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1

RESUMO EXECUTIVO

O presente documento descreve o segundo produto do Termo de Referência PN
11.9035.4-001.00, Contrato GIZ 83193538, de 02/Fev/2015, realizado no INPE, São José dos
Campos, SP, referente ao desenvolvimento de ferramentas digitais operacionais para o
mapeamento automático de cicatrizes de área queimada no Bioma Cerrado Contínuo Brasileiro
utilizando imagens de média resolução espacial.
Estão resumidas a execução dos passos 4 e 5, projeto e a implementação dos módulos de
log e, gravação dos produtos em um banco de dados geográficos, realizadas pelo consultor até
22/Junho/2015.
Foi desenhado e implementado o Módulo de LOG. Foi realizada a identificação das tarefas
prioritárias do sistema que requerem de registro no arquivo de LOG. Uma listagem das tarefas é
apresentada, com a identificação da criticidade de cada uma. Foi desenhado um formato de
arquivo de LOG para que as mensagens armazenadas sejam claras e permitam um fácil
seguimento das atividades realizadas pelo sistema.
Foram desenhados e implementados o Módulo de Gravação no Banco de Dados
Geográficos, e as tabelas que armazenarão todas as informações necessárias para o
processamento dos dados e todas as informações geradas desses processos. As relações entre
essas tabelas são apresentadas.
É incluído um exemplo de uma máscara de áreas agrícolas elaborada com o objetivo de
reduzir os erros de comissão do algoritmo nas cenas que tenham áreas agrícolas e que interferem
com a detecção efetiva de área queimada. São apresentados resultados da intersecção dos
polígonos de área queimada com a máscara de área agrícola criada demostrando a necessidade
de utilizar uma metodologia de filtragem para essas áreas de conflito.
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INTRODUÇÃO.

O presente relatório refere-se ao segundo produto do Termo de Referência PN 11.9035.4001.00, contrato GIZ vigente de 02 de Fevereiro de 2015 a 08 de Setembro de 2015, cujo objetivo
é dar continuidade à produção de dados de área queimada na região do Cerrado Brasileiro com a
análise de imagens de média resolução (30 metros), apoiando os desenvolvimentos que o INPE
esta realizando no Projeto GIZ-MMA “Prevenção, controle e monitoramento de queimadas e
incêndios florestais no Cerrado”.
As fases do contrato em andamento para a “Adaptação e implantação operacional do
algoritmo digital para o mapeamento automático de áreas queimadas em imagens de média
resolução do Satélite Landsat-8 sensor OLI na Divisão de Geração de Imagens no INPE” se
dividem em: 1) Projeto e implementação dos módulos de cadastro, processamento e integração,
2) Projeto e implementação dos módulos de log e gravação dos resultados obtidos em bando de
dados geográficos e 3) Relatório sucinto do trabalho e dos testes desenvolvidos e, publicações.
Foram previstos os seguintes passos:
1) Módulo para cadastro (inclusão, modificação e exclusão) de limiares dinâmicos que
são objeto do TdR de outro consultor para as 112 órbitas/ponto do Cerrado Brasileiro;
2) Módulo de processamento, onde serão feitas adaptações para utilizar os limiares
específicos dos filtros de cada órbita/ponto (OP), ano, mês, etc;
3) Módulo de integração, para executar a comunicação com o sistema de controle da
DGI/INPE, responsável pela gestão dos processos de recepção e ingestão das
imagens Landsat, para determinar quando cada processamento deverá iniciar;
4) Módulo de log, onde serão registradas todas as etapas do processamento, de emissão
de avisos de atenção e alertas de problemas durante a execução do sistema;
5) Módulo de gravação dos resultados, que será desenvolvido para gravar os dados
diretamente em um Banco de Dados Geográficos além de gerar os arquivos shapefile;
6) Elaboração de documentos de manuais do usuário e publicações com descrição
detalhada da metodologia utilizada e consolidação das informações geradas para
evolução futura.
O presente relatório corresponde à execução dos passos 4 e 5, projeto e implementação
dos módulos de log e, de gravação dos resultados num banco de dados geográficos, realizado
pelo consultor entre 31/Março/2015 e 22/Junho/2015.
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INTRODUÇÃO SISTEMA OPERACIONAL DE MAPEAMENTO DE ÁREAS QUEIMADAS

