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Avaliação de dois métodos de detecção de mudanças no uso do solo por meio de análise
multitemporal de imagens de satélite.
A pesar da importância dos ecossistemas dentro do contexto ambiental, estes têm, ao longo dos anos, sofrido
as consequências de uma ocupação agropecuária descontrolada, que não considera os efeitos ambientais.
Além disso, é importante mencionar que as mudanças na cobertura vegetal podem influenciar ainda o clima
local e regional a través de emissões de gases de efeito estufa.
Este trabalho tem como objetivo determinar a mudança no uso da cobertura da terra causada pelas atividades
agropecuárias na área de estudo localizada em Sucumbios, província do Equador; num período de dez anos
através do Geoprocessamento e a utilização de imagens Landsat.
Para cumprir com o objetivo deste trabalho se pretende avaliar dois métodos de detecção de mudanças, a) o
primeiro definido como detecção de mudanças com Pré-Classificação onde se pretende fazer uma subtração
de imagens das diferentes épocas aplicando a cada uma delas o índice de vegetação NDVI com o fim de
melhorar a caracterização entre as coberturas da terra; b) o segundo método é definido como detecção de
mudanças com Pós-Classificação onde se pretende realizar uma classificação supervisada de cada imagem com
a finalidade de obter mapas temáticos da cobertura da terra para cada época, depois os mapas são
confrontados para gerar um novo mapa temático resultante que mostrará as mudanças na cobertura da terra.
Com este trabalho se pretende definir qual é o método de detecção de mudanças que apresenta melhores
resultados, e como consequência de isto, calcular a área total de perdida de vegetação natural por causa das
atividades agropecuárias num período de dez anos.
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