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TerraAmazon – O que é...
y TerraAmazon é uma ferramenta projetada para edição

de bases geográficas vetoriais, armazenadas em SGBD
modelo
d l TerraLib,
T
Lib em ambiente
bi
corporativo,
i
distribuído e de uso concorrente.
y TerraAmazon é um sistema modular, composto por
ferramentas de visualização, edição vetorial e funções
para classificação tematica, com controle de processos
para operar
p
p
em ambiente cliente‐servidor.
y Disponível no site: www.terraamazon.org
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TerraAmazon – O que é...
y Denvolvimento motivado pelo projeto SISPRODES em
y
y
y
y

2005.
Usado para edição do uso e cobertura da terra em
grandes bases de dados POSTGRESQL/TERRALIB.
Permite a interpretação de imagens multi‐temporais a
partir de vários satelites com conexão remota.
Mantém a topologia através de regras espaciais
definidas pelo usuário.
usuário
Vários projetos sendo executados em um único banco
de dados.

TerraAmazon ‐ Características
l l para garantir o
Usa como estratégia o particionamento celular
check‐in e check‐out das geometrias em processamento.
Cada usuário pode bloquear uma ou mais células para edição.
Controle de Acesso;
Controle de Projetos;
j
;
Operações espaciais: Interseção, Diferença, União, Junção,
União por atributo, Identidade;
Extensível através de Plugins;
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TerraAmazon ‐ Controle de Processos
Tarefa:
Uma Tarefa
f é definida
d f d como sendo
d um Cenário associado
d à um usuário.
Cenário:
Um Cenário é definido como sendo uma Área de Interesse (AI)
associada à uma data de observação.
Área de Interesse (AI):
Uma Área de Interesse é definida como sendo uma uma delimitação
espacial de uma região geográfica.
Fase:
Representa um estágio na execução de um projeto. A quantidade e o
nome das fases a serem criadas devem ser determinados na elaboração
do projeto de trabalho.
Processo:
Um processo é uma tarefa em andamento.

TerraAmazon – Em operação...

Células em Vermelho estão bloqueadas para edição para o usuário
corrente;
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TerraAmazon – Em operação...
Usuário define área de trabalho

TerraAmazon – SISPRODES

4

01/07/2011

TerraAmazon – DETEX

TerraAmazon – DEGRAD
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TerraAmazon – DETER

TerraAmazon – Mudança USO
F

Data 1

D

Área_Urbana

A

Total

F

44,553.55

0.00

0.00

1.85

44,555.39

D
Área_Urbana
Área Urbana
A

3,671.21
263.62
263 62

180,813.55
423.39
423 39

1.85
0.00
0 00

184,507.12
6,921.67
6 921 67

0.25

20.52
6,234.66
6 234 66
0.00

0.00

86.17

181,237.19

6,255.18

3.69

236,070.36

Total

85.93
48,574.30

Data 2

Transição

área(ha)

Emissão(tC/ha)

Remoção(tC/ha)

F

F

44,553.55

0.00

0.00

D

A

0.25

0.15

0.00
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TerraAmazon – PROBIO

Mapa de uso e cobertura
do Brasil

TerraAmazon – Aguarde...
y Uso efetivo do modelo POSTGIS OGC.
y Uso de dado remoto como entrada no processo de edição.
y Cálculo de Taxa por célula.
y Consulta a série temporal durante processo de edição (NDVI,

precipitação).
y Google: Uso das imagens integrado ao processo de edição.
y Uso do modelo espaço‐temporal.
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Dúvidas?
ú
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Multi-Temporais Series
Visual analysis of NDVI/EVI-2 values and its evolution in time applied to identifying land cover and
land use change.
g

INPE´s LFA Website:
www.dsr.inpe.br/laf/series.html
The series data are also provided as tables

coordenadas do ponto:‐10.114495,‐52.488888
data
filtrada
original
01/07/2000
0.516
0.4993
17/07/2000
0.5226
0.521
02/08/2000
0.5308
0.5202
18/08/2000
0.5429
0.5385
03/09/2000
0.5597
0.5465
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