Um Sistema Operacional de Mapeamento de Área Queimada (SOMAQ) é um conjunto de
programas que são executados de maneira autônoma em um computador, ou conjunto de
computadores, sem assistência de um operador, e que realiza todas as tarefas necessárias para
as atividades de classificação e extração das cicatrizes de área queimada utilizando imagens de
sensoriamento remoto orbital como dados de entrada.
Considerando as atividades que podem ser atribuídas a um sistema de processamento
operacional é possível mencionar a obtenção das imagens, a atualização do acervo de imagens
brutas, processamento, atualização do acervo de produtos e publicação de dados.
O INPE-DGI possui, na sede de Cuiabá, MT, as antenas de recepção para a descarga das
imagens diretamente do satélite Landsat 8/OLI, e em Cachoeira Paulista, SP, as estações de
trabalho para produzir dados que possam ser utilizados pelo público geral. O sistema operacional
desenhado, segundo os requerimentos do atual TdR, deve ser configurado para utilizar esses
dados produzidos localmente, sempre que sua qualidade seja adequada para sua utilização em
processos automáticos [Melchiori, 2014 a)].
Na realidade, o sistema operacional de recepção de imagens Landsat-8 e produção de
produtos no INPE-DGI de Cachoeira Paulista encontra-se em fase de implementação e avaliação
por parte da USGS para garantir a qualidade dos dados adquiridos e dos sub-produtos e produtos
gerados pelo sistema. Os projetos e implementações realizados no marco do atual TdR na sede
do INPE-CPTEC em São José dos Campos serão reproduzidas nos sistemas em Cachoeira
Paulista. O desenho, utilizando máquinas virtuais [Virtual Machine 2015] administradas mediante o
gestor OVirt [Ovirt 2015], permite uma rápida implementação em outra infraestrutura
computacional sem mudanças significativas, unicamente modificando os endereços dos sistemas
involucrados.
O SOMAQ será implementado para obter, de maneira automática, as cicatrizes de
queimadas no Cerrado Brasileiro, com um total de 112 cenas do satélite Landsat 8/OLI-TIRS
geradas pelos sistemas operacionais do INPE- ver Figura 1.

4

MÓDULOS DO SISTEMA OPERACIONAL

O sistema operacional de mapeamento de áreas queimadas desenvolvido é composto de
diferentes módulos que realizam tarefas específicas. Esses módulos foram projetados de maneira
distribuída em um conjunto de computadores com o objetivo de distribuir a carga de processos.
O computador com o Acervo de Imagens tem características distintas em relação ao
7

computador de processos, e do computador com o servidor de banco de dados. Essas
características são definidas segundo os requerimentos computacionais dos processos realizados
por cada componente.
Todos os componentes do sistema estão interconectados mediante uma estrutura de rede,
a qual serve como meio de comunicação entre os componentes e, para transferência dos dados.
A Figura 1 a seguir apresenta um diagrama de fluxo dos componentes do sistema e das
interconexões.

Figura 1. Fluxograma do Sistema Operacional de Mapeamento de Área Queimada
No presente relatório são apresentados os módulos de log e de gravação no banco de
dados geográficos. O módulo de log é destinado ao armazenamento de mensagens referentes ao
estado dos dados de entrada, as diferentes etapas do processamento dos dados e, aos resultados
obtidos. O módulo de gravação tem como objetivo administrar as tabelas que foram desenhadas
para manter todos os dados utilizados e gerados pelo sistema operacional.
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MÓDULO DE LOG

O Módulo de Log tem como objetivo armazenar, em um formato simples, mensagens
referentes ao funcionamento do sistema operacional de mapeamento de área queimada que
sirvam para diagnosticar qualquer possível falha no sistema, ou avaliar seu correto
funcionamento.
A linguagem Python possui um módulo de log denominado “logging” [Python Logging 2015]
que é indicado para ditas atividades e vai ser utilizado para cumprir os requerimentos do atual
TdR.

5.1

Formato das mensagens de LOG.
As mensagens são armazenadas num arquivo de texto e com um formato que pode ser

desenhado pelo usuário segundo a suja preferencia. Os campos mais relevantes que podem ser
incluídos em cada registro do arquivo de log são apresentados na seguinte tabela.
Nome do atributo
Asctime
Filename
Funcname
Levelname
Levelno
Lineno
Module
Message
Name
Pathname
Process
ProcessName
relativeCreated
Thread
ThreadName

Formato

Descrição
Tempo em que foi criado o registro com o formato
%(asctime)s
YYYY-MM-DD hh:mm:ss,mss
Nome do arquivo que contém o módulo de programa
%(filename)s
que crio o registro
%(funcname)s
Nome da função que gerou o registro
Texto indicando o nível do registro de LOG
%(levelname)s
(„INFO‟,‟ERROR‟,‟WARNING‟,‟CRITICAL‟)
%(levelno)d
Número indicando o nível do registro de LOG
Número da linha de código onde foi gerado o registro
%(lineno)d
de LOG
%(module)s
Módulo que gerou o registro de LOG
%(message)s
A mensagem que se deseja armazenar no LOG
%(name)s
Nome do módulo de LOG utilizado
Nome completo do arquivo responsável pelo registro
%(pathname)s
de LOG
%(process)d
ID do processo que gera o registro de LOG
%(processName)s
Nome do processo que gera o registro de LOG
Tempo em milissegundos quando o registro de LOG
%(relativeCreated)d foi criado, relativo ao tempo em que o módulo de LOG
foi cargado
ID do filo de processamento (thread) que gerou o
%(thread)d
registro de LOG
%(threadName)s
Nome do thread que gerou o registro de LOG

