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RESUMO 

 

Uso do histórico, presente e contexto da paisagem na discriminação de florestas jovens 

em restauração ativa e regeneração natural 
 

O aumento da cobertura por florestas jovens no Estado de São Paulo é resultado de 

diferentes processos naturais e antrópicos como regeneração natural e restauração ativa. 

Identificar com precisão o método de restauração e a dinâmica dessas manchas de florestas 

jovens são cruciais para compreender sua distribuição espacial, estrutura, funcionamento e 

contribuição nos processos ecológicos e fornecer mecanismos de monitoramento, garantir a 

persistência dessas áreas no futuro. O estudo e refinamento da classificação das florestas com 

base nos métodos de restauração possui ainda muitos desafios. O presente trabalho buscou 

responder uma pergunta crucial para este cenário: ‘Como distinguir florestas secundárias em 

áreas de restauradas ativamente e regeneradas passivamente?’. Para tanto, o objetivo deste 

estudo foi combinar dados de contexto da paisagem, do comportamento espectral atual e 

histórico da vegetação, para distinguir dentre as áreas de florestas secundárias o método de 

restauração - regeneração natural e restauração ativa - usando classificadores não-

supervisionados. A área de estudo são as Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, Bioma Mata Atlântica, localizada no Estado de São Paulo, Brasil. O primeiro conjunto 

de dados para estudo do contexto da paisagem utilizou variáveis biofísicas de declividade, 

proximidade a hidrografia e estatística focal da vegetação primária em um buffer de 300 metros 

de cada área de floresta jovem estudada. O segundo conjunto de variáveis para estudo do 

comportamento espectral atual foi formado por quatro índices de vegetação com leituras 

observadas nos períodos chuvosos e secos. O terceiro conjunto de variáveis para estudo do 

histórico do comportamento espectral da vegetação é composto por dados de tendência, 

magnitude, anomalias, sazonalidade, média de NDVI e variação interanual, decompostos das 

séries temporais de cada área. A Análise dos Componentes Principais realizada sobre esse 

conjunto de variáveis mostrou que as variáveis do comportamento espectral atual e histórico da 

vegetação são responsáveis por explicar 65% das áreas de restauração e regeneração, nos três 

primeiros componentes principais (CP), enquanto as variáveis de contexto, para essas áreas e 

bacia em específico, explicou apenas 6%, estando presente apenas no quarto CP. O conjunto de 

amostras, 170 áreas de restauração ativa e 170 áreas de regeneração natural e foram treinados 

quatro classificadores baseados em algoritmos de aprendizado de máquina XGB Boost, 

Gradient Boosting, Bagging Classifier e Linear Discriminant Analysis. O classificador 

XGBoost obteve acurácia de 88%, enquanto os algoritimos Gradient Boosting e Linear 

Discriminant Analysis obtiveram menores acurácia com 84%. Este trabalho demonstrou que é 

possível distinguir áreas de floresta secundária em diferentes métodos de restauração usando 

variáveis de comportamento espectral atual e histórico, com acurácia satisfatória, no contexto 

de bacias com particularidades e características semelhantes as bacias hidrográficas dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

 

Palavras-chave: Novas florestas, Regeneração natural, Restauração ativa, Contexto da 

paisagem, Comportamento espectral 
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ABSTRACT 

 

Use of history, present and landscape context in the discrimination of young forests in 

active restoration and natural regeneration 

 

The increase in coverage by young forests in the State of São Paulo is the result of 

different natural and anthropic processes such as natural regeneration and active restoration. 

Accurately identifying the restoration method and the dynamics of these patches of young 

forests are crucial to understanding their spatial distribution, structure, functioning and 

contribution to ecological processes and providing monitoring mechanisms, ensuring the 

persistence of these areas in the future. The study and refinement of forest classification based 

on restoration methods still has many challenges. The present work sought to answer a crucial 

question for this scenario: 'How to distinguish secondary forests in actively restored and 

passively regenerated areas?'. Therefore, the objective of this study was to combine landscape 

context data, current and historical spectral behavior of vegetation, to distinguish between areas 

of secondary forests the method of restoration - natural regeneration and active restoration - 

using unsupervised classifiers. The study area is the Piracicaba, Capivari and Jundiaí River 

Basins, Atlantic Forest Biome, located in the State of São Paulo, Brazil. The first set of data for 

studying the landscape context used biophysical variables of slope, proximity to hydrography 

and focal statistics of primary vegetation in a buffer of 300 meters of each area of young forest 

studied. The second set of variables for studying the current spectral behavior was formed by 

four vegetation indices with readings observed in the rainy and dry periods. The third set of 

variables for studying the history of the spectral behavior of vegetation is composed of data on 

trends, magnitude, anomalies, seasonality, average NDVI and interannual variation, 

decomposed from the time series of each area. The Principal Components Analysis carried out 

on this set of variables showed that the variables of the current and historical spectral behavior 

of the vegetation are responsible for explaining 65% of the restoration and regeneration areas, 

in the first three principal components (PC), while the context variables , for these areas and 

basin in particular, explained only 6%, being present only in the fourth CP. The sample set, 170 

areas of active restoration and 170 areas of natural regeneration and four classifiers based on 

machine learning algorithms XGB Boost, Gradient Boosting, Bagging Classifier and Linear 

Discriminant Analysis were trained. The XGBoost classifier obtained an accuracy of 88%, 

while the Gradient Boosting and Linear Discriminant Analysis algorithms obtained lower 

accuracy with 84%. This work demonstrated that it is possible to distinguish different 

restoration methods using current and historical spectral behavior variables, with satisfactory 

accuracy, in the context of basins with characteristics and characteristics similar to the 

Piracicaba, Capivari and Jundiaí River Hydrographic Basins. 

 

Keywords: New forests, Natural regeneration, Active restoration, Landscape context, Spectral 

behavior 
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1. INTRODUÇÃO 

Cerca de 70% das propriedades no bioma Mata Atlântica que possuíam déficit, 

ganharam cobertura de vegetação entre 2008 e 2020, indicando um cenário positivo para a 

implementação da Lei de Proteção a Vegetação Nativa (LPVN) e, consequentemente o aumento 

da necessidade de monitoramento (DE FARIA et al., 2021). 

Esforços em proteção florestal e reflorestamento em larga escala também têm 

contribuído para esse aumento da cobertura da terra por florestas jovens (FARINACI; 

BATISTELLA, 2012; MOLIN et al., 2017; REZENDE et al., 2017; CALABONI, 2017), 

entretanto, tratar esse ganho de vegetação nativa apenas em termos de incremento líquido torna-

se demasiado superficial, dado a necessidade de obter informações pertinentes e concretas de 

cunho biológico, social e econômico a fim da mensuração dos reais ganhos ambientais e de 

biodiversidade atrelados a essa expansão (FARINACI; BATISTELLA, 2012; MELGES; 2011; 

ROSA et al., 2021). 

Essa nova cobertura florestal é resultado de diferentes dinâmicas de recuperação e, 

portanto, possui diferentes estágios de crescimento, características estruturais e, composicionais 

(ROSA et al., 2021; BRANCALION et al., 2010), se caracterizando como um ecossistema 

complexo com muitas interações entre os elementos bióticos e abióticos.  

Compreender os fatores e elementos relacionados a composição desta cobertura 

florestal, do entorno e suas mudanças, em escala temporal e espacial, significa entender as 

interações e interferências do ser humano nesses espaços e nos processos ecológicos 

(METZGER, 2001), e obter apoio e informações cruciais para legislações, políticas, programas 

e planos de restauração desenvolvidos por organizações nacionais e estrangeiras, ONG’s, 

entidades privadas, associações e comunidade. 

Além disso, diferentes estratégias de restauração geram diferentes produtos e serviços 

ecossistêmicos aos seres humanos e ao meio ambiente – serviços de provisão, de regulação, de 

suporte e culturais – oferecendo bem-estar humano e equilíbrio ao ambiente como regulação de 

enchentes, proteção do solo e controle de erosão, polinização de cultivos, dentre outros 

(GROOT et al., 2010), pois a floresta é fruto da contribuição direta ou indireta dos ecossistemas 

que sustentam cada ambiente.  

Nesse contexto, reconhecida a importância de compreender as novas florestas, verifica-

se a necessidade de estudos aprofundados, para compreender como e o porquê está ocorrendo 

seu incremento e a espacialidade da vegetação nativa jovem considerando a identificação dos 
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diferentes estágios e dinâmica de recuperação, dinâmica da paisagem e, dos processos 

ecológicos (LOYOLA; LEWINSOHN, 2009).  

