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O presente trabalho é o resultado de um estudo comparati-
vo voltado a availaçâO do desempenho da "Imagem reflec-
tincia" em relaçá'o a imagem digital convencional. 

A Imagem digital convencional se caracteriza por ter ca-
da pixel associado a um ralor de radiância. Assim as va-
riaçoes de nivel digitais representam variações de energia 
que deixa a superfície do alvo em watts. cm -2  • sr-I  . Atra-
vés de um algoritmo implementado no SITIM (Sistema de 
Tratamento de Imagens), pode-se ter acesso aos valores de 
calibraçáO do sensor TM e a parâmetros de aquisiçã das 
imagens tais como ângulo de elevaçã solar, distância do 
sol a terra, atc. Esses parâmetros associados a valores tabula-
dos de irradiância espectral permitem o cálculo da Reflec• 
tância Aparente de cada pixel, gerando uma imagem digital, 
em que os valores digitais siO, teoricamente, menos depen-
dentes das condições momentâneas de aquisiçâõ de dados. 
Deste modo a "Imagem reflectância" é teoricamente mais 
adequada a estudos temporais, em que imagens de diferen-
tes datas sio comparadas. 

Os resultados da análise comparativa permitiram identificar 
a Imagem reflectância como a mais adequada a avallayiO 
das transformações do uso da terra em uma reglid ao redor 
do reservatório de Barra Bonita - SP. 

tomática distancia JM na seio:içá-o dos melhores canais TM 
para visualizar áreas urbanas nos per iodos seco e chuvoso. 
Utilizou-se corno exemplo a cidade de Sio José dos Cam-
pos. Para o periodo seco a, melhor banda indicada foi a TM 
1 e para o período chuvoso foi a TM 3. 
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O sensoriamento remoto orbital é aceito como uma impor-
tante técnica de auxilio ás pesquisas urbanas. Utilizando 
dados de sensores orbitais em fitas compativeis com compu-
tador (CCT), torna-se possivel o realce de alvos urbanos, o 
que permite a visualizaçab mais precisa dos limites de uma 
cidade. Neste contexto, este trabalho avalia as diferentes 
técnicas de processamento digital aplicadas à delimitaça-o de 
áreas urbanas, selecionando a melhor através da Estatística 
Kappa. Este estudo utilizou os seguintes processamentos: 
contraste stretch, principais componentes, raziO de canais 
e índice de vegetaçai), ambos aplicados aos per iodos chuvo-
so e seco (passagem de 9/12/84 e 6/8/86). Para ambos os 
periodos, a técnica Principais Componentes foi a que melhor 
definiu os limites da cidade de Sai) José dos Campos, SP, 
Brasil. 
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Dados de sensoriamento remoto orbital podem ser utiliza-
dos para subsidiar os estudos urbanos, dada a possibilidade 
de se obter imagens de âmbito regional e informaçaes em 
tempo quase real, permitindo assim o monitoramento urba-
no, Para estudos de delimitaçá-o urbana é necessário se co-
nhecer qual das bandas TM, individualmente, é melhor para 
diferenciar o urbano do no urbano. Através do método se-
leçiõ de atributos pode-se selecionar os melhores canais do 
sensor TM onde os alvos urbanos se distinguem com maioi 
facilidade e as áreas urbanas se distinguem das áreas no 
urbanas. Neste trabalho foi testada a técnica de análise au- 
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