Tabela 1. Campos disponíveis para conformar os registros do arquivo de log.
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Um exemplo de formatação para os registros do log pode ser o seguinte:
FORMAT=’%(asctime)s - %(module)s - %(message)s - %(levelname)s’
Onde é indicada, a hora de ocorrência do evento, o nome do módulo de programa que
produz o evento, uma mensagem referente ao evento e o nível dele. Se não for indicado um
formato específico para os registros do log, a opção por default é simplesmente %(message)s.

5.2

Configuração do módulo de LOG.
O módulo de LOG precisa ser configurado para funcionar corretamente quando é requerido

que múltiplos módulos do programa utilizem o mesmo serviço. O seguinte exemplo de
configuração serve para o desenho que foi empregado no desenvolvimento do sistema
operacional.
O módulo principal vai ser o responsável pela configuração do serviço de LOG e, os
demais módulos utilizaram essa configuração.
############################################# MODULO PRINCIPAL
import logging
import module_auxiliar
import datetime

dateactual= datetime.date.today()
logger= logging.getLoger(„aplicativo‟)
logger.setLevel(logging.DEBUG)
fh= logging.FileHandler(„logfile_%s.log‟%dateactual)
fh.setLevel(logging.DEBUG)
formatter= logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
fh.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(fh)

############################################## MODULO AUXILIAR 1
Import logging
module_logger= logging.getLogger(„aplicativo.modulo_auxiliar”)
module_logger.info(“informação módulo auxiliar”)

############################################## MODULO AUXILIAR 2
import logging
module_logger2= logging.getLogger(„aplicativo.modulo_auxiliar2)
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A configuração do Módulo de LOG utiliza um arquivo diferente para cada dia com ~100Kby
e assim evitar que o arquivo de LOG fique demasiado grande dificultando a leitura e
processamento.

5.3

Níveis das mensagens de LOG.
Existem diferentes níveis de importância nas mensagens de LOG dependendo da sua

origem ou efeito no funcionamento do sistema: informação (INFO), advertência (WARNING), erro
(ERROR), crítica (CRITICAL) e, exceção (EXCEPTION). É possível definir níveis de importância
personalizados quando a classificação existente não seja a mais adequada para o caso em
particular.
Essas mensagens, e a sua classificação, dependem do critério do responsável pelo
desenvolvimento do sistema para serem indicadas. Ele tem a responsabilidade de colocar as
chamadas ao módulo de log em linhas específicas do código fonte, que tenham importância
devido à função que realizam ou, ao resultado que surge dessas funções e que diretamente
afetam o funcionamento do sistema.
Essas diferentes categorias servem para indicar se a origem da mensagem de log precisa
de atenção por parte de um responsável nos casos de importância crítica que afetem o
funcionamento do sistema, se foram erros produzidos por problemas nos dados de entrada, se
foram advertências ou erros menores ou, simplesmente informativos para indicar o correto
funcionamento do sistema.

5.4

Identificação dos eventos candidatos a registros de log
Um passo prévio na implementação do módulo de log é identificar todas as tarefas do

sistema de processamento que requerem consideração para o registro no arquivo de log. A
seguinte lista apresenta as tarefas dos diferentes módulos do sistema consideradas para log com
seu nível de importância.
1. Módulo de Integração.
a. Comunicação recebida OK. L.Info
b. Comunicação recebida no OK. Falta informação. L.Error
2. Módulo de Seleção de Dados (imPAAQ_SelectData_vOP)
a. Pedido de processamento recebido. L.Info
b. Conexão com Banco de Dados OK. L.Info
c. Conexão com Banco de Dados no OK. L.Error
d. Conexão com Banco de Dados no OK depois de vários intentos. L.Critical
11

e. Sem arquivos novos na Tabela do Acervo. L.Error
f.

Arquivo não encontrado no Acervo. L.Error

g. Conexão com Módulo de Processamento OK. L.Info
h. Conexão com Módulo de Processamento not OK. L.Critical
3. Módulo de Administração de Arquivos (imPAAQ_FileManager_OLI_MPC)
a. Arquivo TAR.GZ OK. L.Info
b. Arquivo TAR.GZ corrompido. L.Error
c. Obtenção de limiares de extração OK. L.Info
d. Obtenção de limiares de extração no OK. L.Error
e. Arquivo RGB salvo OK. L.Info
f.

