 

em tarefas e a satisfação ao realiza-las através de grau de 

facilidade de execução, experiência e conhecimento do 

usuário, permitindo verificar se existem problemas com a 

interface [12]. 

ESTUDO COMPARATIVO 

Para o estudo comparativo proposto neste artigo, foram 

considerados os dois softwares gratuitos de 

geoprocessamento mais populares no Brasil, o SPRING, 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), e o QGIS, produzido pela Open Source Geospatial 

Foundation (OSGeo). A fim de comparar os programas, 

foram realizadas algumas tarefas básicas de 

geoprocessamento em ambos programas, utilizando o 

mesmo computador e o mesmo conjunto de imagens, além 

de comparar as características de softwares e interfaces.  

A metodologia de avaliação também foi desenvolvida 

pelo autor, adaptando metodologias disponíveis na 

Engenharia de Software. 

As principais tarefas e as características de softwares 

que foram analisadas são descritas e comentadas a seguir. 

Criação de Projetos e Organização das Informações 

No SPRING, para realização de qualquer trabalho, é 

obrigatória a definição de um banco de dados para o 

armazenamento de imagens e informações espaciais. 

Também é necessária a criação de um projeto dentro do 

banco de dados com a definição obrigatória de um retângulo 

envolvente que determina a área do projeto. Muitas vezes, 

determinar as coordenadas deste retângulo é uma tarefa 

trabalhosa. No QGIS, iniciar um projeto é mais simples, não 

sendo obrigatória a definição de um banco de dados, embora 

possa ser utilizado um gerenciador de bancos de dados 

geográficos como o PostGIS, por exemplo. A definição do 

retângulo envolvente é feita automaticamente de acordo com 

as camadas de informações espaciais que são inseridas no 

projeto.  
No SPRING, é necessário determinar uma categoria 

para as imagens a serem manipuladas de acordo com a 

Modelagem de Dados, isto é, um conjunto de ferramentas 

usadas para retratar a realidade geográfica na área de 

trabalho [13]. É possível representar os dados de acordo com 

as seguintes categorias: imagens, modelos numéricos de 

terreno (MNT) (amostras 3D, com base em algoritmos), 

temático (usado para distribuições espaciais), cadastrais 

(possuem banco de dados implícitos) e redes (direcionado 

para informações de serviços de utilidade pública). Também 

é possível criar novos modelos.  
O QGIS trata as camadas de forma mais genérica, 

dividindo-as basicamente em vetoriais e matriciais. 

O SPRING trabalha com formatos próprios de arquivos, 

principalmente arquivos de extensão .spg, que não são 

reconhecidos pela maioria dos programas de 

geoprocessamento. Muitas vezes é necessário utilizar o 

IMPIMA, um software que complementa o SPRING, para a 

conversão de arquivos.  



O QGIS trabalha diretamente com os principais 

formatos de arquivos utilizados pela maioria dos SIGs 

(GeoTiff e Shapefile, por exemplo).  

Georreferenciamento 

Para realizar o georreferenciamento de uma imagem 

GeoTiff no SPRING o primeiro passo é converter o arquivo 

.tif para o formato .spg usando o IMPIMA. Em seguida, 

selecionar uma banda da imagem, R (vermelho, Red), G 

(verde, Green), B (azul, Blue) ou M (monocromático, tons 

de cinza). O próximo passo é a criação de pontos de 

controle, por exemplo através do modo teclado, onde as 

coordenadas conhecidas de cada ponto de controle devem 

ser digitadas. Após a criação do ponto, sua localização deve 

ser corrigida na imagem. Para aumentar a precisão da 

imagem e definir o mapeamento deve-se avaliar os erros dos 

pontos e desprezar aqueles com maiores desvios.  
No QGIS, utilizando a ferramenta Georreferenciador, 

pode-se abrir diretamente a imagem GeoTiff a ser 

georreferenciada. Os pontos de controle podem ser 

adicionados pelos modos teclado e tela. Os erros de 

posicionamento também são visíveis neste programa, sendo 

possível ajustá-los arrastando os pontos na tela.  
Foi observado que neste quesito ambos os programas 

realizam as mesmas funções pelos mesmos modos e as 

principais ferramentas estão presentes. Entretanto a 

facilidade e rapidez são muito maiores no QGIS comparada 

ao SPRING. Ocorreram problemas nos dois programas, 

porém a frequência no SPRING foi mais alta.  

