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1

RESUMO EXECUTIVO.

O presente documento descreve o terceiro produto do Termo de Referência PN 11.9035.4001.00, Contrato GIZ 83193538, de 02/Fev/2015, realizado junto ao Programa Queimadas do
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.
Está resumida a execução do passo 6 do presente TdR, elaboração de manuais do usuário
e publicações com descrição detalhada da metodologia utilizada e consolidação das informações
geradas para evolução futura, realizadas pelo consultor até 09/Setembro/2015.
É apresentada uma breve discussão sobre as mudanças que foram realizadas no desenho
original com o resultado dos testes de desempenho do sistema até o momento.
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INTRODUÇÃO.

O presente relatório refere-se ao terceiro 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 bacdo de
dados geográfico 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 do passo 6, elaboração de documentos de
manuais do usuário e publicações com descrição detalhada da metodologia utilizada e
consolidação das informações geradas para evolução futura.
No presente relatório é apresentado o modo de uso do sistema de mapeamento de área
queimada e os aspectos da configuração para seu funcionamento em modo automático. São
apresentadas as últimas mudanças que foram implementadas no sistema para melhorar o
desempenho do banco de dados.
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SISTEMA OPERACIONAL DE MAPEAMENTO DE ÁREAS QUEIMADAS

Um Sistema Operacional de Mapeamento de Área Queimada (SOMAQ) é um conjunto de
programas executados de maneira autônoma em um computador, ou conjunto de computadores,
sem assistência de um operador, e que realiza todas as tarefas necessárias na 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: obtenção das imagens, 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 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 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 subprodutos e produtos gerados pelo sistema.
Com o objetivo de avaliar a estrutura computacional preparada em INPE-DGI de Cachoeira
Paulista, foi colocada em funcionamento uma versão adaptada do Sistema Operacional de
Monitoramento de Área Queimada. A adaptação consiste em descarregar as imagens des
servidores na Internet e criar um acervo de imagens para processar no lugar de utilizar o acervo
de imagens recebidas pela estação de recepção do INPE em Cuiaba, MT.
O SOMAQ foi implementado para obter, de maneira automática, as cicatrizes de
queimadas no Cerrado Brasileiro para o ano 2015, com um total de 112 cenas do satélite Landsat
8/OLI-TIRS geradas pelos sistemas operacionais do INPE- ver Figura 1.
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Figura 1. Mapa do Cerrado Brasileiro com a indicação das 112 órbitas/ponto
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MÓDULOS DO SISTEMA OPERACIONAL

O sistema operacional de mapeamento de áreas queimadas desenvolvido é composto de
diferentes módulos que realizam a sequencia de tarefas necessárias para obter as cicatrizes de
área queimada.
Mudando a concepção original de instalação em múltiplos computadores, a instalação
atual no INPE-DGI de Cachoeira Paulista foi realizada em um computador único que contém os
módulos de processamento, acervo temporal de imagens, e banco de dados. O acervo de
imagens é temporal devido ainda não serpossível o acesso ao banco de imagens do INPE-DGI.
A possibilidade de funcionamento do sistema desenvolvido em um ou vários computadores é um
exemplo da versatilidade.
A Figura 2 a seguir apresenta um diagrama de fluxo dos componentes do sistema e das
interconexões.

Figura 2. Fluxograma do Sistema Operacional de Mapeamento de Área Queimada

.
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5.1

USO DO SISTEMA OPERACIONAL
Instalação dos pacotes necessários.
A ferramenta desenvolvida precisa de vários componentes de software para o correto

funcionamento.
A seguinte listagem corresponde a uma configuração básica.
Sistema Operacional Linux (Ex. Ubuntu 14.04.02 LTS)
Python 2.7.x
PostgreSQL 9.3 com POSTGIS e um banco de dados já criado.
Pacotes de Python: numpy, scipy, skimage, gdal, psycopg2, wget.
Utilidades: gdal-utilities, landsat-util.
Conexão a Internet. Sistema de múltiplos processadores.
Capacidade de 2+TB de espaço em disco. 8+GB de memoria RAM.
5.2

Scripts do Sistema.
A seguinte listagem apresenta os scripts necessários para o sistema funcionar.
imPAAQ_CreateTables_CARACAS.py
imPAAQ_CADASTRO_vOP_CARACAS.py
imPAAQ_UpdateDB_vOP_CARACAS.py
imPAAQ_Definitions.py
imPAAQ_SelectData_vOP3_CARACAS.py
imPAAQ_Proc_vOP_OLI_MPC_CARACAS.py
imPAAQ_FileManager_OLI_MPC_CARACAS.py
Todos os scripts encontram-se no repositório de código de programas Subversion do