Arquivo RGB no salvo. L.Error

g. Armazenamento de resultados. Imagem AQML OK. L.Info
h. Armazenamento de resultados. Imagem AQML no OK. L.Error
i.

Armazenamento de resultados. Conexão Banco de Dados OK. L.Info

j.

Armazenamento de resultados. Conexão Banco de Dados no OK. L.Error

k. Armazenamento de resultados. Vetor AQML OK. L.Info
l.

Armazenamento de resultados. Vetor AQML no OK. L.Error

4. Módulo de Processamento (imPAAQ_Proc_vOP_OLI_MPC)
a. Inicio de processamento. Orbita/Ponto/Data. L.Info
b. Inicio de processamento. Imagens. Versão do programa. L.Info
c. Processamento. Imagemi OK. L.Info
d. Processamento. Imagemi no OK. Cause. L.Error
e. Máscara de Nuvens OK. L.Info
f.

Máscara de Nuvens no OK. L.Error

g. Processamento Imagem. Intervalo entre datas OK. L.Info
h. Processamento Imagem. Intervalo entre datas no OK. L.Info
i.

Processamento Imagem. Limiares de extração. L.Info

j.

Processamento Imagem. Arquivo armazenado. L.Info
12

k. Processamento Imagem. Problemas no armazenamento dos arquivos.
L.Critical.

5.5

Exemplo do registro de LOG
Para verificar o correto funcionamento do Módulo de LOG, foi realizado um teste com

dados do ano 2015 correspondentes à cena 221/067 do Parque Estadual do Jalapão.
A seguir é apresentada uma porção do arquivo de LOG. Em letra negrito aparece o nome
do módulo gerador do evento de LOG, e a criticidade do evento.

2015-06-10 14:12:47,060 - AQMLproc - INFO - proc started
2015-06-10 14:12:47,081 - AQMLproc - INFO - database connection OK - status: 1
2015-06-10 14:12:47,095 - AQMLproc - INFO - writing files to /home/queimadas/dados/Landsat/test
2015-06-10 14:12:47,099 - AQMLproc - INFO - calling proc module
2015-06-10 14:12:47,099 - AQMLproc.proc - INFO - improc alg.version 1.5
2015-06-10 14:12:47,099 - AQMLproc.proc - INFO - improc sat:8 op:221_067
2015-06-10 14:12:47,099 - AQMLproc.proc - INFO - requested files:
2015-06-10 14:24:30,251 - AQMLproc.proc - INFO -