Mosaico 

No SPRING as imagens que farão parte do mosaico 

devem ser importadas uma a uma, sendo necessário o ajuste 

do retângulo envolvente para que a área de projeto possa 

englobar todas as imagens. Ao serem importadas no 

SPRING, as imagens são decompostas em suas três bandas 

(RGB). Os mosaicos devem ser criados separadamente para 

cada uma das bandas, adicionando-se gradualmente cada 

uma das imagens que farão parte do mosaico. É um processo 

manual trabalhoso, pois envolve uma série de passos. No 

QGIS o mosaico é elaborado automaticamente, apenas 

depende do usuário para a seleção dos arquivos de imagem. 

Ao realizar o estudo comparativo, observou-se 

claramente a enorme facilidade de criar o mosaico no QGIS 

e a dificuldade e complexidade do SPRING para executar a 

mesma tarefa, ocorrendo diversos problemas e lentidão. 

Edição Vetorial 

No SPRING a janela de edição vetorial é extremamente 

rica, com diversas ferramentas para criar, adequar, modificar 

e deletar pontos, linhas e polígonos. É possível, em um 

mesmo layer, misturar feições de diferentes tipos.  No 

QGIS a edição vetorial não possui tantas opções, modos e 

ferramentas e não é permitido misturar diferentes tipos de 

feições em uma mesma camada. Desta forma, para poder 

visualizar pontos, linhas e polígonos simultaneamente, deve-

se ter três camadas, cada uma com um tipo de feição. Neste 

procedimento foi observado que o SPRING é o software que 

possui mais recursos para executar esta tarefa. Porém, 

observou-se que o QGIS, embora tenha um conjunto menor 

de ferramentas, as mesmas são mais intuitivas quando 

comparadas com as do SPRING.  

Conexão com Banco de Dados Geográficos 

Muitas vezes as feições criadas em uma camada vetorial 

possuem informações adicionais localizadas em uma tabela 

ou banco de dados externo. Para que as consultas possam ser 

realizadas e os mapas temáticos possam ser criados, existe a 

necessidade de união destas informações com as feições 

presentes na camada vetorial. A conexão é feita através de 

um campo de controle (ID).  
O SPRING é um programa limitado em relação à 

importação de tabelas e somente aceita três tipos de formatos 

de arquivo para importação de tabelas: dBase (formato de 

banco de dados que pode ser acessado por diversos 

softwares), SpaceStat (formato padrão do software de 

mesmo nome) e ASCII-SPRING (formato próprio do 

SPRING). Se a tabela a qual se pretende usar não está em 

algum dos formatos citados, faz-se fundamental realizar a 

conversão. Uma vez importada a tabela para dentro do 

SPRING faz-se a associação do atributo ID desta tabela com 

o atributo ID presente em cada feição da camada vetorial.  
No QGIS, a importação de uma tabela é bem mais 

simples. A tabela de dados no formato de valores separados 

por vírgulas (CSV – Comma-Separated Values) é importada 

diretamente pela ferramenta “Adicionar camada de Texto 

Delimitado” do QGIS. A Associação dos IDs é feita de 

forma análoga ao SPRING.  
Ao realizar esta tarefa, verificou-se que ambos os 

softwares utilizam o mesmo conceito, porém no SPRING o 

processo é mais trabalhoso, pois envolve diversas etapas e 

softwares e no QGIS, é executado de maneira mais simples e 

rápida.  

Mapa Temático 

A operação de criação de mapas temáticos, geralmente, 

começa com a duplicação de uma camada vetorial para 

preservar os dados originais. Esta camada (layer) duplicada 

será modificada e adaptada conforme o propósito do mapa 

temático.  
Tanto no SPRING quanto no QGIS, os procedimentos 

são muito parecidos. Inicialmente, pode-se filtrar os dados 

da camada através de algum atributo para deixar visíveis 

apenas as feições que devem fazer parte do mapa temático. 

