
Pix4D
Rápido, preciso, excelente custo-benefício 
e de fácil operação. 

É o software líder de mercado para 
fotogrametria e mapeamento  

profissional com drones.

Resolução Centimétrica
Resolução centimétrica desde  

câmeras leves e compactas até câmeras 
métricas.

MOdelos 3D precisos
Para projetos georreferenciados ou até
mesmo para projetos sem a geolocali-

zação.

Automatização
Alta velocidade de processamento. 

Deixe o software lidar com o  
processamento das imagens e a classifi-

cação de objetos.

Linha completa de soluções para processamento de imagens de Drones. 
Resultados precisos entregues de maneira mais eficiente do que com métodos tradicionais.

Projetado para modelagem de locais 
que estão em constante modificação, 
com geração de produtos em 2D e 3D. 
O Pix4D BIM é voltado para construção, 
terraplenagem, mineração e inspeção.

Análise Instantânea
Tenha uma visualização instantânea 
atualizada de qualquer canteiro de 
obras, com resultados em ambiente 

web no qual você pode medir,
analisar os resultados comparando com 
o projeto e anotar informações sobre o 
modelo. Tudo isso em uma plataforma 

on-line.

Resultados Precisos
Confie nos poderosos processamentos 
realizados via computador desktop ou 
processamento em nuvem, ambas as 

opções geram levantamentos com alta 
precisão. 

Integração BIM
Exporte de maneira simples  

produtos 2D e 3D para programas BIM 
ou CAD para análises posteriores.

Software de mapeamento avançado 
para agricultura que permite utilização 

de imagens RGB ou multiespectrais. 
Inspecione, analise e visualize as 

mudanças de safra durante todo o ano.

Intuitivo
Aperfeiçoe a sua produção agrícola 
através de ferramentas e aplicações  

exclusivamente projetadas 
para  mapeamento de  

agricultura de precisão.

Instantâneo
Com o novo mecanismo de  

processamento instantâneo, gere e 
compartilhe mapas em alta resolução 

enquanto você está no campo. 

Acurado
Converta imagens de alta resolução do 

seu campo em consistentes mapas e 
modelos 3D e compare-os ao longo da 

safra.
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