INPE-CPTEC (https://projetos.cptec.inpe.br/projects/qmd-scripts/repository/show/aqlandsat)

5.3

Criação das Tabelas no Banco de Dados.
O banco de dados é um componente fundamental para o Sistema de Mapeamento de Área

Queimada, pois reúne todas as informações necessárias para seu funcionamento.
Para facilitar as tarefas de uso do sistema, foi desenvolvido um script de Python que cria
as tabelas necessárias ao seu funcionamento em modo automático. É importante indicar que o
seguinte programa precisa de um banco de dados previamente criado.
9

O script denominado “imPAAQ_CreateTables_CARACAS.py” cria a tabela Acervo_Landsat
vazia, assim como as tabelas de área queimadas e máscara de nuvens. As últimas são criadas
com o formato de tabelas particionadas que é detalhado no Capítulo 7.3 do presente relatório. A
Tabela de Áreas Agrícolas também é criada vazia. As tabelas Grade_TM e Limiares são criadas
por meio de um arquivo de respaldo a partir das tabelas que já foram utilizadas para os testes de
desenvolvimento do sistema. A Tabela Grade_TM contém as órbitas/ponto Landsat para América
do Sulinteira. A Tabela Limiares indica quais imagens da área de estudo que são atualizadas e
processadas segundo os limiares conteúdos.
É importante realizar copias de reserva periódicas dessas tabelas para o armazenamento
seguro dos dados que são mantidos no banco.
O script mencionado contém as funções para apagar as tabelas criadas com antecipação.
A listagem completa de tabelas criadas pelo script é a seguinte. O sufixo ooo_ppp indica as
diferentes combinações de valores de órbita/ponto na tabela grade_tm.
acervo_landsat
grade_tm
limiares
area_queimada_master
o

área_queimada_ooo_ppp

mascara_nuvens_master
o

mascara_nuvens_ooo_ppp.

mascara_agricola
A pesar de ser criada, a máscara agrícola ainda não contém os dados necessários para
mascarar os erros de comissão produzidos pelo algoritmo nessas áreas.
5.4

Atualização do Banco de Imagens e Processamento.
O seguinte passo na configuração do sistema é a execução do script denominado

“imPAAQ_UpdateDB_CARACAS.py” desenvolvido para atualizar o banco de imagens. O
programa consulta os servidores de imagens disponíveis e as compara com as imagens
armazenadas no Acervo de Imagens. Caso existirem novas imagens, elas são descarregadas,
incorporadas no acervo e processadas a continuação.
A execução do script de atualização requer de tempo considerável para descarregar todas
as imagens disponíveis nos servidores caso sejam uma quantidade considerável. O tempo de
descarrega de uma imagem é de 2 a3 minutos. É possível determinar as datas de consulta para a
descarga de imagens.
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A execução do script imPAAQ_UpdateDB_CARACAS.py é realizada mediante um CRON,
que é um serviço dos sistemas operativos UNIX/Linux que executa a tarefa indicada com uma
frequência programada ou em um horário determinado [CRON 2015].
Por exemplo, a seguinte entrada no CRONTAB executa a atualização todos os dias no
horário das 19:00PM, horário local.
00 19 * * * /bin/python /dir_to_script/imPAAQ_UpdateDB_vOP_CARACAS.py
Considerando um acervo de imagens do Cerrado atualizado e, que o script de atualização
é executado uma vez por dia, as únicas imagens para descarregar são as últimas imagens que
foram incorporadas nos servidores. O processamento dessas novas imagens é iniciado
automaticamente depois que as imagens descarregadas foram incorporadas no acervo.
5.5

Landsat Util
A proposta inicial do presente TdR foi vincular o Sistema de Mapeamento de Área