Considerando que são sistemas dinâmicos, é crucial avaliar atributos como a dinâmica 

da paisagem e, a composição e funções ecossistêmicas da floresta ao longo do tempo. Em outras 

palavras, a condição estática da floresta é limitada para revelar a direção e os estágios das 

florestas secundárias (CHAZDON, 2016). 

Distinguir as áreas de vegetação nativa com base nos métodos de restauração que foram 

usados, abre perspectivas para modelagem preditiva da sua espacialidade futura, inclusive na 

mensuração de serviços ecossistêmicos específicos de cada floresta, recuperação de carbono e 

diversidade de espécies (CESAR, 2018; LONDE, 2019). 

Além disso, a informação da espacialidade dos diferentes métodos de restauração 

permite que tomadores de decisão aumentem a probabilidade de que os ecossistemas em 

restauração persistam no futuro, através da priorização de restauração em locais em que a 

concorrência para conversão de usos alternativos da terra seja mínima (MAURE et al., 2022; 

LATAWIEC et al., 2015). E em escala nacional, apoiar aprovação de legislação que incentiva 

a gestão a longo prazo, propiciando projetos de restauração mais bem sucedidos (REID et al., 

2017).  

O estudo e refinamento da classificação das florestas com base nos métodos de 

restauração permite ainda contribuir no sentido de conferir o método de restauração que foi 

adotado, ajudando a implementar e melhorar políticas públicas como o Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) no Estado de São Paulo, apoiando a implementação do novo 

Código Florestal, conhecido também como Lei de Proteção à Vegetação Nativa (LPVN). 

Isto posto, essa pesquisa buscou responder uma pergunta crucial: ‘Como distinguir 

florestas secundárias em áreas de restauradas ativamente e regeneradas passivamente?’. 

Para tanto, o presente trabalho combinou dados de contexto da paisagem, do 

comportamento espectral atual e histórico da vegetação, para distinguir dentre as áreas de 

florestas secundárias o método de restauração - regeneração natural e restauração ativa - usando 

classificadores não-supervisionados. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo geral 

Discriminar florestas jovens em regeneração natural e restauração ativa combinando 

dados de contexto da paisagem, do comportamento espectral atual e histórico da vegetação, por 

meio de classificadores não-supervisionado. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em: 

• Estudar o contexto espacial da paisagem por meio de variáveis biofísicas ao entorno das 

manchas de vegetação;  

• Avaliar o comportamento da cobertura florestal frente a sazonalidade por meio de 

índices de vegetação; 

• Investigar o histórico do comportamento espectral das manchas de floresta jovens; 

• Construir um modelo de classificação de floresta em regeneração natural ou restauração 

ativa por meio de classificadores não-supervisionados. 
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Dinâmica da cobertura florestal da Mata Atlântica  

Compreender a dinâmica de perda e ganho de florestas nativas é fundamental 

especialmente em regiões que passam por intensas alterações na cobertura florestal nativa e em 

sua distribuição espacial. O desmatamento de florestas mais antigas da Mata Atlântica 

associado ao corte de 27% das florestas mais jovens resultou em fragmentação e 

rejuvenescimento progressivos da cobertura florestal nativa (ROSA et al, 2021). 

De acordo com o levantamento realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e INPE 

(2021) restam 12,4% de cobertura original da Mata Atlântica, onde apenas 8,5% representam 

maciços florestais - áreas maiores que 100 hectares -, pelo MapBiomas considerando uma 

classificação mais abrangente contabilizando fragmentos jovens e maduros independente de 

seu estado de conservação, essa porcentagem de cobertura florestal corresponde a 28% 

constante nas últimas três décadas (ROSA et al, 2021). 

Por trás dessa relativa estabilidade, segundo Rosa et al. (2021), está um preocupante 

processo dinâmico que ameaça a conservação da biodiversidade e a qualidade das florestas. 

Embora denotado em algumas regiões uma tendência do aumento de cobertura de vegetação 

nativa por meio da regeneração natural (FARINACI; BATISTELLA, 2012; MOLIN et al., 

2017; BICUDO DA SILVA et al., 2017; CALABONI, 2017) e uma diminuição da perda total 

de cobertura florestal nativa, essa dinâmica indica a perda contínua de florestas antigas 

(FERRAZ et al., 2014). 

Ou seja, a cobertura florestal de florestas nativas maduras tem se transformado num 

mosaico bastante heterogêneo de diferentes tipologias florestais constituída por florestas com 

diferentes composições, idades, sistemas de manejo, regimes de distúrbio, posições na 

paisagem e condições edáficas (ROSA et al., 2021).  

Isto posto é evidente que houve uma mudança intensificada na estrutura etária das 

florestas, e esta ocorreu a uma taxa linear de 0,6% ao ano nas últimas duas décadas. A estrutura 

da cobertura florestal também foi alterada, onde o tamanho médio dos fragmentos florestais 

regenerados é de aproximadamente 3 hectares, relativamente pequeno e resultando num cenário 

limitante para a conectividade da paisagem (Rosa et al 2021). 

Estudos realizados por Reid et al. (2017), (2018), Schwartz et al. (2017) e Piffer et al. 

(2022) identificaram elevada probabilidade de desmatamento pouco tempo após o 

estabelecimento das florestas jovens (<8 anos). Exemplificando em números, dos 4.47Mha 
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regenerados apenas 76% persistiu até 2019, os 20% restante foram convertidos em pastagem, 

uso agropastoril ou agricultura permanente (PIFFER et al., 2022).  

A expansão da cobertura por novas manchas de vegetação nativa é resultado de 

múltiplos processos. As políticas governamentais voltadas ao incentivo e modernização da 

agricultura que abordam a proteção dos ecossistemas, somado às demandas do mercado 

internacional por certificações ambientais, e programas de restauração em escala local e global 

tem cumprido um importante papel no que diz respeito ao ganho de vegetação nativa no espaço 

agrícola, principalmente no Estado de São Paulo (BRANCALION, et al. 2010; CALABONI, 

2017; ROSA et al., 2021). 

Desta forma, o aumento da cobertura da terra por florestas jovens restauradas por 

determinados métodos de restauração da vegetação, podem estar conectados e interligados à 

diversos fatores antrópicos que se relacionam entre si e variam de acordo com a região e período 

estudado, principalmente porque eles refletem as mudanças socioeconômicas, políticas e 

culturais (LAMBIN & MEYFROIDT, 2010; CALABONI, 2017). 

Contudo além de políticas que proveem a restauração de florestas é necessário esforços 

e estudos a respeito da persistência destas florestas restauradas em escalas regionais, sendo 

fundamentais a elaboração e embasamento de políticas que garantam a persistência da 

regeneração natural da paisagem e o alcance das metas nacionais de restauração (PIFFER et al., 

2022). 

 

3.2. Metodologias de restauração florestal 

A adoção de práticas de restauração coerente que possua alto potencial e sejam capazes 

e economicamente viáveis se torna ainda mais necessária quando se trata de ambientes que 

constantemente estão sofrendo pressões e interferências antrópicas. 

O principal mecanismo legislativo de proteção da vegetação nativa nas propriedades 

privadas agrícolas dispõe algumas recomendações para a recomposição da vegetação. No artigo 

61-A, § 13 da LPVN fica disposto que a recomposição de Áreas de Preservação Permanente 

(APP) poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, por condução da regeneração natural ou 

plantio de mudas (BRASIL, 2012). Além disso, o método de restauração a ser implementado 

deve se embasar no diagnóstico da paisagem e na definição do objetivo de se recuperar o 

ecossistema degradado, visando assegurar que a automanutenção da biodiversidade ocorra de 

modo esperado e adequado, propiciando desta forma o desenvolvimento do meio ambiente e da 

sociedade (NERY, 2013). 
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A resposta mais comum à degradação do solo, principalmente por pastagens, tem sido 

o abandono da área e a dependência da regeneração natural da vegetação nativa para restaurar 

a fertilidade do solo, a biodiversidade, e a produtividade de biomassa (THOMLINSON et al. 

1996). Inicialmente na área abandonada se estabelecem espécies facilitadoras que alteram o 

meio e proporciona condições propicias para as próximas espécies.  