/home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015008LGN00.tar.gz
2015-06-10 14:24:30,251 - AQMLproc.proc - INFO /home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015024LGN00.tar.gz
2015-06-10 14:24:30,251 - AQMLproc.proc - INFO /home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015040LGN00.tar.gz
2015-06-10 14:24:30,251 - AQMLproc.proc - INFO /home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015056LGN00.tar.bz
2015-06-10 14:24:30,251 - AQMLproc.proc - INFO /home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015072LGN00.tar.bz
2015-06-10 14:24:30,251 - AQMLproc.proc - INFO /home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015088LGN00.tar.bz
2015-06-10 14:24:30,252 - AQMLproc.proc - INFO /home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015120LGN00.tar.bz
2015-06-10 14:24:30,252 - AQMLproc.proc - INFO /home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015136LGN00.tar.bz
2015-06-10 14:24:30,252 - AQMLproc.proc - INFO /home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015152LGN00.tar.bz
2015-06-10 14:24:30,255 - AQMLproc.FileManager - INFO - tarfile:
/home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015008LGN00.tar.gz - OK
2015-06-10 14:25:27,620 - AQMLproc.FileManager - ERROR - cannot get thresholds for 221_067 - 2015 --> using
default thresholds
2015-06-10 14:25:27,626 - AQMLproc.proc - INFO - img ok
/home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015008LGN00.tar.gz
2015-06-10 14:25:30,925 - AQMLproc.FileManager - INFO - file saved:
/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-01-08_543.jpg
2015-06-10 14:29:45,884 - AQMLproc.FileManager - INFO - saved file:
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/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-01-08_tmask.tif
2015-06-10 14:29:45,925 - AQMLproc.FileManager - INFO - tarfile:
/home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015024LGN00.tar.gz - OK
2015-06-10 14:30:45,203 - AQMLproc.FileManager - ERROR - cannot get thresholds for 221_067 - 2015 --> using
default thresholds
2015-06-10 14:30:45,210 - AQMLproc.proc - INFO - img ok:
/home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015024LGN00.tar.gz
2015-06-10 14:30:48,343 - AQMLproc.FileManager - INFO - file saved:
/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-01-24_543.jpg
2015-06-10 14:34:59,977 - AQMLproc.FileManager - INFO - saved file:
/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-01-24_tmask.tif
2015-06-10 14:35:00,005 - AQMLproc.proc - INFO - Data interval OK - 2015024 - 2015008
2015-06-10 14:35:13,620 - AQMLproc.FileManager - INFO - file saved:
/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-01-24_COMP.jpg
2015-06-10 14:39:42,913 - AQMLproc.FileManager - INFO - saved file:
/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-01-24_QMENC_0.30_0.80.tif
2015-06-10 14:39:43,105 - AQMLproc.FileManager - INFO - tarfile:
/home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015040LGN00.tar.gz - OK
2015-06-10 14:41:42,261 - AQMLproc.FileManager - ERROR - cannot get thresholds for 221_067 - 2015 --> using
default thresholds
2015-06-10 14:41:42,272 - AQMLproc.proc - INFO - img ok:
/home/queimadas/dados/Landsat/L2/8/2015/221_067/LC82210672015040LGN00.tar.gz
2015-06-10 14:41:45,344 - AQMLproc.FileManager - INFO - file saved:
/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-02-09_543.jpg
2015-06-10 14:46:04,660 - AQMLproc.FileManager - INFO - saved file:
/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-02-09_tmask.tif
2015-06-10 14:46:04,692 - AQMLproc.proc - INFO - Data interval OK - 2015040 - 2015024
2015-06-10 14:46:17,843 - AQMLproc.FileManager - INFO - file saved:
/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-02-09_COMP.jpg
2015-06-10 14:50:33,914 - AQMLproc.FileManager - INFO - saved file:
/home/queimadas/dados/Landsat/test/8/2015/221_067/221_067_2015-02-09_QMENC_0.30_0.80.tif
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6

MÓDULO DE GRAVAÇÃO NO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS

O banco de dados geográficos é utilizado para manter organizadas todas as informações
que foram necessárias para o processamento das imagens Landsat 8, para armazenar os
resultados obtidos em formato vetorial e as informações relativas às imagens geradas. As
imagens geradas pelo algoritmo, como compostos de bandas, máscaras binarias, entre outras,
são armazenadas em uma estrutura de diretórios desenhada para facilitar as tarefas de procura
desses dados, mas não são inseridas no banco de dados.
No presente trabalho, e devido à experiência dos participantes da equipe do Projeto
Queimadas do INPE, foi utilizado um servidor de banco de dados PostgreSQL [PostgreSQL 2015]
com extensão geográfica POSTGIS [Postgis 2015] para administrar os dados utilizados nos
processos e, para armazenar os resultados obtidos.

6.1

Desenho das tabelas no banco de dados
O desenho das tabelas que formam parte do banco de dados geográficos é uma tarefa que

requer conhecer o funcionamento completo do sistema e as diferentes possibilidades de relações
entre os dados de entrada e saída.
No processo de desenho é preciso perguntar sob as funções que o sistema realiza, quais
são os dados necessários para cumprir esses objetivos e, quais são os resultados. Por exemplo,
no processo de extração da área útil de uma imagem correspondente a uma determinada OP, que
dado é necessário? A resposta correta é a área nominal da grade Landsat em formato vetorial ou
de imagem para realizar a intercessão. Com esse objetivo, uma tabela com um vetor da grade
Landsat é incluída no desenho do banco de dados.
A partir dos dados que serão entradas para o processamento e dos resultados obtidos, é
necessário determinar a relação que existe entre eles. Por esse motivo são estabelecidos
explicitamente campos de vinculação entre as diferentes tabelas.
Por último, se estabelece a cardinalidade desses vínculos, que é o grau de relacionamento
entre duas entidades ou tabelas [Cardinalidade 2015]. Existem três tipos de cardinalidade, 1:1 (=),
1:N (=< ou >=) ou N:N (=). O primeiro caso 1:1 (=) existe quando um registro de uma tabela tenha
relação com um registro de outra tabela. No segundo caso, 1:N (=< ou >=), um registro de uma
tabela pode ter relação com muitos registros de outra tabela. Finalmente, no relacionamento do
tipo N:N (=) muitos registros de uma tabela podem ter relação com muitos registros de outra
tabela.
A seguinte Figura 2 apresenta os desenhos das tabelas que conformam o banco de dados
com as suas relações e cardinalidade.
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Figura 2. Desenho das tabelas do banco de dados

Para cada uma das tabelas apresentadas na Figura 2 foram considerados todos os
registros que podem ser de utilidade para o desenvolvimento das tarefas requeridas pelo sistema.
Nas seguintes seções se explicam os desenhos das diferentes tabelas utilizadas.