Queimada de Media Resolução Espacial ao banco de dados do INPE-DGI em Cachoeira Paulista.
Devido a diferentes imprevistos na DGI, a instalação do sistema operacional vinculado ao banco
de imagens do INPE-DGI ainda não foi realizado.
O banco de imagens do INPE-DGI é de extrema utilidade, pois as sucessivas imagens
adquiridas pelo satélite são atualizadas automaticamente sem intervenção de um usuário.
Como alternativa à atualização do banco de imagens da DGI foi testada uma ferramenta
disponível livremente para descarga de imagens do satélite Landsat 8 dos servidores das
empresas Google e Amazon. Os servidores de imagens podem se encontrar nos endereços
<http://storage.googleapis.com/earthengine-public/>

e

para

o

servidor

da

Amazon

<

https://aws.amazon.com/pt/public-data-sets/landsat/>. A origem dos dados providos por esses
servidores é a USGS, e as empresas só disponibilizam os dados de uma maneira mais flexível
que a USGS.
A ferramenta “Landsat Util”, desenvolvida em linguagem Python, pode ser descarregada do
sitio de Internet dos desenvolvedores [https://developmentseed.org/projects/landsat-util/] ou pode
ser instalada utilizando a ferramenta PIP do Python. Em um sistema Linux a instruçãopara a
instalação é: pip install landsat-util. A ferramenta apresenta uma alternativa interessante para
obter de maneira programática as imagens para incorporar no banco de imagens evitando a
necessidade de um usuário para a tarefa de descarga.
Para incorporar outras áreas de interesse na cadeia de processamento só é preciso
incorporar a definição dos limiares que são utilizados no processo, na Tabela Limiares. A
referência para incorporação de limiares pode se encontrar no Relatório do Produto N°1 do atual
TdR. É necessário aguardar a próxima rodada do programa de atualização do acervo para
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descarregar as imagens correspondentes às órbitas/ponto que foram incorporadas na Tabela de
Limiares.
A ferramenta possui dois componentes de interesse. Por um lado, o componente de
pesquisa “landsat search” e, por outro lado o componente de descarga “landsat download”.
O módulo de pesquisa possui uma série de parâmetros para indicar a órbita/ponto de
interesse, o período de datas e a cobertura de nuvens entre outros. Por exemplo, a sentença
“landsat search –p 221,067 –s 2015/06/01 –e 2015/06/30 –c 70” procura todas as imagens da
órbita/ponto 221/067 para o mês de Junho de 2015 com até 70% de cobertura de nuvens.
A saída do programa é:
===> 2 items were found
{
"limit": 10,
"results": [
{
"cloud": 0,
"date": "2015-06-01",
"path": "221",
"row": "067",
"sat_type": "L8",
"sceneID": "LC82210672015152LGN00",
"thumbnail":
"http://earthexplorer.usgs.gov/browse/landsat_8/2015/221/067/LC82210672015152LGN00.jpg"
},
{
"cloud": 0.85,
"date": "2015-06-17",
"path": "221",
"row": "067",
"sat_type": "L8",
"sceneID": "LC82210672015168LGN00",
"thumbnail":
"http://earthexplorer.usgs.gov/browse/landsat_8/2015/221/067/LC82210672015168LGN00.jpg"
}
],
"status": "SUCCESS",
"total": 2,
"total_returned": 2
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}
===> Search completed!
===> Done!
Time spent : 1.50 seconds

Capturando a saída do programa é possível interpretar os resultados para conseguir as
informações de interesse, como a quantidade de imagens disponíveis, a cobertura de nuvens,
uma vista previa da imagem ou, o nome da imagem no servidor que vai ser utilizado com a
ferramenta de descarga.
A ferramenta de descarga utiliza o nome do arquivo obtido com a ferramenta de pesquisa
para identificar o arquivo no servidor correspondente e realizar a descarga. Em exemplo de
sentencia para descarga é: “landsat download LC82210672015168LGN00”.
Para imagens do ano 2015 é possível identificar as bandas de interesse para a descarga.
Por exemplo: landsat download LC82210672015168LGN00 --b 754.
A ferramenta descrita tem algumas limitações que podem ser melhoradas já que o código
é livre e pode ser modificado segundo os requerimentos dos usuários. Por exemplo, foi
encontrada uma limitação para descarregar a banda de qualidade (BQA) do satélite Landast 8, e
que foi possível resolver modificando o código fonte do programa.
Os benefícios de utilizar a ferramenta descrita no lugar do tradicional sistema de descarga
da USGS é que ela pode ser incluída como um módulo do sistema de mapeamento utilizando a
listagem das órbitas/ponto do projeto para que a atualização do banco de imagens seja realizada
de forma automática. O inconveniente, já mencionado, é a demora na atualização dos dados.
É importante mencionar que quando o período de pesquisa de imagens é grande, por
exemplo, um ano a opção por default é apresentar só 10 imagens como resultado da pesquisa.
Isso pode ser evitado utilizando a opção -l X, onde X é o número máximo de resultados da
pesquisa. È possível indicar um valor relativamente alto para evitar a limitação dos resultados.
Outro aspecto a considerar é que a descarga pode ser interrompida pelo servidor
aparentemente sem razões. Dessa maneira é importante verificar a validade dos dados
descarregados e solicitar novamente aqueles que não passarem a avaliação.
Para vincular a ferramenta de descarga de dados Landsat com o banco de imagens do
sistema foi desenvolvida uma aplicação que pesquisa as imagens disponíveis no servidor para as
mesmas órbitas/ponto da Tabela Limiares. A ferramenta realiza a pesquisa sob as imagens
disponíveis, descarrega as novas, completa o acervo e escreve no banco de dados no Acervo
Landsat as novas imagens disponíveis. O valor da cobertura de nuvens é obtido a partir da
imagem BQA do pacote descarregado e inserido na tabela do Acervo.
13

