
SER-300 – Introdução ao Geoprocessamento

Novas tecnologias de armazenamento e 
gerenciamento de dados
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1 Tile: 4.800 x 4.800 →~23M Pixels
Freq.: 16 dias → 23 imagens/ano
América do Sul: 30 Tiles

.: 16 anos → 48002 x 30 x 23 x 16 = 
~1TB por banda

Source: USGS (2017)
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Análise baseada em arquivos



Análise baseada em arquivos

•

•

•



Análise baseada em serviços



Análise em grandes volumes de dados





Motivação
Desafios para as infraestruturas de sistemas de EO:
• Serviços de pesquisa e acesso mais precisos
• Automação de processos para atender a velocidade 
• Custo da descoberta e integração não pode ser 

escalonado com volume e velocidade
• Infraestruturas locais não são grandes o suficiente 
• Movimentar dados pela rede é inviável
• Informações sobre qualidade dos dados 



Motivação

•
•
•

http://bigdata-node1.ama-inc.com


•
•

Motivação

http://bigdata-node1.ama-inc.com


Armazenamento de dados de EO



●

●

Modelo mais apropriado para dados intrinsecamente ordenados de forma espacial 
e/ou temporal 

SGBD-M



SGBD-M



●

●

●

●

TileDB



TileDB
● Biblioteca em C
● Sem distribuição de dados
● Pasta representa o Array no Sist. Arq.
● Baixa abstração para acesso aos dados



●

●

● Rusu; 
Cheng, 2013

●

●

●

SciDB





nome <atributos> [dimensões]



•
mod13q1
<red:int16, nir:in16, blue:int16, …>
[dimensões]

Particionamento Vertical

…
chunk
red

chunk
nir

chunk
blue

…



mod13q1 <red:int16, nir:in16, blue:int16, …>
[j=1:5,2,1, i=1:5,2,1, t=1:*,2,1]

…



mod13q1 <red:int16, nir:in16, blue:int16, …>
[j=1:5,2,1, i=1:5,2,1, t=1:*,2,1]

Chunk size: 2 x 2 x 2

…



mod13q1 <red:int16, nir:in16, blue:int16, …>
[j=1:5,2,1, i=1:5,2,1, t=1:*,2,1]

Chunk size: 2 x 2 x 2 Chunk overlap: 1 x 1 x 1

…



SciDB: Stream
● Plugin Stream
● Abordagem equivalente Hadoop
● Processamento junto aos dados
● Processamento por chunk

stream(array,’/path/to/app’);

Fonte: Paradigm4 (2018)



Architecture for Big EO Data Analytics
Avaliação da arquitetura: análise de série temporal 

● SciDB e Hadoop
● MODIS: 1800 imagens

Fonte: Câmara et al. (2016)



RasDaMan

Cliente
rasserver

Instância RasDaMan

SGBD-RRepositório

Cluster de computadores somente na versão Enterprise



•
•

RasDaMan

Instância

Servidor RasDaMan

SGBD-R

Repositório

Instância RasDaMan
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Cliente

Cliente

Instância



Fonte: RasDaMan (2018)

RasDaMan

http://www.rasdaman.com/product.php


Interfaces para acesso e processamento



•
•
•

Fonte: Bermudez (2017)

https://www.slideshare.net/LuisBermudez9/interoperability-and-standards-for-disaster-risk-management


WMS

WFS

WCS

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium


•
•

Fonte: Adaptado de Baumann (2010)



• →
•
•

–
–
–
–

url?request=GetMap&layers=map&bbox=x0,y0,xf,yf&width=780&height=330&format=image:png



• →
•
•

–
–
–
–

url?request=GetFeature&typeNames=feature&count=10&sortBy=name



• →
•
•

–
–
– Imagens

GetCoverage:
request

Web Coverage 
Service

url?request=GetCoverage&coverage=cov&bbox=x0,y0,xf,yf&width=780&height=330&format=GTiff



