
CARTILHA DE BOAS 

PRÁTICAS PARA 

PROCESSAMENTOS 

NA MAPPA
COMO EVITAR “ERROS INESPERADOS”



Primeiramente, deve-se avaliar a consistência 
dos arquivos inseridos para o processamento 
de imagens no software Mappa e escolher as 
opções corretas na guia de novo 
processamento. Para conhecer os tipos de 
processamento acesse a Cartilha Tipos de 
Processamento da Mappa.

Ao processar no software Mappa pode ocorrer a mensagem de “Erro Inesperado”, como 
mostra a imagem a seguir. Esta cartilha irá apresentar os tipos de erros inesperados,  
algumas recomendações para evitar esses erros e atingir a qualidade e eficácia esperada no 
resultado, assim obtendo sucesso nos seus processamentos.

https://processing-staff.s3.amazonaws.com/FAQ/Cartilha_TiposdeProcessamento_Mappa.pdf
https://processing-staff.s3.amazonaws.com/FAQ/Cartilha_TiposdeProcessamento_Mappa.pdf


IMAGENS | Áreas separadas em um mesmo processamento

Para alcançar o sucesso em um processamento de imagens no software Mappa é 
necessário que seja realizado um bom planejamento de coleta de imagens, evitando a 
“tentativa” de unificação de áreas distantes. 

Caso possua a necessidade de processar as imagens de áreas distantes, recomenda-se que 
as imagens sejam divididas em dois processamentos, ou seja, um processamento para 
cada bloco de imagens.



Exemplos de processamentos incorretos, nesses casos é 
recomendado processar os blocos de imagens separados.



Log de voo - RTK/PPK | O número de imagens não 

corresponde à quantidade de coordenadas.

O número de coordenadas existentes no log de voo deve possuir o mesmo número 
de imagens coletadas a campo. Existindo uma diferença entre esses dois parâmetros 
é provável que ocasione o erro inesperado. 

Cada linha do log de voo possui informações correspondentes a cada imagem 
coletada, portanto a diferença encontrada entre essas duas informações podem 
resultar em uma geolocalização incorreta das imagens e, posteriormente, 
ocasionando o erro inesperado.



Exemplos do número de imagens e o números de  
coordenadas no geotag.



Log de voo - PPK | Formato do arquivo PPK de forma incorreta

O padrão do arquivo é importante para a geolocalização das imagens. Para se obter o 
resultado correto, o formato do arquivo de log de voo deve ser em .txt e apresentar a 
configuração a seguir: Latitude, Longitude, Altitude.



MAPPA | Tipo de processamento

A escolha do tipo de processamento da Mappa é fundamental para a boa qualidade 
dos resultados do processamento de imagens. Essa escolha é importante e depende 
do tipo de área mapeada, como área urbana, rural, etc. 

Para mais informações confira a Cartilha de 
Tipos de processamento da Mappa, que 
detalha os tipos e as área indicadas para cada 
um. 

https://processing-staff.s3.amazonaws.com/FAQ/Cartilha_TiposdeProcessamento_Mappa.pdf
https://processing-staff.s3.amazonaws.com/FAQ/Cartilha_TiposdeProcessamento_Mappa.pdf


MAPPA | Log de voo errado 

O tipo de Log escolhido deve estar de acordo com o 
drone utilizado. 

No momento de configurar um novo processamento 

de imagens no software Mappa, o usuário deve 

escolher o log de voo correto e fazer do upload dos 

arquivos conforme as opções Log de voo Horus 

(arquivo .log) e Log de voo RTK/PPK (arquivo .txt).



MAPPA | Caracteres especiais

Ao realizar um novo processamento de imagens no software Mappa, deve-se fazer 
upload os arquivos de imagens desejados. As imagens podem ser inseridas para 
upload no modo imagem por imagem ou em um único arquivo compactado (.zip) 
para que tenha mais velocidade no upload das imagens. 

O arquivo compactado e as imagens não devem possuir caracteres especiais (como 
@!,#*;) e espaços.

Se não seguir esta recomendação é possível que o seu projeto apresente erro já na 
inserção no software Mappa, resultando no “erro inesperado” e diminuindo a 
qualidade e agilidade de entrega de seus processamentos.



Exemplo correto do nome do arquivo para upload.