Vários testes de operação simultânea entre o módulo de atualização e o módulo de
processamento foram realizados para avaliar o desempenho deles. Não foram encontrados erros
devido à execução simultânea do módulo de atualização do banco com o módulo de
processamento.
O funcionamento do sistema foi resumido ao extremo para minimizar a intervenção do
usuário, limitando as atividades à consulta do arquivo de log para verificar o correto
funcionamento do sistema e a geração das informações a partir dos dados processados.

5.6

Resumo da configuração do sistema.
A seguinte listagem de quatro passos resume as atividades que são necessárias para a

configuração do Sistema Operacional de Mapeamento de Área Queimada com imagens de media
resolução espacial.
1. Instalação dos programas e bibliotecas necessárias.
2. Copiar os scripts necessários para o programa funcionar.
3. Configuração

do

CRON

para

executar

o

script

imPAAQ_UpdateDB_vOP_CARACAS.py
4. Verificar o correto funcionamento dos componentes.

A atualização do acervo de imagens é um aspecto de importância na hora de inicializar e
atualizar o acervo de imagens, já que dependendo da data de inicio e a quantidade de
órbitas/ponto consideradas, a descarga de imagens pode demorar vários dias. È possível realizar
a atualização do acervo executando manualmente o script.
A atualização e processamento também podem ser realizados descarregando só aquelas
imagens correspondentes a uma mesma órbita. Para isso é necessário editar o script
imPAAQ_UpdateDB_vOP_CARACAS.py e indicar a órbita aser descarregada.
A seguinte função do script imPAAQ_UpdateDB_vOP_CARACAS.py realiza a consulta na
Tabela de Limiares sob as órbitas habilitadas para descarrega e processamento. Pode-se
observar a limitação de pesquisa para a órbita 218 na linha indicada com (*).

def GetOps():
conn = psycopg2.connect(dbstr)
cur = conn.cursor()
sql= "SELECT orbita_ponto FROM public.limiares order by 1"
cur.execute(sql)
14

(*)

ops= ["%s,%s"%(r[0].split("_")[0],r[0].split("_")[1]) for r in cur if re.search("218_",r[0])]
return ops

Para consultar todas as órbitas Landsat que imageam o Cerrado é necessário editar a
linha indicada com (*) e apagar a restrição de órbita “if re.search(“xxx_”,r[0])” liberando a pesquisa
para procurar qualquer órbita na tabela de limiares. A linha marcada com (*) sem limitações de
órbita é:
ops= ["%s,%s"%(r[0].split("_")[0],r[0].split("_")[1]) for r in cur]

O modulo de processamento é executado imediatamente depois de cada atualização do
acervo com o objetivo de processar os dados recentemente agregados.

6

BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO.

O banco de dados geográficos é utilizado para manter organizadas todas as informações
necessárias no processamento das imagens Landsat 8, armazenar os resultados obtidos em
formato vetorial e as informações relativa às imagens geradas. As imagens geradas pelo
algoritmo, como a composição de bandas e máscaras binarias, entre outras, são armazenadas
numa estrutura de diretórios desenhada para facilitar as tarefas de procura desses dados, mas
não são inseridas no banco de dados.