6.2

Tabela da Grade Landsat
A Tabela da Grade Landsat contém as informações relativas às órbitas e cenas do satélite

de interesse para nosso estudo. No caso particular, são todas às órbitas/ponto correspondentes
ao Cerrado Brasileiro Contínuo.
Os nomes das colunas da Tabela da Grade Landsat, com seu tipo de dado são:
gid (numero inteiro)
orbita_ponto (texto 7 caracteres)
lat (numero real)
lon (numero real)
orbita (numero inteiro)
ponto (numero inteiro)
the_geom (geometria)
A Tabela da Grade Landsat se relaciona com as seguintes tabelas do banco de dados:
Tabela do Acervo de Imagens, de maneira que para cada OP da grade existiram vários registros
16

no Acervo de Imagens; Tabela de Limiares onde para cada OP da grade podem existir vários
registros de limiares sendo um conjunto de limiares para cada ano e; finalmente com a Tabela da
Máscara Agrícola de maneira que para cada OP da grade podem existir varias máscaras agrícolas
correspondentes a diferentes períodos de tempo.
A Figura 3 a seguir apresenta as órbitas de interesse para o presente relatório.

Figura 3. Órbitas/ponto de interesse para o projeto
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6.3

Tabela do Acervo
A Tabela do Acervo de imagens contém informação descritiva de cada uma das imagens

que esta disponível para processar ou que já foi processada. Tem uma relação estreita com o
banco de dados do Centro de Dados de Sensoriamento Remoto (CDSR) devido a que as imagens
do Acervo da CDSR constituem o banco de dados de imagens na fase atual do projeto.
Os nomes das colunas da Tabela Acervo de Imagens com o tipo de dado são:
satelite (numero inteiro ex. 8)
ano (numero inteiro ex. 2015)
julianday (numero inteiro ex. 122)
orbita_ponto (texto 7 caracteres ex. „221_067‟)
nome_arquivo (texto 50 caracteres ex. ‟LC82210672015122LGN0.tar.gz‟ )
contador (numero inteiro ex. 1222)
data_pas (data ex. „2015-05-01‟)
is_proc (booleano ex. True)
has_clouds (booleano ex. True)
cloud_cover (numero inteiro ex. 30)
O acervo de imagens registra todas as imagens disponíveis no Banco de Imagens da
CDSR (ex-DGI) de interesse para o projeto atual, processadas ou não (is_proc), com a indicação
da cobertura de nuvens (has_clouds, cloud_cover).
As três últimas colunas de dados foram incluídas como uma possível solução para evitar
que a cobertura de nuvens prejudique o mapeamento de áreas queimadas. Considerando que o
algoritmo permite detectar áreas queimadas em um período de tempo até 48 dias, é possível
explorar as outras combinações de datas quando a imagem imediata tenha um alto conteúdo de
nuvens.
Considerando quatro imagens consecutivas de uma mesma órbita/ponto: D1, D2, D3 e D4,
se a cobertura de nuvens entre D1-D2 é alta, se considera o processamento de D1-D3 e de D1D4 caso seja necessário. A combinação que apresenta um menor valor da cobertura de nuvens
vai resultar a combinação definitiva no banco de dados de área queimada e nuvens. No caso de
que varias combinações tenham um mesmo nível de cobertura de nuvens, a seleção do par
definitivo pode resultar de analisar o conteúdo de área queimada e o nível de interferência da
máscara de nuvens com as cicatrizes presentes nas imagens.
O inconveniente da solução proposta é que o mapeamento das áreas queimadas pode
demorar até 48 dias para uma determinada data. O fluxograma da Figura 4 apresenta um resumo
do processo desenhado.
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Figura 4. Fluxograma do processo para diminuir as interferências por nuvens
O processo desenhado considera a informação da máscara de nuvens como variável para
indicar o processamento dos pares seguintes de imagens permitidas até obter o menor valor de
cobertura de nuvens e, se for possível, um maior valor de área queimada.
A Tabela do Acervo esta relacionada com a Tabela de Limiares, já que determina os
limiares que são utilizados para processar uma determinada imagem segundo a sua data.
Também esta relacionada com a Tabela de Área Queimada e Máscara de Nuvens, onde para
cada imagem do Acervo podem existir múltiplos registros nessas duas tabelas.

