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RESUMO

O crescimento urbano tem ocorrido de modo
acelerado e desordenado na maioria das cidades brasileiras.
Um dos fatores que afeta o acompanhamento e controle do
crescimento urbano é a falta de informações precisas e
atualizadas. Através do sensoriamento remoto orbital é
possível obter uma cobertura repetitiva da área em estudo
capaz de mostrar as diferentes tendências do crescimento
urbano. Assim sendo este trabalho tem como objetivo analisar
a expansão urbana de São José dos Campos nos últimos seis
anos através do tratamento digital de dados LANDSAT. Para
isto utilizou-se o programa Registro de Imagens, disponível
no Sistema Image-l00, que permite a superposição de cenas
LANDSAT obtidas em diferentes datas. Foram obtidas
composições multitemporais utilizando-se filtros (azul,
vermelho e verde). A análise das composições permitiu a
avaliação do crescimento urbano da cidade de São José dos
Campos ocorrido nos períodos de estudo, evidenciando o
intenso processo de formação de loteamentos periféricos,
resultantes do parcelamento do solo rural.

ABSTRACT

The urban growth has occurred in an accelerated and
disorganized way in most of Brazilian towns. One of the
factors which influence the monitoring and control of urban
growth is the lack of precise and updated information.
Through the use of orbital remote sensing data it is possible
to obtain a repetitive covering of the study area showing the
different tendences of urban growth. On this way, the
objective of this work is to analyse the urban growth of the
town of  São José dos Campos during the last six years, using
automatic digital processing of LANDSAT data. For this
purpose it was used the algorithm Image Registration
implemented at the Image-100 System, which permits the image
registration of LANDSAT data in different dates.
Multitemporal color compositions using the colored filters
(blue, green and red) were obtained. The analysis of the
composites allowed the evaluation of urban growth of São José
dos Campos and showed the intense process of construction of
isolated residential areas, resulting from the division of
rural lands into parcels or lots.
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