6.1

Desenho das tabelas no banco de dados.
Foram realizadas mudanças na estrutura do banco de dados como resultado dos testes

realizados sob a estrutura desenhada e explicada no relatório anterior.
Os primeiros testes, com a totalidade das imagens no acervo para o ano 2014 e na área do
Cerrado, tiveram tempo de processamento de acima de 48 horas, resultando em mais de 2.5
milhões de registros de vectores de área queimada em todo o intervalo de valores de área.
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 3. Desenho das tabelas do banco de dados
Os resultados do teste indicaram que era preciso realizar ajustes de tipo operacional no
banco de dados, pois o desempenho do sistema é seriamente afetado pela quantidade de
registros que são armazenados.
Em termos gerais, foi constatado que o processamento dos dados torna-se lento na
medida do aumento da quantidade de registros no banco de dados. O efeito descrito acima é um
problema recorrente em bancos de dados e pode ser resolvido utilizando uma metodologia
denominada de partição de tabelas [https://wiki.postgresql.org/wiki/Table_partitioning].

6.2

Partição de tabelas.
A metodologia de partição de tabelas consiste em dividir uma tabela principal com milhões

de registros, em diferentes tabelas menores que conterão uma porção única dos dados. As
tabelas menores utilizam o conceito de herança para obter o mesmo desenho que a tabela
principal [Herança, 2015]. A tabela principal utiliza gatilhos para encaminhar os dados que
ingressam nas diferentes tabelas segundo a correspondência [Triggers, 2015].
O

seguinte

script

de

Python

cria

uma

tabela

principal

denominada

“area_queimada_master” com as colunas de dados nome_arquivo, data_pas, orbita_ponto,
area_ha, perim_m, contador, versão, the_geom e nome_arquivo_anterior. A seguir, cria uma série
de tabelas secundarias sendo uma para cada órbita/ponto e armazenada na tabela
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acervo_landsat. As tabelas secundárias possuem as mesmas colunas de dados que a tabela
principal devido a terem sido criadas utilizando o conceito de herança que transfere todos os
atributos da tabela principal para as tabelas secundárias.
Para finalizar são criados os gatilhos que dirigem os dados de entrada na tabela principal
para cada tabela secundaria correspondente. Em nosso desenho, o dado de órbita/ponto foi
utilizado para criar a divisão das tabelas.
O desenho de tabelas particionadas é transparente para o usuário. Todas as operações de
escrita, leitura ou atualização dos arquivos são dirigidas à tabela principal e os gatilhos são quem
dirigem as diferentes operações para as tabelas correspondentes.

import os
import psycopg2
host= "caete.cptec.inpe.br"
dbname= "processamento_imagens"
user= "queimadas"
passw= "Qmd@1998"
connstr= "dbname=%s host=%s user=%s password=%s"%(dbname,host,user,passw)
conn= psycopg2.connect(connstr)
cur= conn.cursor()
################################################ CREATE MASTER TABLE
sql= "DROP TABLE IF EXISTS area_queimada_master CASCADE;\
CREATE TABLE area_queimada_master\
(\
nome_arquivo character varying NOT NULL,\
data_pas date,\
orbita_ponto character(7) NOT NULL,\
area_ha double precision,\
perim_m bigint,\
contador serial NOT NULL,\
versao character(4) NOT NULL,\
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the_geom geometry(Polygon,4291),\
nome_arquivo_anterior character varying\
)\
WITH (\
OIDS=FALSE\
);\
ALTER TABLE area_queimada_master\
OWNER TO queimadas;"
cur.execute(sql)
conn.commit()
########################################## SELECT OP TO CREATE CHILD TABLES
sql= "SELECT DISTINCT orbita_ponto FROM acervo_landsat;"
cur.execute(sql)
ops= [r[0] for r in cur]
ops.sort()
############################ CREATE CHILD TABLES AND INDEXES
for op in ops:
sql= "CREATE TABLE area_queimada_%s (CHECK (orbita_ponto='%s')) INHERITS
(area_queimada_master);"%(op,op)
cur.execute(sql)
conn.commit()
sql="CREATE INDEX ON area_queimada_%s USING gist (the_geom);"%op
cur.execute(sql)
conn.commit()
sql= "CREATE INDEX ON area_queimada_%s USING btree (orbita_ponto);"%op
cur.execute(sql)
conn.commit()
sql= "CREATE INDEX ON area_queimada_%s USING btree (data_pas);"%op
cur.execute(sql)
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conn.commit()
########################################################### CREATE TRIGGERS
#create a trigger to redirect records to child table
sql= "CREATE OR REPLACE FUNCTION area_queimada_master_func_insert_trigger()\
RETURNS TRIGGER AS $$\
BEGIN

IF

NEW.orbita_ponto='%s'

THEN

INSERT

INTO

area_queimada_%s

VALUES

(NEW.*);"%(ops[0],ops[0])
for op in ops[1:]:
sql= sql + "ELSIF NEW.orbita_ponto = '%s' THEN INSERT INTO area_queimada_%s
VALUES (NEW.*);"%(op,op)

sql=

sql

+

"ELSE

RAISE

EXCEPTION

'orbita_ponto

out

of

range.