• →
•
•

–
–
–
–
–

Catalog Service
for Web GetRecords:

request

Registros



• → →

•
•
•
• Feature,

Coverages,
Não espaciais

Web Processing 
Service Execute:

request
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Feature,
Coverages,

Não espaciais

Web Processing 
Service Execute:

request



• → →

•

Feature,
Coverages,

Não espaciais

Web Processing 
Service Execute:

requesturl?request=Execute
&identifier=bufferPolygon
&datainputs=bufferDistance=30;
inputPolygon=URL/polygon.gml



• → →
•
•
•

Coverage

Web Coverage
Processing Service

Execute:
request
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Coverage

Execute:
request

Web Coverage
Processing Service



• → →

Coverage

Execute:
request

Web Coverage
Processing Service



• →
•
•

–
–
–

Série 
Temporal

Web Time
Series Service

time_series:
request



url/wtss/time_series&coverage=MOD9Q1&attributes=red,nir&longitude=-54&latitude=-12&star
t=2000-02-18&end=2000-03-05



•

•



•

•



Plataformas para gerenciamento e 
análise de dados de EO



Plataformas análise de dados EO



Open Data Cube (ODC)

é um framework analítico composto por 
estruturas de dados e ferramentas para 

organização e análise de dados de EO



Open Data Cube (ODC)

The Open Data Cube initiative was 
started by CEOS in 2016Australian Geoscience Data Cube



•
–

•

•

Open Data Cube (ODC)



Fonte: Lewis et al. (2017)



Fonte: Lewis et al. (2017)



● Módulo para gerenciamento dos dados de EO

○ Scripts em Python

● Metadados armazenados em PostgreSQL

● Dados no Sistema de Arquivos

○ Centralizado

ODC: datacube-core

Postgresql 
Metadata

Filesystem

Python Scripts



ODC: Abstração dos Dados

Product: coleções de dados que compartilham o mesmo conjunto de 
medidas (Ex. Landsat5, Landsat7, Modis, etc)

Dataset: representa a menor agregação de dados independentemente 
descrita, inventariada e gerenciada (cenas)

Landsat 5
- bounding box
- time series
- bands

Product Dataset



ODC: Modelo de Dados

Postgresql 
Metadata

Product

Dataset



ODC: Workflow

1. Product definition

2. Dataset metadata

3. Indexing dataset metadata

4. Ingesting indexed datasets

Postgresql 
Metadata

Filesystem

Python Scripts



ODC: Workflow - Step 1

1. Product definition

2. Dataset metadata

3. Indexing dataset metadata

4. Ingesting indexed datasets

Postgresql 
Metadata

Filesystem

Python Scripts



ODC: Workflow - Step 2

1. Product definition

2. Dataset metadata

3. Indexing dataset metadata

4. Ingesting indexed datasets

Postgresql 
Metadata

Filesystem

Python Scripts



ODC: Workflow - Step 3

1. Product definition

2. Dataset metadata

3. Indexing dataset metadata

4. Ingesting indexed datasets

Postgresql 
Metadata

Filesystem

Python Scripts



ODC: Workflow - Step 3

1. Product definition

2. Dataset metadata

3. Indexing dataset metadata

4. Ingesting indexed datasets

Postgresql 
Metadata

Filesystem

Python Scripts



ODC: Workflow - Step 4

1. Product definition

2. Dataset metadata

3. Indexing dataset metadata

4. Ingesting indexed datasets

Postgresql 
Metadata

Filesystem

Python Scripts



Fonte: Lewis et al. (2017)



ODC: API Python 
● Descoberta de Produtos
● Acesso a metadados
● Recuperação dos dados (numpy array)
● Acesso local



Fonte: Lewis et al. (2017)



Open Data Cube Portal

http://tinyurl.com/datacubeui

http://bigdata-node1.ama-inc.com
http://bigdata-node1.ama-inc.com
http://tinyurl.com/datacubeui


ODC Portal: Tools



ODC Portal: Novas aplicações

Framework Web Fila assíncrona 
de tarefas

https://github.com/ceos-seo/data_cube_ui/blob/master/docs/adding_new_pages.md
https://github.com/ceos-seo/data_cube_ui/blob/master/docs/adding_new_pages.md