É então, através do processo de sucessão ecológica que a regeneração natural, tende a 

gerar um ecossistema diversificado e estável. A estrutura dessa nova floresta devido as 

condições de manejo, fragmentação da vegetação, competição com outras espécies vegetais, 

torna-se mais complexa, heterogênea e restrita (REZENDE, 2015).A recuperação depende de 

algumas restrições ambientais pós-perturbação, como característica do solo, clima, luz, 

proximidade de outros fragmentos florestais e da existência de um ativo banco de sementes do 

solo (REZENDE, 2015).   

Embora a regeneração natural seja mais vantajosa em termos econômicos (BENINI; 

ADEODATO, 2017), em áreas que apresentam alto grau de degradação, o plantio de mudas, 

semeaduras, dentre outras técnicas de restauração ativa apontam-se como mais indicadas para 

a restauração do ecossistema florestal nativo, entretanto estes métodos possuem custos mais 

elevados (RODRIGUES et al., 2011; BENINI; ADEODATO, 2017). 

Custos elevados na restauração ativa estão relacionados à logística e ao processo de 

aquisição, plantio e manutenção das mudas de espécies nativas regionais (BRANCALION, et 

al. 2010). A restauração ativa é incentivada quando a área a ser restaurada foi intensivamente 

degradada pelo uso agrícola, mineração, ou por projetos de infraestrutura.  Isto posto, fica 

evidente a importância de considerar características da paisagem e seu entorno como fatores 

determinantes da adequabilidade e êxito da restauração ecológica (NAVE; RODRIGUES, 

2017).  

Nesse sentido é valido destacar que as florestas restauradas por meio de restauração 

ativa e regeneração natural possuem trajetórias sucessionais e características distintas uma vez 

que, as florestas em processo de restauração é um processo previsível pois houve a introdução 

funcional e controlada de espécies durante o processo de restauração (BRANCALION, 

GANDOLFI, RODRIGUES, 2015; CHAZDON, 2016).  

Por outro lado, a trajetória sucessional seguida pelas florestas secundárias é um processo 

imprevisível, devido dinâmica natural de modificação da comunidade vegetal, com entrada 

espontânea de espécies alóctones, o que torna contínuo processo de diversificação e interação 
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entre espécies animais e vegetais no decorrer do tempo (BRANCALION, GANDOLFI, 

RODRIGUES, 2015).  

 

3.3.Definições de áreas restauradas ativamente e regeneradas  

A legislação fornece diretrizes e orientações para a restauração ecológica objetivando o 

estabelecimento de ecossistemas autossustentáveis determinando parâmetros para dar suporte 

aos monitoramentos das áreas em restauração com o propósito de indicar o sucesso do projeto 

de restauração ou, do estágio da condução da regeneração natural.  

A atual legislação estadual paulista, representada pela Resolução SMA 32/2014 e pelo 

seu complemento, a Portaria CBRN 01/2015, classifica por níveis de adequação de acordo com 

a idade da área a probabilidade de sucesso do projeto em adequado, mínimo e crítico. Segundo 

os valores de referência esperados para áreas com 3 anos – período contabilizado desde a 

implantação do projeto para cada tipo de vegetação – a cobertura com vegetação nativa é acima 

de 80%, com densidade de indivíduos nativos regenerantes acima de 200 indivíduos/hectares e 

3 espécies nativas ou mais de regenerantes. 

Para áreas de referência com 10 anos os valores adequados intermediários são cobertura 

com vegetação nativa é acima de 80%, com densidade de indivíduos nativos regenerantes acima 

de 2000 indivíduos/hectares e 20 espécies nativas ou mais de regenerantes. 

Para as áreas de regeneração natural, os parâmetros são definidos pela Resolução 

Conama nº 10, de 01 de outubro de 1993, que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica. 

A Resolução 10/93 define como estágio inicial de regeneração da vegetação secundária 

da Mata Atlântica, áreas com vegetação fortemente alteradas onde há predominância de 

indivíduos de porte herbáceo, podendo haver alguns de porte arbustivo e raramente indivíduos 

de porte arbóreo, com altura média inferior a 3 m. O DAP médio é inferior a 8 cm e a área basal 

não ultrapassa 2 m²/ha. Trepadeiras, quando presentes, são geralmente herbáceas. 

O estágio médio de regeneração da Mata Atlântica é definido como formação florestal 

secundária com fisionomia arbórea e/ou arbustiva predominando sobre a herbácea, podendo 

constituir estratos diferenciados, com altura média variando de 5 a 13 m; cobertura arbórea 

variando de aberta a fechada, com a ocorrência eventual de indivíduos emergentes; distribuição 

diamétrica apresentando amplitude moderada, com DAP médio variando de 10 a 20 cm e área 

basal variando entre 10 a 18 m²/ha. A Conama n° 29/94 define ainda diferenças consideráveis 

em relação ao estágio inicial, onde no estágio médio epífitas aparecem com maior número de 

indivíduos e espécies - sendo mais abundantes na Floresta Ombrófila -, presença de trepadeiras 
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lenhosas, quando presentes; serapilheira presente, variando de espessura de acordo com as 

estações do ano e a localização; diversidade biológica significativa e sub-bosque presente; 

Embora os indicadores ecológicos para o monitoramento de áreas em restauração são 

obtidos por meio de parcelas amostrais, essas características e definições são importantes e 

pertinentes para compreensão das particularidades das florestas secundárias da Mata Atlântica. 

 

3.4. Efeito do contexto da paisagem na dinâmica da cobertura florestal 

O entendimento das florestas restauradas por meio de restauração ativa e regeneração 

natural é importante para a validação das práticas de restauração e para tornar eficiente a 

conservação (VIANI et al., 2017), dado que a trajetória sucessional possui também como 

interferência os distúrbios antrópicos que ocorreram ou ainda ocorrem em determinada área 

comprometendo sua resiliência, retardando ou desviando a evolução das comunidades florestais 

(CHAZDON; ARROYO, 2013; CHAZDON, 2016). 

O estudo do contexto da paisagem de modo que considere as relações e interações entre 

o meio biótico, físico, as degradações e históricos da área, torna-se crucial para o entendimento 

das interações e interferências do ser humano nesses espaços e nos processos ecológicos e na 

busca por padrões para identificar como estas influenciam e condicionam determinada 

estratégia de recuperação de vegetação nativa (METZGER, 2001).  

Diversos trabalhos têm estudado a influência de variáveis biofísicas e antrópicas no 

contexto do surgimento de novas manchas de vegetação nativa. Dentre eles se destaca o estudo 

realizado por Molin et al. (2017), que demonstrou que há sinergia – ação associada de dois ou 

mais elementos - entre variáveis de declividade, proximidade de rios, precipitação média anual 

e a proximidade de fragmentos florestais no contexto da paisagem onde tem ocorrido a 

regeneração natural. 

Em levantamento semelhante realizado por Crouzeilles et al. (2017) variáveis como 

cobertura florestal, precipitação, tempo decorrido desde o início da restauração e distúrbio 

sofrido pela área representaram elevada influência em áreas com alto potencial de regeneração. 

Em Silva e Nunes (2017) a intensidade do uso anterior do solo, e o tamanho dos 

fragmentos também foram algumas das variáveis que se destacaram, enquanto Rezende et al. 

(2017) encontraram características relacionadas ao relevo, tipo de solo e distância de 

fragmentos florestais. 

Esses fatores influenciam ou potencializam determinada estratégia de restauração 

adotada, e como eles se inter-relacionam entre si e a paisagem (FERRETTI, 2002). 
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Estudos tem comprovado que a presença de áreas circunvizinhas que possam realizar 

uma dispersão contínua de propágulos, e no local um preexistente e conservado banco de 

sementes aliado a um substrato que ainda possua condições químicas, físicas e biológicas apta, 

tendem a influenciar a regeneração natural (TABARELLI et al., 2005; CROUZEILLES et al., 

2017). 

De modo semelhante, o fator declividade se destaca com relação a alocação de grande 

parte dos projetos de adequação ambiental, pois estes ocorrem em áreas de baixa declividade 

próximo a corpos d’água e baixa aptidão, como em pastagens subocupadas, ou áreas de elevada 

declividade, com solos rasos e sujeitos a processos erosivos, dentre outras peculiaridades 

(TAMBOSI et al., 2014, MOLIN et al., 2017). 