Fix

the

measurement_insert_trigger() function!';\
END IF; RETURN NULL; END; $$ LANGUAGE plpgsql;\
CREATE

TRIGGER

area_queimada_master

trigger_area_queimada_master_insert
FOR

EACH

ROW

BEFORE
EXECUTE

INSERT

ON

PROCEDURE

area_queimada_master_func_insert_trigger();"
cur.execute(sql)
conn.commit()
conn.close()

É possível encontrar um teste de desempenho de um sistema de tabelas particionadas no
endereço <http://www.mkyong.com/database/performance-testing-on-partition-table-in-postgresqlpart-3/>.
Em termos técnicos, as demoras resultantes de consultas em tabelas únicas com milhões
de registros não é uma limitação para o desenho escolhido. O espaço de armazenamento foi
dividido em unidades básicas correspondentes à órbita/ponto da imagem.
O tempo de processamento com a mesma quantidade de imagens resultou 60% mais
rápido utilizando tabelas particionadas que com uma única tabela para todos os registros.

7

PUBLICAÇÕES.
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Atualmente estão sendo escritas três publicações para revistas internacionais. A primeira,
descreve a metodologia de classificação e segmentação de polígonos de área queimada na
região do Parque Estadual do Jalapão. São apresentados os resultados do processamento de
uma serie temporal de 30 anos para a órbita/ponto 221/067. Os resultados do processamento são
comparados com dados de referencia históricos obtidos de outros contratos GIZ.
A segunda publicação tem foco no sistema operacional, objeto do atual TdR. São
apresentados aspectos do desenho do sistema, os módulos operacionais e as ferramentas
utilizadas para obter a automação dos diferentes processos envolvidos na geração de mapas de
área queimada para a região do Cerrado Brasileiro com as 112 órbitas/ponto de abrangência.
A terceira publicação tem foco no trabalho de manejo integrado do fogo realizado no
Parque Estadual do Jalapão, na Estação Ecológica Serra Geral de Tocantins e na APA Chapada
das Mesas realizado nos anos 2013, 2014 e 2015 com participação de diversos atores no marco
do Projeto Cerrado Jalapão.
É importante mencionar que devido à relevância do trabalho realizado, outras publicações
provavelmente surgiraão dos resultados obtidos.

8

PERSPECTIVAS FUTURAS.

Existem diversos aspectos que podem ser melhorados para aprimorar o desempenho do
sistema.
Por um lado, o sistema de visualização desenhado tem acesso ao mesmo banco de dados
que o sistema de processamento, o que pode significar demoras no momento de atividades
intensas de escrita/leitura simultâneas, ou de manutenção. Testes realizados utilizando o sistema
de processamento simultaneamente com outras atividades externas apresentaram tempos de
processamento mais lentos comparados com outros testes sem atividades externas. É necessário
um conhecimento mais avançado sob a configuração do banco de dados para obter uma
configuração adequada aos requerimentos do sistema.
Sugere-se realizar uma pesquisa sobre a utilização de dois servidores de banco de dados
paralelos com as tabelas duplicadas, mas rodando em computadores separados. Um servidor
atenderia as funções do servidor de processamento e outro servidor as funções do sistema de
visualização e o servidor web. O servidor web Apache foi instalado no mesmo computador, o que
resulta em outra redução no desempenho do sistema de processamento, pois o Sistema
Operativo tem que repartir o tempo de processador entre outras aplicações.
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É importante considerar o desenho e implementação de uma interface gráfica de controle
para o Sistema de Mapeamento de Área Queimada. A interfase deveria incluir funções para
controlar os processos, administrar o banco de dados e avaliar os resultados obtidos entre outras.
A incorporação da máscara de áreas agrícolas do Cerrado Brasileiro deve ser realizada no
banco de dados geográfico. Esses dados ajudam reduzir os erros de comissão em áreas de
confusão para o algoritmo.
A implementação de outros índices espectrais com maior capacidade de detecção de
áreas queimadas pode ser considerada também para um trabalho futuro.

9
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