6.4

Tabela de Limiares
A Tabela de Limiares é utilizada para armazenar os diferentes limiares de extração que

foram obtidos pelo consultor. Cada registro da tabela de limiares possui 26 colunas de dados que
são utilizados pelo sistema para extrair as cicatrizes de área queimada de maneira diferencial
segundo a OP e a data correspondente.
Os nomes das colunas da Tabela de Limiares, com o tipo de dado correspondente são:
orbita_ponto (texto 7 caracteres)
ano (numero inteiro)
ndvi01 (numero real)
ndvi02 (numero real)
...
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ndvi12 (numero real)
nbrl01 (numero real)
nbrl02 (numero real)
...
nbrl12 (numero real)
Com essa estrutura de tabela de limiares, cada nova imagem é processada utilizando os
limiares específicos correspondentes a sua data de aquisição, o que está pensado que vai
compensar as mudanças associadas com a geografia e a sazonalidade.

6.5

Tabela de Área Queimada
A Tabela de Área Queimada foi desenhada para armazenar os resultados dos processos

de mapeamento de área queimadas. Os nomes das colunas da Tabela de Área Queimada, com o
tipo de dado correspondente são:
nome_arquivo (texto 50 caracteres)
data_pas (data)
area_ha (numero real)
perim_m (numero real)
contador (numero inteiro)
versao (numero real)
the_geom (geometria)
nome_arquivo_anterior (texto 50 caracteres)

Cada registro da tabela corresponde com um único polígono de área queimada numa
determinada imagem. Para cada imagem do Acervo, podem existir então, múltiplos polígonos de
área queimada.
O campo nome_arquivo_anterior tem como objetivo servir de identificador para conhecer
qual foi o par de arquivos processados para gerar a máscara de área queimada atual,
considerando o que foi descrito na secção 6.3 para a Tabela do Acervo e os campos que foram
incorporados para avaliar a cobertura de nuvens e o nível de interferências esperado.
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6.6

Tabela de Máscara de Nuvens
A Tabela de Máscara de Nuvens foi desenhada para armazenar todos os vetores obtidos

pelo algoritmo de detecção de nuvens e sombras de nuvens desenvolvido no contrato GIZ TdR
N°11-9035-4-001.00. O objetivo da máscara de nuvens e sombras é reduzir os erros de comissão
que surgem das interferências que produzem as sombras de nuvens na detecção de área
queimada.
Os nomes das colunas da Tabela de Máscara de Nuvens com seu tipo de dado são:
nome_arquivo (texto 50 caracteres)
data_pas (data)
area_ha (numero real)
perim_m (numero real)
contador (numero inteiro)
versao (numero real)
the_geom (geometria)

Devido a recentes problemas com as bandas térmicas do satélite Landsat-8, foi
desenvolvido outra metodologia que utiliza a banda BQA [Landsat BQA 2015] para obter a
máscara de nuvens – ver relatório anterior, do Produto 1. A máscara de nuvens obtida a partir da
banda BQA não contém uma máscara de sombras, e por enquanto os erros de comissão podemser afetados por este inconveniente.

6.7

Tabela de Áreas Agrícolas
Da mesma maneira que foi necessário elaborar uma metodologia para obter uma máscara

de nuvens e sombras de nuvens com o objetivo de reduzir os erros de comissão resultantes das
interferências causadas por fenômenos atmosféricos [Melchiori 2014 b)], resulta necessário
elaborar uma máscara de áreas agrícolas.
As áreas agrícolas são a segunda fonte de erros, em importância, que interferem na
detecção de áreas queimadas pelo algoritmo desenvolvido. A interferência produzida pela colheita
de grãos, ou tarefas de lavoura, gera erros de comissão que são proporcionais à área cultivada.
A principal diferencia entre uma máscara de nuvens e uma máscara de áreas agrícolas é
que a primeira é dinâmica e requer de ser calculada para cada data da serie temporal. Por sua
parte, as áreas agrícolas podem permanecer invariáveis no tempo, ou mudar aumentando ou
diminuindo o tamanho, mas a tendência é de permanência invariável para períodos de tempo mais
prolongados. Mas, devido à invariabilidade das áreas agrícola não ser permanente, torna-se
necessário revisar e atualizar a máscara de agricultura cada ano para avaliar as possíveis
mudanças nas áreas.
O objetivo é obter uma máscara de áreas agrícolas que tenha uma resolução espacial
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adequada para sua utilização em conjunto com dados da serie Landsat, que tenha informação
atualizada ao ano em curso e, que tenha uma qualidade adequada para a sua utilização em
processos automáticos.
6.7.1

