
QUAIS SÃO OS PRODUTOS 
GERADOS PELA MAPPA?





A Mappa é um software de processamento de imagens de drone, que gera 

automaticamente diversos produtos. Nesta cartilha vamos apresentar cada um dos 

produtos e o formato que são disponibilizados.

● Ortomosaico

● Modelo Digital de Superfície

● Modelo Digital de Terreno

● Curvas de nível

● Nuvem de Pontos

● Modelo 3D

● Relatórios de qualidade

● Índices de vegetação



Ortomosaico .tiff 

Ortomosaico no formato TIFF 
gerado a partir das imagens e 
configurações do processamento. 
Este ortomosaico e arquivos TIFF 
em geral podem ser abertos em 
softwares SIG.

Ortomosaico .tiff no QGis



Ortomosaico Lite .tiff

Ortomosaico em formato TIFF 
de menor tamanho devido a 
compressão de dados brutos.

Ortomosaico Lite  .tiff aberto no QGis



Ortomosaico .ecw

Ortomosaico em formato ECW, 
também um arquivo de menor 
tamanho, que é indicado para 
uso em softwares CAD.

Ortomosaico .ecw aberto  no QGis



Ortomosaico .kmz

Ortomosaico em formato 
KMZ, que pode ser aberto no 
Google Earth.

Ortomosaico .kmz aberto  no Google Earth Pro



Ortomosaico Lite .tfw

Arquivo auxiliar de projeção 
para abrir o Ortomosaico Lite 
em sistemas CAD. 

Obs: não é a imagem TIFF.

Mosaico Lite georreferenciado com o .tfw no AutoCAD



Modelo Digital de 
Superfície  .tiff

Modelo digital de superfície (MDS) é 
um raster em formato TIFF gerado a 
partir da nuvem de pontos.

MDS em .tiff no QGis



Modelo Digital de 
Terreno  .tiff

Modelo digital do terreno (MDT) é 
um raster em formato TIFF gerado 
a partir do MDS pelo “corte” de 
elevações abruptas.

MDT em .tiff no QGis



Curvas de nível .shp

Curvas de nível geradas com base 
no MDT, com equidistância de 1 
metro. No formato Shapefile, 
integra com sistemas GIS, como 
QGIS e ArcGIS.

Curvas de nível em .shp (rotuladas no QGis)



Curvas de nível .dxf

Curvas de nível no formato DXF 
geradas com base no MDT, tem 
equidistância de 1 metro. Integra com 
sistemas CAD, como AutoCAD.

Curvas de nível em .dxf no AutoCAD



Nuvem de pontos

A nuvem de pontos consiste um conjunto de pontos georreferenciados 
(coordenadas X, Y e Z), que recriam a área do processamento, mostrando a sua 
profundidade e elevação. A nuvem de pontos é disponibilizada em formato .LAS, 
.LAZ ou .TXT. Os arquivos .LAS da Mappa tem duas versões, a simplificada e a 
densificada, ou seja, resumidamente, uma nuvem de pontos com um número 
reduzido de pontos (arquivo menor) e outra com maior quantidade (densidade) de 
pontos da área (arquivo maior). 



Nuvem de pontos 
simples (x, y, z) .txt

Coordenadas X, Y e Z em um arquivo de 
texto, este arquivo é possível integrar 
em diversos outros softwares: QGis, 
AutoCAD, Civil 3D e Global Mapper.

Arquivo .txt aberto no Bloco de notas



Nuvem de pontos 
simples .txt

Nuvem de pontos simplificada em .txt  no Global Mapper



Nuvem de pontos 
simples .las

Nuvem de pontos simplificada .las  no Global Mapper



Nuvem de pontos densificada .las no Global Mapper

Nuvem de pontos 
densificada .las



Modelo 3D .obj

Um arquivo OBJ é um formato de 
imagem 3D padrão que pode ser 
exportado e aberto por vários 
programas de edição de imagem 3D.

3D .obj no visualizador 3D do Windows



Report .pdf

Relatório de qualidade do 
processamento. Este relatório 
possui  informações importantes 
sobre o processamento realizado.

Relatório de qualidade em .pdf



Report Mosaic .pdf 

Mapa do ortomosaico do 
processamento.

O logo da Mappa pode ser 
substituído pelo logo inserido 
no seu perfil.

Report Mosaic em .pdf



VARI .tiff 

O Índice Resistente à Atmosfera 
na Região Visível - VARI - é um 
índice baseado na variabilidade de 
vigor e estresse da planta. 
Basicamente ele quantifica o 
espectro da cor verde pela 
fórmula:

Índice VARI .tiff no QGis

*VARI é gerado apenas nos tipos de processamento 
Agrícola e Silvicultura.



IFV .tiff 

O Índice Foliar Verde (IFV) é um 
índice que diferencia a cobertura 
vegetal dos outros tipos de 
cobertura, como solo exposto. O 
IFV é gerado pela fórmula:

*IFV é gerado apenas nos tipos de 

processamento Agrícola e Silvicultura. 
Índice IFV .tiff no QGis