Em seguida, estas feições podem ser agrupadas, com o 

auxílio de um ou mais atributos, de diversas formas: através 

de categorias, através de regras com expressões lógicas, 

entre outras.  
Nesta operação foi observado que ambos os softwares 

possuem ferramentas adequadas para a criação de mapas 



temáticos. O SPRING e o QGIS são bastante eficientes no 

procedimento e fáceis de operar, entretanto no QGIS as 

operações são feitas com mais clareza devido à melhor 

compreensão da interface pelo usuário.  

Interoperabilidade 

O SPRING possui recursos para importar e exportar 

dados vetoriais e matriciais em diversos formatos como 

Shapefile, JPEG, GeoTIFF, entre outros. Porém, na maioria 

das vezes, trabalha com formatos próprios como o spg e o 

dsc. A interoperabilidade no SPRING é insuficiente somente 

no quesito de importação de tabelas, pois somente aceita três 

formatos, dBase, ASCII_SPRING e SpaceStat, como citado 

anteriormente.  
No QGIS a interoperabilidade é excelente. Para a 

importação de camadas raster aceita 71 tipos de arquivos, 

entre eles GeoTIFF (*.tif, *.tiff); Erdas Imagine Images 

(*.img); Portable Network Graphics (*.png); JPEG JFIF 

(*.jpg;*.jpeg) e Geospacial PDF (*.pdf). Porém para 

exportação de raster somente suporta o formato GeoTIFF. 

Para importação e exportação de dados vetoriais a 

interoperabilidade é muito boa, sendo compatível com até 21 

formatos, inclusive arquivos shape ESRI (*.shp) e SQLite 

(*.sqlite, *.db). A importação de tabelas suporta os seguintes 

formatos de arquivo: *.txt; *.csv; *.dat; *.wkt.  
Além dos recursos para importação e exportação de 

vários formatos, o QGIS permite também o acesso às 

imagens de satélite online (Google e Bing, por exemplo) 

através do plug-in OpenLayers. 

 

 

 
FIGURA 1 

CARACTERÍSTICAS DOS SOFTWARES 

 

Avaliação dos Softwares 

Para realizar uma comparação mais precisa entre o 

SPRING e o QGIS, foram elaboradas tabelas comparativas 

de características presentes nos dois softwares, baseado em 

conceitos vistos na Engenharia de Software. Cada 

característica foi avaliada usando a seguinte escala: 1: Muito 

ruim; 2: Ruim; 3: Regular; 4: Bom; 5: Muito bom.  
As figuras 1 e 2 se referem a um conjunto de perguntas 

relacionados a softwares genéricos. As figuras 3 e 4 

correspondem a um conjunto de perguntas destinados 

especificamente a Sistemas de Informações Geográficas. 

 

FIGURA 2 
GRÁFICO DAS CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARES 

 

FIGURA 3 
CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 



 

FIGURA 4 
CURVA DE APRENDIZADO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE SIG  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Ao analisar os softwares gratuitos SPRING e QGIS, foi 

possível demonstrar que o QGIS é a melhor opção para 

projetos básicos. O SPRING é um programa mais técnico, 

exige que o operador saiba um pouco mais acerca de 

geoprocessamento para executar as tarefas e compreendê-

las, apesar de possuir uma quantidade de recursos maior do 

que o QGIS, principalmente no que se refere ao 

Processamento de Imagens Digitais e Análise de Dados, 

sendo indicado para tarefas mais específicas. Enquanto que o 

QGIS é um programa mais intuitivo, com maior facilidade 

de entendimento e de realizar operações, indicado para 

pessoas com pouco conhecimento na área, além de oferecer 

recursos adicionais podem ser incluídos no mesmo através 

de bibliotecas externas (GRASS, Orfeo e SAGA, entre 

outras) e diversos plug-ins. 
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