
CARTILHA DO MDS, MDT E 
CURVAS DE NÍVEL 

GERADOS NA MAPPA.



Nesta cartilha vamos detalhar o que são esses produtos e como são gerados.

O Modelo Digital de Superfície (MDS), o Modelo Digital de Terreno (MDT) e as Curvas de 
nível são alguns dos resultados dos processamentos realizados na Mappa.

Curvas de NívelMDTMDS



Modelo Digital de Superfície

O MDS é um arquivo raster gerado a 
partir da nuvem de pontos de um 
processamento. 

Este arquivo representa a altimetria de 
todos os objetos e estruturas que se 
situam na área mapeada, por exemplo, as 
árvores e edificações, como é possível 
notar na imagem do MDS a seguir:

Figura 1: MDS  no software QGis



Figura 2: comparativo entre mosaico e MDS  na Mappa.



Modelo Digital de Terreno

O MDT também é um arquivo raster, que 
consiste em um de modelo matemático do 
terreno gerado a partir do MDS. 

Um algoritmo identifica os elementos que 
estão sobre o MDS e age como um filtro, 
retirando os objetos e estruturas. Desta 
forma, o MDT representa a altimetria do 
terreno. 

Figura 3: MDT no software QGis



Figura 4: comparativo MDS e MDT  na Mappa.



Observações

1) Ao abrir o MDS ou o MDT em visualizadores de imagem, como o visualizador de 
imagem do Windows por exemplo, geralmente esses arquivos se apresentam 
apenas como uma imagem preta ou branca e, às vezes, não conseguem carregar o 
arquivo em virtude do seu tamanho. 

Estes erros nos visualizadores de imagem não indicam problemas no arquivo 
raster. A melhor forma de visualizar o MDS e MDT  é através de um software SIG. 



Observações

2) É normal o MDS e o MDT estarem em escala de cinza nos softwares SIG. Quando 
inserir esses arquivos raster no QGis, por exemplo, é preciso aplicar uma 
simbologia para poder visualizar com cores.



Observações

3) Destaca-se que o MDT é um modelo matemático, então podem ocorrer 
divergências em relação ao terreno real, especialmente para mapeamentos 
realizados sem pontos de controle.

Além disso, em áreas de vegetação nativa densa e silvicultura em porte alto, se não 
houver uma referência do terreno nas imagens, como clareiras e estradas, a 
filtragem do MDS poderá ser afetada e, assim, o MDT apresentar erros.



Curvas de nível

As curvas de nível são linhas que representam as cotas de um terreno. As curvas de nível 
consistem em um arquivo vetorial extraído do MDT, na Mappa este arquivo é 
disponibilizado em extensão .shp e .dxf. 

A equidistância entre as curvas de nível geradas pela Mappa é de 1 metro. Em outros 
softwares, os SIG por exemplo, é possível extrair as curvas de nível a partir do MDT em 
outros intervalos, como 10m, 50m ou qualquer outro intervalo necessário para o projeto.



Figura 5: curvas de nível geradas na Mappa e visualizadas sobre o 
Ortomosaico (esquerda) e Modelo Digital de Terreno (direita).



Figura 6: curvas de nível geradas na Mappa com equidistância de 1m, 
arquivo .shp aberto no QGis, com todas as curvas  rotuladas. 



Figura 7: curvas de nível sobre o relevo sombreado (MDT) 
destacando as irregularidades do relevo.



Saiba mais |  O que é o relevo sombreado?

Relevo Sombreado, também chamado de Hillshade, é uma representação do terreno em 
3D por meio da simulação de uma fonte de luz em determinado ângulo. O Hillshade 
pode ser feito em softwares SIG.

Figura 8: curvas de nível sobre o relevo sombreado (MDT) 
destacando as irregularidades do relevo.



Por que as curvas de nível 
geradas pelo MDT são diferentes? 

Vale ressaltar que o MDT gerado na Mappa é um modelo suavizado do terreno, por isso 
ocorrerá divergências com os modelos gerados através de pontos cotados do 
levantamento topográfico convencional, por exemplo.

As curvas de nível da Mappa são diferentes em razão de que cada pixel do MDT possui um 
determinado dado de elevação e as curvas são extraídas de acordo com esses dados, assim 
cada linha é demarcada exatamente com um metro de equidistância. Por esse motivo 
que as curvas de nível são muito detalhadas, apresentando linhas bem recortadas, como 
mostra as imagens a seguir:



Figura 9 e 10: exemplos do detalhamento das curvas de nível.