As estratégias de recuperação por meio de restauração ativa ou regeneração natural 

comumente está disposta em ambientes ciliares – nas proximidades dos corpos hídricos e em 

torno de nascentes, definidas como APP’s -, e dos fragmentos de remanescentes de vegetação 

nativa presentes neste meio (FERRAZ et al., 2014). A priorização destas áreas no meio agrícola, 

está fundamentada nas questões legais, na segurança hídrica, e na manutenção da 

biodiversidade.  

Dessa forma evidencia-se de modo prático como essas variáveis influenciam na adoção 

de práticas de restauração para que seja coerente e possua alto potencial, sendo capaz e 

economicamente viável na missão de restaurar o meio ambiente, principalmente quando se trata 

de ambientes que constantemente estão sofrendo pressões e interferências antrópicas. 

 

3.5. Análise da dinâmica da cobertura florestal por sensoriamento remoto 

Diversas metodologias têm buscado distinguir, captar e compreender as particularidades 

da cobertura vegetal nativa através de imagens multiespectrais adquiridas em diferentes porções 

do eletromagnético captadas por sensores remotos orbitais (PHIRI; MORGENROTH; 2017). 

O uso de sensoriamento remoto embora viabilize o estudo das florestas por meio da 

disponibilidade de imagens, periodicidade e, elevada capacidade de processamento, por outro 

lado, possui diversas limitações decorrentes de desafios técnicos e metodológicos pois se tratam 

de ecossistemas dinâmicos (ROSA, 2016). 

No entanto, a diversidade de sensores e tipos de plataformas de aquisição de imagens 

disponíveis atualmente permitem observar a vegetação nas mais variadas escalas espaciais e 

temporais, sendo possível detectar e monitorar desde árvores individualmente até grandes 

maciços florestais.  
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O monitoramento contínuo da vegetação por sensoriamento remoto ao longo do tempo 

é realizado principalmente usando imagens de satélite, que permite uma visão ampla e integrada 

da cobertura e da dinâmica florestal de maneira fácil e precisa, e com economia de tempo 

(ROSA, 2016; PHIRI; MORGENROTH; 2017).  

Existem muitos tipos de métricas que podem ser derivadas das imagens multiespectrais, 

como classificações individuais, médias de bandas espectrais e, índices de vegetação, e 

geralmente são calculados com base na refletância ao longo do tempo ou na classificação de 

refletância (SILVA et al., 2018; TEIXEIRA et al., 2019; WULDER et al., 2019; PHIRI; 

MORGENROTH; 2017). 

Há uma diversidade de sensores ópticos multiespectrais à bordo de satélites que 

disponibilizam imagens multiespectrais para condução dos estudos voltados a vegetação em 

diferentes resoluções incluem Landsat (principalmente TM e ETM+), SENTINEL, SPOT, 

MODIS, NOAA–AVHRR, IKONOS, Planet e QuickBird  (XIE; SHA; YU, 2008). 

O estudo de florestas muitas vezes é um desafio e demanda maior quantidade de bandas 

multiespectrais e menor resolução para a obtenção de um maior detalhamento. Estudos tem 

evidenciado que o sensor Sentinel 2, com resolução espacial de 10 metros e treze bandas 

espectrais, tem apresentado precisão e potencial adequado para determinados tipos de estudo 

de florestas (TEIXEIRA et al., 2019, AMIRI et al., 2022). 

Diversos estudos como geração de séries temporais são possíveis devido a capacidade 

e disponibilidade de satélites e sensores como o Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM + e, Landsat 8 

OLI com resolução espacial de 30 metros e a disponibilização gratuita de imagens para o 

período de 1984 até os dias atuais. Essas imagens possuem acesso livre e são disponibilizadas 

para processamento em computação em nuvem, incrementando a capacidade de processamento, 

por meio do Google Earth Engine (WULDER et al., 2019; CHAVES et al., 2020) 

 

3.6. Uso de índices de vegetação  

Os índices de vegetação têm sido amplamente usados em estudos voltados a distinção 

de tipos de florestas e alteração da sua atividade fotossintética, pois com base em diferentes 

combinações de valores de respostas espectrais dos alvos na superfície é possível realizar a 

diferenciação e identificação das alterações nas estruturas do dossel, e a compreensão da 

atividade fotossintética, produtividade e maturidade da vegetação (TEIXEIRA et al., 2019; 

NOVIAR; KARTIKA, 2016).  
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Embora haja uma grande diversidade de índices de vegetação, alguns índices se 

destacam devido as suas características e limitações de resposta espectral para alvos como 

vegetação nativa. 

O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) desenvolvido por Rousse et al. 

(1973) estima a quantidade de biomassa, pois está relacionado a parâmetros biofísicos da 

cobertura vegetal. Este índice usa as bandas de infravermelho (NIR) e vermelho (RED) para 

obter informações do crescimento e saúde da vegetação (AMIRI et al, 2022; TEIXEIRA et al., 

2019). 

Por outro lado, o EVI (Enhanced Vegetation Index) é mais sensível com relação as 

variações estruturais e de fitofisionomias para o caso de vegetações densas, pois reduz a 

influência do sinal do solo e da atmosfera sobre a resposta do dossel através de fatores de ajuste, 

auxiliando no monitoramento da atividade da vegetação em períodos de mudanças sazonais e 

interanuais (LUZ et al., 2021). 

Contudo é valido ressaltar que ambos o NDVI e EVI quando utilizados para estudar a 

densidade da vegetação podem ocorrer saturação em áreas com grandes quantidades de 

biomassa, no entanto devido a sensibilidade quanto a estrutura vegetal, tendem a apresentar um 

elevado potencial para representar o gradiente de transição entre as sucessões (TEIXEIRA et 

al., 2019). 

O NDMI (Normalized Difference Moisture Index), proposto por Gao (1996), está 

relacionado com a quantidade de umidade presente no dossel da vegetação, desse modo, este 

índice é um melhor indicador de maturidade estrutural de floresta, pois reflete as mudanças na 

biomassa e no estresse da umidade das plantas (TALOOR et al., 2021).  

O NDRE (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada Red Edge), captura em seu 

cálculo uma faixa de ondas mais estreita, fornecendo maior detalhamento da absorção de 

clorofila por meio de refletância de alta resolução espectral, sendo mais confiável e sensível 

para estudos de monitoramento florestal e dinâmica de revegetação (CAO et al., 2013). 

Os dados radiométricos usados para classificar a cobertura vegetal, tendem a apresentar 

uma dinâmica sazonal entre as estações chuvosas e secas, apresentando variabilidade entre as 

classes de vegetação e na classificação dos índices de vegetação devido as diferentes condições 

ambientais e climáticas (TEIXEIRA et al., 2019; NOVIAR; KARTIKA, 2016). 

 

3.7. Uso de séries temporais 

O monitoramento espaço-temporal e reconhecimento de padrões e anomalias de longo 

prazo na vegetação usando séries temporais possibilita a detecção de alterações fenológicas e, 
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a identificação de mudanças da resposta espectral da vegetação, propiciando maior 

embasamento em pesquisas ecológicas, planejamento de conservação e manejo, além do 

conhecimento da dinâmica da cobertura vegetal (ALENCAR et al., 2020; KUPLICH et al., 

2013; MARTÍNEZ et al., 2009). 

As alterações fenológicas estão relacionadas à mudança da densidade das folhas e da 

atividade fotossintética que acontecem em função de diferentes ciclos e padrões de variação 

determinada pela sazonalidade das estações secas e chuvosas ou perturbações antrópicas que 

afetam o caráter da cobertura vegetal (FORKEL et al., 2013; KUPLICH et al., 2013). 

As mudanças da resposta espectral da vegetação são obtidas por meio de informações 

coletadas dos índices de vegetação e estão associadas às condições climáticas, ambientais e 

ecofisiológicas, à diversidade de espécies arbóreas, e à biomassa e maturidade florestal 

(ALENCAR et al., 2020). 

Um crescente número de estudos tem usado índices de cobertura vegetal em combinação 

com o histórico de imagens disponíveis do Landsat, mostrando um elevado potencial na 

identificação de mudanças abruptas na densidade da cobertura florestal obtidos a partir de dados 

de tendências e eventos extraídos de resumos estatísticos (SILVA et al., 2018; SOUZA, et al., 

2020; SOUZA et al., 2019; HUGHES et al., 2017) e mudanças mais sutis em condição da 

vegetação (PFLUGMACHER et al., 2014; ALBA et al., 2017; TEIXEIRA et al., 2019; AMIRI; 

et al., 2022; WANG et al., 2019).  

