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Neste tutorial abordaremos o funcionamento do código criado para correção

atmosférica e posterior classificação utilizando NDCI, em uma coleção de imagens

Sentinel-2, bem como o método utilizado para fazer upload dessas imagens para o

aplicativo AlgaeMap.

Figura 1 - Layout da página do Earth Engine.

A primeira etapa deste tutorial irá demonstrar como funcionam as variáveis

do nosso código e como inserir uma nova base de dados em um formato de feature

collection.

A base para inserção de novas coleções de imagens é essencialmente a aba

de Imports do Google Earth Engine (GEE) e a primeira parte do código, onde estão

as variáveis que serão usadas.

Figura 2 - Cabeçalho com as importações feitas para o GEE.
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Figura 3 - Primeira etapa do código, com as variáveis que serão utilizadas.

Para começarmos, precisamos primeiramente fornecer ao GEE uma base

com informações a respeito da localização dos reservatórios ou lagos que serão

usados como referência para correção e cálculo do NDVI. Essas informações

normalmente vêm em forma de uma feature collection, ou seja, uma coleção de

polígonos que carregam informações diversas, principalmente acerca da localização,

nome e área de interesse, distribuídas em um formato de tabela, como a seguinte:

Figura 4 - Tela demonstrando a tabela da nossa feature collection.



Para inserir uma feature collection, devemos clicar no botão assets no canto

superior esquerdo, logo em seguida em “new” e por fim em “CSV file”.

Figura 5 - Tela para inserção de novos Assets.

Em seguida, será necessário escolher a tabela do excel que contém os dados

e importar para os Assets e logo em seguida para o código da conversão.

Figura 6 - Importando um asset para o código.



Ao realizar esse procedimento, o nosso asset, contendo as informações que

iremos necessitar, irá aparecer no cabeçalho do GEE como uma variável com nome

table, do tipo ‘tabela”. Simplesmente modifique o seu nome para

“RESERVATORIOS” e o código já irá interpretar ela para a conversão das imagens.

Na imagem abaixo, estão destacadas as variáveis “RESERVATORIOS” e “table”,

justamente como ela deverá ficar e como ela estará quando for importada para o

código de conversão:

Figura 7 - Demonstração das variáveis da nossa feature collection.

Com esse passo concluído, basta excluir a variável que estava anteriormente

nomeada como “RESERVATORIOS” e teremos concluído essa primeira etapa.

A segunda etapa consiste essencialmente em corrigir os lotes de imagens

Sentinel-2 e fazer o upload destas para o asset do projeto AlgaeMap, uma pasta

onde estão contidas todas as imagens corrigidas e com informações do NDCI, que

serão utilizadas pelo aplicativo. Para tal tarefa, vamos entender como modificar os

períodos que serão analisados.

Voltamos mais uma vez para a Figura 3, precisamos então modificar algumas

variáveis que serão listadas:

● startDate = ('AAAA-MM-DD');

Em um formato do tipo Ano (4 dígitos) - Mês (2 dígitos) - Dia (2 dígitos),

começando sempre do dia 01.

● endDate = ('AAAA-MM-DD');

Em um formato do tipo Ano (4 dígitos) - Mês (2 dígitos) - Dia (2 dígitos),

começando sempre do dia 01 e adicionando um mês em relação a

data anterior.



● var endDay = (‘DD’);

Em um formato do tipo Dia (2 dígitos), nesta variável é necessário

cuidar o dia exato que se encerra o mês em questão.

● month = (‘MM’);

Em um formato do tipo Mês (2 dígitos), o mês informado aqui deve

coincidir com o mês da variável startDate.

● year = (‘AAAA’);

Em um formato do tipo Ano (4 dígitos), o ano informado aqui deve

coincidir com o ano da variável startDate.

Vale ressaltar duas limitações desse processo:

1ª - Apenas imagens a partir do dia 23 de junho de 2015 (2015-06-23) serão

aceitas, já que essa é a disponibilidade de dados do Sentinel-2.

2ª - Esse código, limita-se apenas a correções mensais. Contudo, por mais

que seja um trabalho oneroso adicionar coleções mês a mês, existe uma forma de

acelerar esse processo que será demonstrado a seguir.

Tendo adicionado uma região de interesse com formato de feature collection e

compreendido como informar o período de interesse, podemos rodar o nosso

código, pressionando o botão run.

Com isso, devemos perceber algumas mudanças na página, a primeira delas,

serão mudanças visuais no mapa gerado, teremos três layers adicionadas a ele,

com os nomes de ‘NDCI_MSI’, ‘S2 SR masked at 10%’ e ‘Reservatórios’,

respectivamente contendo as informações do NDCI, as imagens com a correção

atmosférica e os reservatórios que serão usados como base.

Figura 8 - Demonstração de como os reservatórios aparecerão no nosso mapa.



Figura 9 - Demonstração de como as imagens corrigidas aparecerão no nosso mapa.

Ao lado direito da tela, temos o nosso console, onde iremos adicionar todas

as imagens geradas para o asset do projeto, como podemos observar na imagem

abaixo.

