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No atual cenário do Big Data, a velocidade de manipulação e processamento de grande volume de 
dados pode ser a diferença entre uma análise incompleta e uma conclusão eficiente sobre determinado 
fenômeno.  A redução de custos e a economia de tempo são palavras-chave que estimulam o 
desenvolvimento de novas metodologias e a otimização de técnicas convencionais que exigem alta 
demanda de tempo e mão de obra. Visando o tratamento de fluxos de dados, que apresentem resultados 
rápidos e eficientes, o conceito de computação em nuvem foi introduzido pela tecnologia da informação, a 
partir da popularização da internet nos anos 90. Esta técnica faz uso de serviços para armazenamento de 
dados que podem ser acessados por três ou mais computadores a partir de conexão com a internet. A 
instalação de softwares ou necessidade de armazenamento de dados em hardware são requisitos 
dispensáveis, uma vez que o acesso a informações, ferramentas e arquivos é remoto. No contexto de 
Sistemas de Informações Geográficas, exemplos como GIS Cloud, da fabricante ESRI©, ou Tableau Maps, da 
fabricante TABLEAU FOUNDATION©, mostram a exploração desta técnica em análises espaciais e 
visualização cartográfica. Em especial para o sensoriamento remoto, a computação em nuvem é uma 
tecnologia bastante útil em termos de análises temporais, uma vez que a grande quantidade de dados 
coletados por sensores orbitais forma largas séries históricas, de diversas missões existentes. Neste 
trabalho, a computação em nuvem é explorada para análises espaço-temporais com séries Landsat 5, 
Landsat 7 e Landsat 8, fazendo uso da plataforma Google Earth Engine – Code Editor. Tal plataforma 
mantém acesso contínuo a toda a série histórica de sensores gratuitos de sensoriamento remoto e é 
categorizada em DaaS (Development as a Service – Desenvolvimento como Serviço), uma vez que as 
ferramentas desenvolvidas para tratamento e processamento dos arquivos são compartilhadas e 
executadas em nuvem.  A principal idéia deste estudo é empregar tal plataforma para analisar alterações 
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de paisagens florestais, hídricas, agrícolas e urbanas, a partir de imagens classificadas, tabelas com dados 
históricos (contendo índices normalizados e respostas espectrais para cada época de análise) e gráficos de 
comportamento espectral através do tempo. As técnicas realizadas neste estudo englobam os 
procedimentos mais usuais no processamento digital de imagens, como aplicação de filtro de nuvem, 
cálculo de índices normalizados, fusão, classificação, segmentação, geração de gráficos e exportação de 
imagens (TIFF e PNG) e tabelas (CSV e GeoJSON). Ressalta-se que todos estes procedimentos são aplicados 
simultaneamente a uma gama temporal de imagens em até 132 épocas (4 épocas por ano, de 1984 a 2017), 
em 20 regiões de interesse distintas. Os resultados, para os 20 locais estudados, são obtidos após 4 s de 
processamento, provando a utilidade de tal metodologia em termos de redução de tempo e mão de obra, 
uma vez que em métodos convencionais deveriam ser descarregadas, no mínimo, 132 imagens com menor 
índice de nuvens, e aplicando-se a cada imagem as etapas de processamentos descritas, gerando resíduos 
no hardware que seriam posteriormente inúteis. A qualidade dos resultados está sendo comprovada, 
comparando as informações com dados obtidos pelas técnicas convencionais e com séries históricas da 
ferramenta Timelapse, fornecida pela Google©. Esta etapa envolve análises visuais, espectrais e temáticas, 
fazendo uso, principalmente, de matrizes confusão para quantificar a acurácia dos produtos. Até o 
momento, com 5 comparações realizadas por meio da detecção de alterações em três épocas distintas, a 
acurácia obtida nas classificações variou de 93% a 100%, mostrando significativa eficiência da metodologia. 
O principal destaque deste método de processamento se volta para a inviabilidade de estudos temporais 
pelos métodos convencionais, quando o número de épocas a serem analisadas é alto, algo que está dentro 
da realidade da computação em nuvem. 