A construção de séries temporais de dados de vegetação é baseada no uso de dados de 

satélite de sensoriamento remoto, se destacando a série de imagens Landsat devido sua ampla 

cobertura espacial, disponibilidade de dados históricos desde 1985 com período de revisita de 

16 dias e resolução espacial de 30 metros (FORKEL et al., 2013). 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) tem se destacado no estudo 

da biomassa em florestas tropicais a nível de paisagem (LASAPONARA, 2006; ALENCAR et 

al., 2020) e a caracterização da fenologia tem sido baseada em elementos observados de forma 

contínua ou discreta como sazonalidade, tendências, ciclos e mudanças abruptas intranuais e 

interanuais obtidas das observações numéricas do índice de vegetação (SILVA et al., 2018; 

FORKEL et al., 2013).  

 

3.8. Classificadores baseados em algoritmos de aprendizado de máquina 

Métodos tradicionais de classificação, como o método de classificação por máxima 

verossimilhança requer que a seleção de amostras corresponda a variabilidade de cada categoria 
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pois se baseia no cálculo da distância estatística entre cada pixel e a média dos níveis de cinza 

da classe previamente definida a partir de amostras de treinamento (VENTURIERI, SANTOS, 

1998). 

No entanto, a vegetação nativa possui elevada complexidade de estrutura e espectros de 

refletância muito similares (VIEIRA et al. 2003), dificultando a classificação por meio de 

abordagens tradicionais.  

Nesse sentido, os classificadores não supervisionados baseados em algoritmos de 

aprendizado têm se mostrado robustos para realizar classificações de vegetação, demonstrando 

melhora do desempenho e precisão da classificação usando diferentes métodos como como 

árvores de regressão, redes neurais artificiais e máquinas de vetores de suporte, dentre outros 

(SOTHE et al., 2017; CHEN et al., 2018; BERHANE et al., 2018; PHAM et al., 2020; 

JUŘIČKA, 2019).  

Os classificadores não-supervisionados possuem como característica o uso de grande 

quantidade de dados com dimensões complexas e multicolinearidade, e são capazes de realizar 

agrupamentos sobre dados sem assumir uma distribuição estatística particular (BELGIU & 

DRAGUT, 2016).  

Além disso apresentam menor sensibilidade a ruídos, capacidade para lidar com 

conjuntos de dados não-balanceados e de forma iterativa conseguem melhorar a precisão da 

classificação em relação aos métodos de classificação tradicionais (ANDRADE et al., 2014; 

BELGIU & DRAGUT, 2016). 

O Gradiente Boosting é capaz de encontrar qualquer relação não linear entre o destino 

do modelo e os recursos pois os erros são minimizados uma vez que o algoritmo constrói em 

etapas, e os generaliza, permitindo a otimização de uma função de perda diferenciável arbitrária 

permitindo seu uso a partir de dados com valores ausentes, discrepantes ou ainda valores 

categóricos de alta cardinalidade em seus recursos sem nenhum tratamento especial 

(BENTÉJAC et al., 2019; BREIMAN, 1996[a]; LEE, YANG, 2006). 

Basicamente é criado com uma aproximação simples partindo do primeiro modelo. O 

resíduo - a distância entre o que foi previsto e o valor real -, é usado como ajuste para gerar o 

próximo modelo, gerando em seguida um novo resíduo. Essas interações são repetidas por um 

determinado número de vezes, buscando minimizar o resíduo gerado pelos modelos fracos 

(BREIMAN, 1996[a]).  

Por outro lado, o XGBoost tende a superar todos os outros modelos baseados em 

conjuntos de árvores de decisão (MITCHELL, FRANK, 2017; BENTÉJAC et al., 2019), pois 

usa a estrutura Gradient boosting impulsionando o modelo tornando-o escalável e distribuído. 
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Este algoritmo proposto por Chen e Guestrin (2016) treina um modelo para encontrar padrões 

em um conjunto de dados com rótulos e recursos e, em seguida, aplica o modelo treinado para 

prever os rótulos nos recursos de um novo conjunto de dados, como uma variação da função de 

perda (MITCHELL, FRANK, 2017). 

A principal diferença entre eles ocorre no processo de adição dos aprendizes fracos, o 

XGBoost realiza de forma simultânea usando de forma mais eficiente a velocidade e 

desempenho da máquina usada para treinamento. Além disso, o treinamento automático dos 

valores ausentes devido a implementação consciente esparsa para apoiar a paralelização da 

construção de árvores e o processo de treinamento contínuo (BENTÉJAC et al., 2019).  

Breiman (1996 b) afirma que redes neurais e árvores de decisão são exemplos de 

algoritmos de aprendizado instáveis, sendo eficazes em conjuntos onde pequenas mudanças 

resultam em grandes mudanças.  

Um classificador Bagging é um meta-estimador de conjunto que ajusta os 

classificadores base em subconjuntos aleatórios do conjunto de dados original. Cada 

classificador base é treinado em paralelo com um conjunto de treinamento que é gerado por 

sorteio aleatório, com substituição. Depois agrega suas previsões individuais para formar uma 

previsão final (BREIMAN, 1996[b], BÜHLMANN, YU, 2002; SUTTON, 2005).  

As vantagens deste algoritmo é a introdução da aleatoriedade em seu procedimento de 

construção, e é comumente adotado para reduzir o overfitting (variância) pela média ou votação, 

no entanto, os dados originais podem ser repetidos no conjunto de treinamento resultante, 

enquanto outros podem ser deixados de fora (BREIMAN, 1996[b], BÜHLMANN, YU, 2002). 

O algoritmo Linear Discriminant Analysis é baseado na multiplicação de matrizes e 

transformações, sendo um método de classificação linear. Neste método a transformação 

baseia-se na maximização de uma relação de “entre-classe de variação” para “variância dentro 

da classe” com o objetivo de reduzir a variação de dados na mesma classe e aumentando a 

separação entre as classes (IZENMAN, 2013; YE, JANARDAN, LI, 2004). 

Esse objetivo é atingido calculando inicialmente a distância entre as médias de 

diferentes classes. Em seguida, é calculada a variância dentro da classe, e realizada a construção 

de um espaço dimensional inferior que maximiza a variação entre classes e minimiza a variação 

dentro da classe (IZENMAN, 2013).  

É válido ressaltar que esta técnica possui elevado potencial para solver problemas 

relacionados a redução por pois extrai características discriminativas com base na maximização 
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da razão entre a variância entre classes (IZENMAN, 2013; YE, JANARDAN, LI, 2004; LI, 

WANG, 2014). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Localização e descrição da área de estudo 

A área de estudo localiza-se nas bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Bacia PCJ, com 

uma área total de drenagem de, aproximadamente, 15.377 km², abrangendo aproximadamente 

76 municípios sendo, 71 pertencentes ao estado de São Paulo e 5 ao estado de Minas Gerais 

(IRRIGART, 2004).  

Segundo a classificação de Koppen, o clima nestas bacias é majoritariamente do tipo 

Cfa, subtropical chuvoso e com verão quente (médias anuais superiores a 22°C), se estendendo 

até a faixa sul das bacias, seguido pelo clima Cfb, com verão ameno (média inferior a 22°C) 

em toda a porção leste da região nos municípios de Itapeva e Camanducaia e, Cwa, seco no 

inverno e chuvoso no verão, com temperaturas médias anuais entre 18,1ºC e 20,9ºC, nos 

extremos leste e oeste das bacias (CBH - PCJ, 2020). 

As temperaturas mais elevadas ocorrem entre outubro e abril, enquanto as menores 

médias de temperatura ocorrem de maio a agosto, já as médias anuais nos municípios das bacias 

PCJ, a precipitação varia entre 1.195 mm e 1.609 mm anuais, sendo a maior concentração nos 

meses de outubro a março, e chuva bem menores entre os meses de abril a setembro (CBH - 

PCJ, 2020). 

Para caracterizar de forma mais representativa e espacializada o comportamento mensal 

da temperatura e da precipitação nas bacias PCJ, na Figura 1 está apresentado um histograma, 

elaborado pelo Consórcio Profill-Rhama à partir de dados do CEPAGRI (2017), mostrando as 

normais de temperatura e precipitação dos municípios de Pedra Bela, Jundiaí, Rio Claro e Santa, 

quatro municípios localizados nos extremos das bacias PCJ e apresentam médias mensais de 

precipitação e temperatura distintas. 
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Figura 1: Normais de temperatura e precipitação dos municípios de Pedra Bela, Jundiaí, Rio Claro e 

Santa Maria da Serra. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Profill-Rhama a partir de dados do CEPAGRI (2017). 