ODC: Particionamento dos dados



ODC: Processamento dos chunks



Fonte: Lewis et al. (2017)



ODC: Web Services e Integração

https://github.com/opendatacube/datacube-wms
https://github.com/opendatacube/datacube-wms
https://github.com/ceos-seo/django-datacube-wcs
https://github.com/ceos-seo/django-datacube-wcs
https://github.com/ceos-seo/qgis-datacube-plugin
https://github.com/ceos-seo/qgis-datacube-plugin


Google Earth Engine

é uma plataforma baseada em computação 
em nuvem para análises em larga escala e 

visualização de dados geoespaciais



Google Earth Engine

● Serviço sem custo aos usuários
● Executada na infraestrutura do Google
● Para armazenamento ou processamento intensivo 

deve ser contactada a Google
● APIs em JavaScript e Python

○ acesso aos dados
○ conjunto de operadores



GEE: Abstração dos Dados

● Image: dados raster compostos por uma ou mais bandas 

● ImageCollection: coleção de Images

● Feature: representação vetorial (geometria e atributos não 
espaciais)

● FeatureCollection: coleção de Features



GEE: JavaScript



GEE: API JavaScript

Processa somente os dados que possuem 
saída (lazy computation)



GEE: API

Requisição ao 
GEE



● Servidor de Tiles

● Gravar em disco na nuvem (batch computation):
■ Google Drive
■ Cloud Storage
■ Assets (GEE)

GEE: API

https://earthengine.googleapis.com/map/mapid/zl/x/y?token=token



GEE: Arquitetura

Fonte: Gorelick et al. (2017)



GEE: Processamento

● Operações da API baseadas em pixel
● Dificuldade em desenvolver algoritmos de análise por 

regiões ou séries temporais
● Falta de um modelo de negócio definido
● Limitação quanto reprodutividade da ciência

○ Sem acesso aos códigos-fonte
○ Sem versionamento de algoritmos e dados

https://code.earthengine.google.com/

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/

https://code.earthengine.google.com/
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/


System for Earth Observation Data Access, 
Processing and Analysis for Land Monitoring

(SEPAL)

é uma plataforma baseada em computação 
em nuvem desenvolvida para monitoramento 

autônomo de uso da Terra



SEPAL

● Ambiente com ferramentas para gestão de recursos 
computacionais

● Integra ferramentas:
○ Google Earth Engine
○ Amazon Web Services (AWS)
○ Orfeo Toolbox
○ GDAL
○ RStudio
○ etc.

● Open Source



SEPAL: Integração

GEE: acesso a dados

Google Drive e Cloud Storage: dados e 
metadados

AWS: processamento e armazenamento

USGS: dados e metadados

SEPAL: integração de serviços e portal 

Fonte: FAO (2018)



SEPAL.io

● Search:  busca de imagens e mosaicos para 
posterior processamento

● Browse: navegação e visualização dos 
arquivos do espaço do usuário

● Terminal: iniciar uma máquina/docker na 
AWS e acessar via SSH web

● Process: utilizar aplicações previamente 
configuradas



SEPAL.io: Search

        

Search:  download de imagens na AWS



SEPAL.io: Browse

Browse: navegação e visualização de arquivos 
armazenados na AWS



SEPAL.io: Terminal
Terminal: instanciar uma VM 

na AWS com acesso aos 
dados do usuário



SEPAL.io: Terminal



SEPAL.io: Process

Process: implanta as aplicações no servidor R shiny



SEPAL.io: Process



SEPAL: Arquitetura

● SEPAL: Interface de usuário, 
requisições de dados e gerencia 
as MV

● GateOne: emulador de terminal;
● SSH Gateway: SSH proxy. 