Avaliação de Máscaras Agrícolas.
Foram analisados dois vetores de áreas agrícolas obtidos de diferentes agências que

coletam esses dados. Por um lado, uma máscara elaborada no ano 2014 a partir de imagens do
sensor MODIS nos satélites AQUA e TERRA com uma resolução espacial de 250m e proveniente
do INPE e, por outro lado uma máscara elaborada no ano 2010 a partir de imagens do sensor
Landsat com resolução espacial de 30m proveniente da FUNCATE. Ambas as máscaras não
possuem publicação oficial.
A máscara MODIS 2014, ainda sendo mais recente que a máscara Landsat, apresenta
resolução espacial limitada, uma cobertura deficiente nas grandes áreas e, uma escassa
cobertura em áreas agrícolas pequenas.
A máscara Landsat 2010 tem uma resolução adequada, mas a qualidade do vetor é baixa,
com múltiplos erros de topologia e de criação dos polígonos, limitando sua utilização em
processos automáticos. Outro aspecto negativo é a falta de atualização do vetor, de cerca de
cinco anos da atualidade. Considerando que a região de estudo é uma zona de transição onde
acontecem grandes mudanças nos usos do solo, uma diferença de cinco anos terá muitas
omissões de áreas novas [PPCerrado 2010, Troncoso 2014].
Considerando as limitações das máscaras existentes, a solução proposta resulta na
criação de uma nova máscara de áreas agrícolas, baseada nas máscaras existentes e
interpretação visual de imagens do ano 2014. Assim, é mantido também um controle sob os dados
criados e a qualidade deles, evitando erros de topologias para garantir a utilização dos dados
criados em outros processos.
Uma amostra das máscaras é apresentada na Figura 5 para a OP 221/067,
correspondente a uma parte do Corredor Ecológico do Jalapão. Na imagem se pode observar à
área que contém a maior presencia de sítios agrícolas.
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Figura 5. Comparação de máscaras agrícolas

Na Figura 5 acima se podem observar as limitações de ambas as máscaras MODIS 2014 e
LANDSAT 2010, em cores rosa e amarelo respetivamente, quando comparadas com a máscara
atual em cor azul, que foi gerada manualmente utilizando a imagem de 2014 que é mostrada.
A comparação entre as máscaras foi exclusivamente visual, e não foram realizados
cálculos com as máscaras MODIS 2014 e LANDSAT 2010 já que elas apresentam erros de
topologia e de criação dos polígonos.
A máscara de áreas agrícolas da órbita/ponto Landsat 221/067, atualizada ao ano 2014,
tem um valor de cobertura de 65.629 ha, sem ser feita classificação nenhuma sob os diferentes
polígonos da máscara.
Para avaliar a efetividade da máscara agrícola criada foi realizado um teste utilizando
imagens do satélite Landsat-8 do ano 2014 correspondente ao Parque Estadual do Jalapão.
Foram obtidos os mapas de área queimada para 13 datas e, finalmente a área de interseção entre
essas duas fontes de dados. A Figura 6 a seguir apresenta os vetores de área queimada,
superpostos com o vetor de área agrícola obtido por interpretação visual.
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Figura 6. Intersecção de áreas queimadas com uma máscara de agricultura.

A Tabela 2 a seguir apresenta os valores de intersecção obtidos para as datas
consideradas.
Data
AQML [ha] Area Intersecção AG/AQM [ha] AQMLsAG [ha] Ratio
2014-04-11
3688
3214
474 87,1
2014-04-27
2264
1159
1105 51,2
2014-05-13
15462
2200
13263 14,2
2014-05-29
13571
3637
9934 26,8
2014-06-14
18748
1930
16818 10,3
2014-06-30
44228
1670
42558
3,8
2014-07-16
54370
2850
51520
5,2
2014-08-01
50400
4412
45988
8,8
2014-08-17
72325
8887
63438 12,3
2014-09-02
99013
2894
96119
2,9
2014-09-18
104464
5882
98582
5,6
2014-10-04
44339
171
44168
0,4
2014-10-20
72498
40
72457
0,1
SUMA
595369
38945
556424
6,5
AQMLsAG vs AQML
0,93

Tabela 2. Interseção de mapas de área queimada com a máscara de área agrícola
elaborada
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Em todo o ano 2014, as áreas agrícolas contribuíram com um 6.5% do total de área que foi
detectada como queimada pelo algoritmo. Considerando que os erros de comissão e omissão do
algoritmo podem-se situar em 10% na média [Melchiori, 2014 a)], resulta válida a opção de utilizar
uma máscara de área agrícola com o objetivo de reduzir os erros no mapeamento de área
queimada e aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos.
É importante mencionar que as únicas áreas que deveriam ser incluídas na máscara são
aquelas destinadas a cultivos intensivos mecanizados onde, em princípio, não é utilizado o fogo.
As demais categorias devem ser excluídas da máscara já que podem utilizar fogo em algum
momento para regeneração da vegetação, limpeza ou outro motivo.
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