Exemplo incorreto do nome do arquivo para upload.



MAPPA | Imagens inclinadas

Outro fator importante em realizar um bom processamento de imagens é o tipo de 
mapeamento e metodologia utilizado para coleta de imagens. 

Em um mapeamento em “Grade” as imagens são coletadas de modo ortogonal em 
relação ao solo, porém um trecho da operação são também coletadas fotos 
inclinadas da área de interesse, objetivando uma visão melhor e perspectiva do 
relevo, nuvem de pontos e modelo 3D da área mapeada. 

Essas fotos inclinadas podem resultar no “Erro Inesperado” no software Mappa e 
recomendamos atenção ao incluir as mesmas em seu upload. 

Uma segunda recomendação para os usuários que utilizem mapeamento em grade é 
atenção ao utilizar pontos de controle na área de interesse. As fotos inclinadas 
mencionadas dificultam e diminuem a acurácia em processamentos com pontos de 
controle, podendo ocasionar o “erro inesperado”.



Exemplo incorreto de imagem (imagem inclinada).Exemplo incorreto de plano de voo para 
processamento com GCPs.



MAPPA | Voos Lineares

Mapeamentos que tenham traçados lineares é necessário maior atenção no 
planejamento e coleta de imagens para se obter um bom resultado no 
processamento no software Mappa. 

Essas áreas podem ser ruas, avenidas, linhas de transmissão, linhas de trem, linhas de 
gás, os voos devem sempre possuir a quantidade mínima de 4 linhas de voo e 
apresentar ótima sobreposição (frontal e lateral) e sobreposição entre voos. 

Para mais informações acesse a Cartilha de boas práticas para voos lineares, que 
contém todas as informações necessárias para que alcance sucesso em 
mapeamentos lineares.

https://processing-staff.s3.amazonaws.com/FAQ/Cartilha_Voos_Lineares_Mappa.pdf


MAPPA | Mapeamento em áreas com presença 
de água (rios, lagos, mares e áreas alagadas)

Em áreas mapeadas que possuem grandes 
trechos com água (rios, lagos, mares, áreas 
alagadas, etc) resultam em distorção e 
possivelmente em erro inesperado.

Imagens de água apresentam dificuldades 
para processamento, pois o software não 
consegue distinguir pontos em comuns 
entre as imagens, distorcendo esses trechos 
tanto na precisão das áreas como na 
exatidão ou podendo não processar as 
imagens.

Processamento com área com imagens de água.



Os pontos vermelhos são imagens do voo que 
correspondem a água e que não foram processadas.



Exemplos de imagens de água que não são processadas.



MAPPA | Mapeamentos com baixa sobreposição de imagens;

Para ter sucesso em um processamento de 
imagens no software Mappa a sobreposição de 
imagens é muito importante.

As imagens coletadas devem apresentar 
idealmente a sobreposição de 80% (frontal e 
lateral) para que resulte em um processamento 
de qualidade, diminuindo a possibilidade de 
formação de buracos na área de interesse e a 
mensagem de “erro inesperado” em seu processo. 

A seguir as figuras ilustram como deve ser feito o 
planejamento de voo, levando em consideração 
os parâmetros recomendados: 



Exemplos de conjunto de imagens com sobreposição frontal 
e lateral adequadas.



Exemplos correto de sobreposição de imagens.



MAPPA | Altura de voo incorreta

A escolha da altura no planejamento do voo é importante para, posteriormente, 
ter boa qualidade no processamento de imagens no software Mappa. 

Quando se realiza voos com altura muito baixa e tenham um GSD (Ground Sample 
Distance) com grande qualidade (abaixo de 3 cm) a chance de ocasionar o erro é 
grande.

Recomenda-se que utilize sempre em seus mapeamentos uma altura de 100 
metros ou superior do ponto mais alto do relevo na área de interesse.



MAPPA | 

Em caso de relevo distinto é 
fundamental que a operação seja 
planejada da parte superior do 
relevo, assim resultando em uma 
sobreposição adequada para o 
processamento de imagens ocorra de 
modo correto. Deste modo irá gerar  
produtos de qualidade e não ocorrer 
o erro inesperado.

Planejamento incorreto de um voo 
em área de relevo distinto

Exemplos incorreto de voo.



Exemplo correto de operação em relevo heterogêneo .