Notifica estado das conexões;
● Sandbox: VMs na AWS
● EFS: sistema de arquivos (AWS)
● Earth Engine: API do GEE para 

busca dos dados
Fonte: FAO (2018)



SEPAL: Plataforma

● Plataforma mais voltada para o gerenciamento de recursos 
computacionais

● Sem abstração de dados (acesso direto aos arquivos)

● Paralelização e distribuição dos dados a cargo do cientista

● Movimentação dos dados para o processamento

https://sepal.io/

https://sepal.io/


openEO

é uma interface comum de código aberto para 
facilitar a integração de sistemas  de 

armazenamento e análise de dados de EO



openEO

● Interface de acesso único para diversos serviços/plataformas

● Código-fonte Aberto (Licença Apache 2.0)

● Evitar que o cientista fique dependente do provedor

● Permitir a comparação de provedores

● Objetivo de se tornar um padrão no futuro

● Arquitetura baseada em três camadas



openEO: Arquitetura

Fonte: Pebesma et al. (2017)



openEO: Abstração dos dados

● Granule: melhor granularidade dos dados que podem ser gerenciados 
independentemente (ODC: Dataset). 

● Collection: agregação de granules compartilhando a mesma especificação 
(ODC: Product). 



openEO: Abstração dos processos

● Process Graphs: grafo que define as chamadas dos processos (*GEE). 

● Jobs: tarefas, que podem:
○ Lazy evaluated: executadas sob demanda (*GEE);
○ Batch: executadas uma única vez (*GEE);
○ Synchronously executed: executadas em modo síncrono. 

● User-defined Functions (UDFs): expõe do lado do servidor os dados às 
aplicações dos usuários;

● Data View: seleção de modo de visualização (resolução espacial, 
temporal, etc)



openEO: Process Graphs

● Process Graphs: grafo que define as chamadas dos processos.



openEO: Process Graphs

● Process Graphs: grafo que define as chamadas dos processos.



openEO: Process Graphs

● Process Graphs: grafo que define as chamadas dos processos.



openEO: User-defined Functions

UDF: expõe dos às aplicados no lado do servidor:

● apply_pixel: aplica uma função para cada pixel 

● apply_scene: aplica uma função a uma cena como entrada

● reduce_time/space: aplica uma função a uma série 
temporal/cena

● window_time/space/spacetime: aplica uma função para 
cada pixel com uma vizinhança temporal/espacial definida 



openEO: User-defined Functions

UDF: expõe dos às aplicados no lado do servidor:

● aggregate_time/space: aplica uma função a uma série 
temporal/cena

● chunkreduce_time/space/spacetime: aplica a função a 
blocos de dados divididos no tempo/espaço/espaço-temporal



openEO: Data View

● Data View: seleção de modo de visualização, resolução espacial e 
temporal.



openEO: Prova de Conceito

● Client APIs em três linguagens: R, JavaScript e Python
● Driver APIs para seis back-ends:

○ Geotrellis-GeoPySpark/Python 3.5 
○ GRASSGIS/Python 3.5 
○ OpenShift Origin-EODC Storage/Python 3.5
○ R plumber/R 
○ Sentinel Hub-NodeJS/JavaScript 
○ RasDaMan 9.5/Java



openEO: Exemplo R



openEO: Exemplo JavaScript



openEO: Exemplo Python



Considerações Finais

● Apresentados os principais SGBD-M

● Apresentados os principais protocolos para o acesso e 
processamento de dados geoespaciais

● Apresentadas e avaliadas quatro plataformas quanto às 
capacidades disponíveis

● Observa-se que não há uma solução predominante para 
gerenciamento, processamento e análise de grandes 
volumes de dados de EO



Considerações Finais
● openEO: oferece maior flexibilidade/abstração (Process 

Graphs e UDF)

● GEE: Facilidade de uso
○ Limitações quanto a ser plataforma fechada

● SEPAL: gestão de infraestrutura
○ desafios de Big Data não são tratados

● ODC: melhor equilíbrio entre as capacidades analisadas



SER-300 – Introdução ao Geoprocessamento

Novas tecnologias de armazenamento e 
gerenciamento de dados