 

A maior parte de sua área encontra-se na Depressão Periférica Paulista e no Planalto de 

Amparo. O relevo da bacia varia de plano a muito íngreme, sendo as maiores declividades 

localizadas nos Planaltos Residuais Cuestiformes da bacia do rio Paraná no extremo noroeste 

e, no leste da bacia na Serra da Mantiqueira meridional. A composição do solo é 

predominantemente de Argissolos Vermelho-Amarelos, seguido pelos Latossolos Vermelho-

Amarelos e Neossolos Litólicos (BH - PCJ, 2020). 

Grande parte dos remanescentes de florestas antigos nesta região fazem fronteira com 

outros usos, como agricultura, cana-de-açúcar e pastagens. Sendo assim, ela possui uma 

estrutura de pequenas manchas espalhadas pela paisagem e fragmentada, resultado das ações 

antrópicas da região (IF/SIMA, 2020; VALENTE, VETTORAZZI, 2005). A pequena expansão 

de florestas é denotada principalmente em áreas com encostas íngremes e solos com baixo 

potencial agrícola, o que provavelmente foi produto do abandono de áreas, entre os anos 1970 

e 1990, pouco viáveis para produção (FERRAZ et al., 2014).  

Apesar da fragmentação as formações de mata nativa recobrem 20,35% da área das 

bacias PCJ, se concentrando nas áreas mais elevadas à montante, e onde estão localizadas 

diversas Unidades de Conservação. As formações florestais, presentes nessa área fazem parte 

dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, sendo Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 
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Ombrófila Densa, Floresta Ripária, Floresta Paludosa, Floresta Ombrófila Mista e Floresta 

Estacional Decidual, e representando o cerrado lato sensu, Savana Florestada (IF/SIMA, 2020; 

DEMAMBORO et al., 2013). 

O recente aumento de novas florestas secundárias relatado nos relatórios de plano de 

bacia se deve, provavelmente a resultado dos esforços de planejamento ambiental para 

cumprimento da LPVN, e também devido a fatores técnicos relatados na elaboração do último 

Relatório de Inventário Florestal ter sido a partir de imagens de alta resolução, o que aumentou 

a quantidade de pequenos fragmentos que puderam ser mapeados, principalmente nas faixas 

marginais aos cursos d’água (CBH – PCJ, 2020; IF/SIMA, 2020). 

Nesse contexto, a bacia é alvo deste estudo pois possui diferentes dinâmicas, processos, 

históricos e estruturas de paisagens cujo ocorreram perda de florestas, regeneração e conversão 

de usos do solo, destacando-se pelo seu uso predominantemente antrópico e heterogêneo 

(FRANSOZI, 2020; VALENTE, VETTORAZZI, 2005) e trata-se do estudo de uma parte 

significativa do estado de São Paulo, com formações vegetacionais representativa e de 

transições predominante em diversas regiões do Estado.  

Entretanto é válido ressaltar que a área de estudo não contempla toda a vasta diversidade 

de formações florestais que compõem o Estado de São Paulo, uma vez que na região de estudo 

não há Florestas de Alto Montana, nem Cerrado Stritu Sensu. 

 

4.2. Delineamento amostral 

As áreas de referência usadas para preparação dos dados, treinamento e, validação dos 

classificadores, foram obtidas por meio de duas fontes. Os polígonos de florestas em processo 

de restauração (áreas em laranja escuro na Figura 2) são provenientes de uma base de dados no 

formato vetorial compilada a partir da cessão de polígonos georreferenciados cedidos por 

instituições parceiras como PACTO, ESALQ/USP, AES – Barra Bonita, SARE-SMA, ONG 

Copaíba no âmbito do projeto temático FAPESP intitulado “Compreendendo florestas 

restauradas para o benefício das pessoas e da natureza – NewFor” (n° do processo: 2018/18416-

2).  

Os polígonos de regeneração natural (áreas em azul escuro na Figura 2) foram obtidos 

da Coleção 5 plataforma do MapBiomas do módulo de Desmatamento e Regeneração através 

do Google Earth Engine (GEE), no formato matricial, vetorizados, e coletados para compor as 

amostras de áreas de regeneração natural somente a classe referente a Recuperação para 

Vegetação Secundária. 
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Com o intuito de remover ruídos e coletar áreas mais representativas com relação às 

características dos polígonos de restauração obtidos, foi aplicado um filtro de tamanho nos 

polígonos de regeneração natural, considerando apenas áreas com tamanho entre 1ha e 10ha.  

 

 

Figura 2: Mapa da área de estudo com a localização dos polígonos de referência classificados por tipo 

de método de restauração. 

 

Todos os polígonos foram verificados por interpretação visual, usando o histórico do 

Google Earth Pro, minimizando possíveis confusões na classificação dos polígonos. Em 

seguida foram aleatorizados, usando a ferramenta Random Select do QGIS e, agrupados por 

métodos de restauração: regeneração natural (Reg) ou restauração ativa (Rest). No total, foram 

selecionados 340 polígonos como área de referência (170 polígonos de restauração e 170 

polígonos de regeneração). A Figura 3 mostra um fluxograma das etapas de seleção das 

amostras.  
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Figura 3: Fluxograma das etapas de seleção das amostras 
 

A idade da vegetação para cada polígono foi coletada do conjunto de mapas de idade 

das florestas secundárias para o Brasil no período de 1986 a 2018, resolução espacial de 30 

metros, produzidos pelos autores Silva Junior et al. (2020), usando a intersecção entre as 

informações de idade e as áreas de referência. É valido ressaltar que foram atribuídos aos 

polígonos como idade final, a idade da maioria da vegetação que se sobrepôs com o polígono. 

 

4.3.Contexto da paisagem atual  

Foram selecionadas e processadas em camadas espacialmente explicitas três variáveis 

relacionadas aos aspectos físicos e de contexto dos polígonos de vegetação, visando auxiliar na 

classificação e compreensão do contexto da paisagem em que estão inseridas as florestas jovens. 

A base de dados usada para produzir os mapas categóricos estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Descrição da base de dados coletada para gerar os mapas de variáveis biofísicas  

Variáveis Resolução Fonte 

Mapa de declividade do terreno 30x30m (a)INPE, 2011 

 

Vegetação nativa primária 

 

30x30m Projeto MapBiomas, 2020 

Hidrografia 5x5m (b)FBDS, 2018 

 

Foi gerado um mapa de distância euclidiana à rede de drenagem (PROXRIO), em 

metros, a partir de dados vetoriais de hidrografia (FBDS, 2018) (Apêndice A). O mapa de 

declividade do terreno (DECLIV), em porcentagem foi obtido junto a base de dados SRTM 

(INPE, 2011), com resolução de 30 metros, e recortado no limite da área de estudo (Apêndice 

B).  

Filtro de área              
[1 ha e 10 ha]

Agrupados por 
método de 

restauração 
rest e reg

Filtragem visual 
dos polígonos

Balanceamento
Aleatorização 
Randon Select 

(QGis)

Intersecção 
com base de 

dados da idade 
da vegetação 

(Silva Junior et 
al, 2020) 
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Para avaliar a proximidade dos polígonos de referência à outras áreas com vegetação 

nativa (FOCALVEG), gerou-se um raio de 300 metros (buffer) no entorno de cada polígono, 

em seguida, por meio da estatística focal (ferramenta Focal Statistcs) foi calculada a proporção 

de células de vegetação nativa para cada pixel do polígono, dentro da vizinhança no raio 

considerado (Apêndice C). 

A base de dados de vegetação nativa usada na compilação do mapa de proximidade dos 

polígonos de referência a outras áreas com vegetação nativa, foi obtida através do mapa de uso 

do solo de 2020 do MapBiomas Coleção 5.0 (MAPBIOMAS 2020), e em seguida, foi aplicada 

uma máscara onde manteve-se somente a classe de formação florestal natural (classe 3). 

Por fim, aplicou-se a ferramenta Zonal Statistics as Table para calcular os valores 

médios de cada variável biofísica. As variáveis selecionadas (declividade, proximidade à 

hidrografia e, proximidade a remanescentes de vegetação nativa) geralmente são usadas em 

estudos de modelagem de transição florestal com enfoque no crescimento da cobertura florestal 

sobre as terras desmatadas para diferentes bacias hidrográficas (MOLIN et al., 2017; SILVA E 

NUNES, 2017; REZENDE et al. 2015; CROUZEILLES et al., 2017).  