Figura 10 - Console do GEE.

Podemos observar que nesse caso, foi gerado uma coleção de 12 imagens

para o mês em questão, estas estarão na aba tasks, como podemos visualizar na

próxima imagem.



Figura 11 - Tarefas geradas pelo código.

Podemos observar que as imagens da coleção precisam ser enviadas uma a

uma para o nosso asset, dificultando o processo. Para isso, usaremos um código

que irá automatizar essa tarefa de clicar em cada uma das imagens e enviá-las para

o servidor. Esse código cria duas funções, uma que irá executar toda a lista de

tarefas do GEE e o outro que confirmará o upload de cada uma das imagens para o

asset do projeto, tudo isso diretamente no nosso navegador, automatizando os

processos, abaixo podemos analisá-lo:



function runTaskList(){

var tasklist = document.getElementsByClassName('task local type-EXPORT_IMAGE

awaiting-user-config');

for (var i = 0; i < tasklist.length; i++)

tasklist[i].getElementsByClassName('run-button')[0].click();

$$('.run-button' ,$$('ee-task-pane')[0].shadowRoot).forEach(function(e) {

e.click();

})

}

function confirmAll() {

var ok = document.getElementsByClassName('goog-buttonset-default

goog-buttonset-action');

for (var i = 0; i < ok.length; i++)

ok[i].click();

$$('ee-table-config-dialog, ee-image-config-dialog').forEach(function(e) {

var eeDialog = $$('ee-dialog', e.shadowRoot)[0]

var paperDialog = $$('paper-dialog', eeDialog.shadowRoot)[0]

$$('.ok-button', paperDialog)[0].click()

})

}

Para que esse código funcione, precisamos estar usando o Google Chrome,

Mozilla Firefox ou Opera GX como navegador, para que possamos acessar o

console, inserimos o código e executá-lo. Ao acessar o que chamamos de

“Inspecionar Elementos”, poderemos ter acesso a todos elementos visuais e de

código web que fazem com que o nosso navegador funcione, podendo inclusive, dar

comandos novos para que ele interprete, e no nosso caso, nos auxilie.

Existem atalhos para abrir a aba inspecionar elementos, no Chrome e Firefox

é o Ctrl + Shift + J enquanto no Opera GX é o Ctrl + Shift + C, o que irá nos levar a

uma página similar a essa:



Figura 12 - Inspecionando os elementos da página da web.

Ao abrir essa aba, deveremos clicar em “Console”, onde poderemos informar

o código acima, que deverá ser executado pelo navegador. Basta apenas copiar e

colar, que o navegador irá interpretar as funções ali presentes. Ao pressionarmos

enter, as funções ficarão salvas em nosso navegador até que a página seja fechada.

Para executá-las deveremos usar os comandos “runTaskList();” e “confirmAll();”,

separadamente. Ao executarmos o primeiro comando, as abas das tarefas do GEE

irão se abrir todas de uma única vez, porém ao executar o segundo comando no

nosso console, elas irão se fechar e as imagens começarão a serem enviadas para

o servidor da Google, como podemos ver no passo a passo abaixo:



Figura 13 - Abas de confirmação das tarefas sendo executadas automaticamente pelos comandos.

Figura 14 - Imagens sendo carregadas no servidor do GEE.

Após esse processo, as tarefas ficarão sendo executadas no plano de fundo,

podendo inclusive fechar o navegador. Após isso, podemos voltar ao início da

segunda etapa para mudar a data para o próximo mês e repetir o processo. Com

esse método, em uma média de 2h, é possível adicionar as informações dos sete



anos de dados disponíveis do Sentinel-2, de qualquer localidade do planeta para o

aplicativo do AlgaeMap, tornando esse processo mais rápido.

Vale ressaltar, que nas experiências que obtive, adicionar as imagens de dois

em dois anos se torna mais interessante, principalmente para monitorar os

processos que ficarão em segundo plano, podendo averiguar em caso de erros, qual

mês e ano apresentaram problemas.

Em minhas experiências também pude perceber que ao fechar o navegador,

as imagens também foram carregadas para a nuvem, podendo esta tarefa ser

realizada no período da noite, para que o computador possa ser desligado em

seguida, ressalto que, para tal método, o usuário necessitará conferir se todas as

imagens foram carregadas com sucesso ao fim do processo, para tal, podemos

clicar em “task manager” na aba Tasks, que nos levará a uma outra página, abaixo

podemos observar um exemplo:

Figura 15 - Task Manager do GEE.

Repare como as imagens sinalizadas com um aviso em vermelho, não foram

carregadas com sucesso, para obter mais informações sobre o erro, podemos clicar

sobre a imagem e iremos ter algumas informações mais detalhadas, como no

exemplo abaixo, que o erro se dava ao fato de o usuário ter tentado efetuar o

carregamento de um lote de imagens do mesmo mês paro o aplicativo:



Figura 16 - Detalhes do erro.

Com isso, chegamos ao fim desse tutorial. Qualquer dúvida sobre a aplicação

deste ou do uso do código, podem ser direcionadas aos autores deste arquivo.
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