 

4.4. Comportamento espectral da vegetação no presente 

Foram calculados quatro índices de vegetação: NDVI, EVI, NDMI e NDRE 

respectivamente, usando as bandas vermelho  - RED (664.5nm - 665nm) -, infravermelho 

próximo NIR (835.1nm - 833nm) -, azul – BLU (496.6nm - 492.1nm) -, infravermelho de onda 

curta - SWIR 1 (1613.7nm - 1610.4nm) – e, borda do vermelho - REDedge (703.9nm - 

703.8nm) -, da imagem do satélite Sentinel 2, os quais tem resolução espacial média de 10m e 

período de revisita de 5 dias.  

O NDVI foi calculado conforme a(Equação 1):  

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

 (Equação 1) 

          

A (Equação 2 refere-se ao cálculo usado para obter os valores de EVI:  

 

𝐸𝑉𝐼 = 2,5 
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

(𝑁𝐼𝑅 + 6𝑅𝐸𝐷 − 7,5𝐵𝐿𝑈) + 1
 

(Equação 2) 

 

O cálculo do NDMI é dado pela (Equação 3: 
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𝑁𝐷𝑀𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅
 

(Equação 3) 

 

O NDRE foi calculado conforme (Equação 4: 

 

𝑁𝐷𝑅𝐸 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷𝑒𝑑𝑔𝑒

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷𝑒𝑑𝑔𝑒
 

 

(Equação 4) 

 

Foram usadas imagens Sentinel selecionadas com cobertura livre de nuvens inferior a 

20%, para avaliação da interferência da sazonalidade da resposta espectral de cada uma das 

tipologias, considerando os meses de maiores e menores médias históricas de precipitação. Para 

o estudo no período seco, usou-se um mosaico de imagens do final da estação seca (01/09/2021 

– 01/10/2021), e para o período chuvoso, usou-se imagens do mês seguinte ao período úmido 

(01/03/2021 - 30/03/2021). 

Os índices foram calculados a partir da plataforma do Google Earth Engine, em script 

de autoria própria (Apêndice D) que calcula para o período seco e período chuvoso, o valor 

médio do índice de vegetação para cada polígono de referência.  Os resultados foram exportados 

em forma de tabela.   

 

4.5. Histórico do comportamento espectral da vegetação 

Para gerar as séries temporais de NDVI para o período de 1999 a 2021, utilizou-se a 

plataforma Google Earth Engine, e através de um script de autoria própria (Apêndice E) que 

realiza para o período definido, um mosaico mensal de imagens e em seguida calcula o NDVI 

mensal médio para cada polígono de referência e armazena em uma tabela com a respectiva 

data. 

As cenas usadas nessa etapa foram coletadas dos sensores Landsat 5 Thematic Mapper 

(TM) Collection 1 Tier 1 e Landsat 8 Collection 1 Tier 1, ambos com 30 metros de resolução 

espacial e período de revisita de 16 dias. Essa coleção (Tier 1) contém as imagens processadas 

com elevada qualidade radiométrica e geométrica. A metodologia e os coeficientes de 

calibração da refletância de superfície são descritos por Chander et at. (2009). 

Destaca-se que esta coleção é a mais recomendada para análises de séries temporais 

(MAS et al., 2020). As variações causadas pela fenologia ou mudanças na geometria solar, são 
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minimizadas pelas correções de reflectância e sombra de nuvem. 

Ao todo foram produzidas 248 imagens com uma única banda – NDVI. É válido 

ressaltar que as cenas com cobertura de nuvens em sua totalidade, foram excluídas.   

Foram apresentados em uma tabela os valores mensais dos índices de NDVI da série 

temporal de 01-01-1999 a 01-12-2021, com o objetivo de identificar semelhanças e diferenças 

entre a vegetação restaurada por diferentes métodos de restauração – regeneração natural e 

restauração ativa. 

Foi realizada uma normalização com base na idade de cada amostra de referência, desta 

forma, a série temporal de uma amostra de referência com 10 anos, possui uma série temporal 

que compreende o período de 10 anos e, de forma semelhante a idade de 2 anos. 

 

4.5.1. Análise da variação espaço-temporal de NDVI  

Priorizando a replicabilidade deste estudo e buscando facilitar a decomposição das 

séries temporais para cada amostra de referência selecionou-se o pacote greenbrown disponível 

no ambiente R, uma vez que tem sido usado em diversos estudos para extrair métricas temporais 

diretamente dos dados matriciais.  

Este pacote foi desenvolvido segundo a metodologia de Forkel et al. (2013) para a 

decomposição da série temporal seguindo as etapas descritas: 

1º) cálculo da média da série temporal; 

2º) cálculo do parâmetro tendência com base no método AAT – Annual Aggregated 

Time Series, onde os valores mensais da série são agregados a valores anuais e, assim, o 

coeficiente de inclinação da reta da regressão linear é estimado, indicando uma tendência 

positiva ou negativa (sem calcular as mudanças abruptas); 

3º) cálculo da variabilidade interanual (IAV), que corresponde ao desvio padrão das 

anomalias (ruídos) anuais, gerado pela subtração da média e da tendência dos valores originais 

da série; 

4º) cálculo da sazonalidade pela subtração da média, da tendência e das anomalias da 

série temporal original; 

Usando essa metodologia, foram decompostas e extraídos valores das 370 séries 

temporais, onde: (i) Mean_NDVI – média de NDVI calculada a partir da série temporal; (ii) 

Trend_AAT - valores mensais da série agregados a valores anuais, (iii) IAV – variabilidade 

interanual dado pelo desvio padrão das anomalias anuais; (iv) Sazonal – cálculo da sazonalidade 

e; (v) Anomalias – cálculo das anomalias encontradas na série temporal; (vi) Slope_trend – 

magnitude da curva de tendência da série temporal agregados a valores anuais. 
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 O cálculo dos parâmetros em ambiente R foi baseado na função decompose. Esta função 

decompôs a série temporal, com o seguinte parâmetro: mosum.pval=0.05. Esse parâmetro testa 

a existência de pontos de interrupção na série temporal, se o teste indica mudanças estruturais 

significativas (p ≤ 0,05), diferentes números e localizações de pontos de interrupção são 

testados iterativamente. 

O intuito de compreender essas variáveis é determinar as características do comportamento 

e da variação espaço-temporal que descrevam com propriedade as características particulares 

de cada um dos métodos de restauração (DUTRIEUX et al., 2015, SILVA et al., 2018; ZHU et 

al., 2019).  

 

4.6. Análises estatísticas  

A estatística descritiva e os testes estatísticos Mann-Whitney dos dados obtidos foram 

calculados com o suporte do software Jamovi Project 2.2 (2021). 

Todas as dezessete variáveis explicativas geradas foram analisadas quanto a sua 

distribuição normal, média, desvio padrão e variância e, gerados gráficos de violino e boxplot 

usando a biblioteca de visualização de dados Python denominada seaborn – baseada em 

matplotlib – para visualização da distribuição dos dados.  

O teste de Mann-Whitney foi implementado para comparar cada conjunto de variáveis 

– contexto da paisagem, comportamento espectral atual da vegetação e comportamento 

histórico da vegetação) e o método de restauração da floresta jovem (regeneração natural ou 

restauração ativa). 

 

4.7. Análise dos Componentes Principais (PCA)  

A Análise dos Componentes Principais foi realizada no ambiente R. Inicialmente foi 

feita a normalização dos dados, uma vez que o resultado do PCA é influenciado com base na 

escala dos recursos dos dados. 

Em seguida o dimensionamento dos dados. Os dados distribuídos normalmente devem 

ter a distribuição dimensionada para uma média de zero e um desvio padrão de 1, a verificação 

foi realizada e, os recursos normalizados foram convertidos em um formato tabular, em seguida 

convertidos para componentes principais bidimensionais usando a biblioteca sklearn para 

importar o módulo PCA. Foram inseridos como parâmetro o número de variáveis 

(n_components=17). 

Após obter os componentes principais, foram coletados os valores de variação que cada 
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componente principal contém após projetar os dados para um subespaço dimensional inferior. 

Foram coletados os valores de qualidade e contribuição das variáveis nos componentes. 

Também plotou-se a visualização das 370 amostras ao longo do eixo tridimensional.  

Por último foi realizada a classificação das áreas usando o PCA e o número dos 

componentes principais selecionado. 

 

4.8. Treinamento dos classificadores não-supervisionados  

O conjunto de amostras foi subdividido em amostras de treinamento e validação na 

proporção 80% e 20% respectivamente, com o objetivo de treinar e validar a classificação das 

manchas de vegetação a partir das variáveis obtidas nos três conjuntos: histórico do 

comportamento espectral, comportamento espectral atual e contexto da paisagem.  

Foram testados quatro modelos de classificação: Gradiente Boosting, XGBoost, 

Bagging Classifier e Linear Discriminant Analysis. 

 Os modelos de classificação investigados foram implementados através do pacote 

scikit-learn, exceto os testes XGB Boost, e Bagging Classifier estes foram importados do pacote 

Python e do módulo de métodos de conjunto, respectivamente. 

Os parâmetros finais a fim de se obter a maior acurácia que foram testados e usados para 

cada um dos quatro modelos de classificação estão apresentados abaixo:  

Gradiente Boosting Classifier = (loss='deviance', learning_rate=0.1, n_estimators=100, 

subsample=1.0, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1, max_depth=3, init=None, 

random_state=None, max_features=None, verbose=0)¶ 

 

XGBClassifier = (base_score=0.3, colsample_bylevel=1, colsample_bytree=1,        gamma=0, 

learning_rate=0.1, max_delta_step=0, max_depth=10, min_child_weight=1, missing=None, 

n_estimators=100, nthread=-1, objective='binary:logistic', reg_alpha=0, reg_lambda=1,        

scale_pos_weight=1, seed=0, silent=True, subsample=1); 

 

BaggingClassifier = (base_estimator=None, n_estimators=10, *, max_samples=1.0, 

max_features=1.0, bootstrap=True, bootstrap_features=False, oob_score=False, 

warm_start=False, n_jobs=None, random_state=None, verbose=0) 

 

LinearDiscriminantAnalysis = (solver='svd', shrinkage=None, priors=None, 

n_components=17, store_covariance=False, tol=0.0001, covariance_estimator=None) 
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A definição e descrição dos parâmetros do classificador que apresentou maior acurácia 

estão descritas no Os resultados dos classificadores foram comparados em função da acurácia, 

precisão, recall e f1-score. Foi calculada a importância de cada variável no melhor modelo. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Descrição das áreas de referência 

As Figura 4 e Figura 5 ilustram a vista aérea obtidas através do Google Earth Pro de 

quatro áreas de referência usadas como amostras representando as classes de regeneração 

natural e restauração ativa.  

 

  

Figura 4: Imagem do Google Earth Pro, data 19/03/2021, representando duas áreas de referência usadas 

como amostra para representar a classe de regeneração natural.  

 

  

Figura 5: Imagem do Google Earth Pro, data 19/03/2021, representando duas áreas de referência usadas 

como amostra para representar a classe de restauração ativa.  

  

Com o intuito de conhecer as áreas de referência do conjunto de dados obteve-se o valor 

médio e o desvio padrão das áreas, em hectares, de regeneração e restauração. A área média e 

o desvio padrão dos polígonos de regeneração equivalem a 2,335 ha e 1,5015, respectivamente, 

enquanto a média obtida para as áreas de restauração corresponde a 2,590 ha e um desvio padrão 

de 2,019. 
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O gráfico violino apresentado na Figura 6 mostra que as áreas das amostras possuem 

entre 1 e 4 hectares. Apesar do filtro de tamanho (áreas entre 1 ha e 10 hectares), pode-se 

observar nesta amostra uma variação do tamanho das áreas para a restauração ativa.  

Com relação a idade, as áreas estão bem representadas entre as amostras, embora haja 

uma concentração maior de áreas de restauração ativa com 2 anos de idade e, áreas de 

regeneração com 10 anos de idade. 

 

a b 

Figura 6: a. Box-plot representando os valores das áreas dos polígonos de referência (Area_ha) para os 

métodos de restauração ativa (rest) e regeneração natural (reg). b. Histograma representando para as 

áreas de regeneração natural (reg) e de restauração ativa (rest) a quantidade de polígonos (eixo y) pela 

idade da vegetação (IDADE). 

  

4.2 Análise do contexto da paisagem  

Os mapas produzidos para estudo das três variáveis relacionadas aos aspectos físicos e 

de contexto dos polígonos de vegetação estão apresentados nos Apêndices A, B e C. Os 

resultados da estatística descritiva para cada um dos índices estão apresentados abaixo na 

Tabela 2.  

Tabela 2: Valores da estatística descritiva das variáveis usadas no estudo do contexto espacial da 

paisagem. PROXRIO = Distância euclidiana da rede de drenagem; FOCAL VEG = Cálculo da estatística 

focal de cada pixel da mancha de vegetação nativa primária baseada em uma vizinhança de um raio de 

300 metros; DECLIV = Declividade do terreno em porcentagem. 

 
Variável Tipo N Média SD Variância 

PROXRIO (m) 
Reg 170 412,72 372,64 138,86 

Rest 170 464,94 404,67 163,75 

FOCALVEG (%) 
Reg 170 5,76 6,93 48,10 

Rest 170 3,02 4,69 22,00 

DECLIV (%) 
Reg 170 17,16 11,03 121,80 

Rest 170 13,41 8,09 65,00 
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Foram encontradas num raio de 300 metros das áreas de regeneração natural até 20% 

de cobertura de vegetação nativa primária e uma média superior quando comparadas a áreas de 

restauração ativa, onde estas possuem cerca de 10-15% de vegetação nativa primária.  

A localização entre as duas classes se difere ainda com relação a declividade, conforme 

apresenta o gráfico violino na Figura 7. As áreas de restauração se concentram em declividades 

até 15%, contudo ainda são encontradas áreas de restauração em declividades até 40%. Em 

contrapartida, áreas de regeneração estão situadas declividades baixas (0% a 20%) até 

declividades mais elevadas, por exemplo, 50% e outliers que chegam até a 70%. Essas variáveis 

inclusive apresentaram diferença estatística significativa, apresentadas naTabela 2, entre as 

classes de restauração e regeneração (p <0,05). 

Os gráficos da análise estatística descritiva estão representados abaixo na Figura 7. 

 

a b 

Figura 7: a. Distribuição dos valores de declividade em porcentagem (DECLIV) entre as classes. b. 

Box-plot dos valores de estatística focal da vegetação (FOCAL VEG) entre as classes. 

 

 

Com relação à proximidade das áreas à hidrografia, de forma semelhante os polígonos 

de referência das áreas de restauração e regeneração estão localizados num intervalo de 

distância até 300 metros, embora diminua a quantidade de áreas conforme a distância à 

hidrografia aumenta.  
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 Figura 8: Distribuição dos valores para a variável explicativa denominada proximidade a hidrografia 

(PROXRIO) entre as classes.  

 

Todavia não há diferença de estatisticamente significativa entre as áreas de restauração 

e regeneração quanto a proximidade à hidrografia. O teste estatístico Mann-Withney não 

apresentou diferença estatística significativa (p <0,05) entre as classes para a variável de 

proximidade à hidrografia (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Teste de Mann-Withney das variáveis explicativas usadas para estudo do contexto da 

paisagem. 
Variáveis Estatística p 

PROXRIO 13102 0,137 

FOCAL VEG 10833 <,001 

DECLIV 11640 0,002 

 

5.2. Análise do comportamento espectral atual da vegetação 

Os resultados da estatística descritiva para o comportamento espectral atual da 

vegetação para cada um dos índices estão apresentados na Tabela 4. O estudo do 

comportamento das áreas de referência estudados em função da sazonalidade para os períodos 

chuvosos e secos do ano de 2021, demonstrou que para todos os índices de vegetação a menor 

variação na leitura dos índices ocorre no período seco. 

De forma geral, as áreas de regeneração natural no período seco apresentam valores 

menores de desvio padrão e variância quando comparadas as áreas de regeneração. 
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Tabela 4: Valores da estatística descritiva dos índices de vegetação usados no estudo do comportamento 

espectral atual da vegetação, onde EVI= valor médio do índice de vegetação EVI; NDMI= valor médio 

do índice de vegetação NDMI; NDRE= valor médio do índice de vegetação NDRE; NDVI= valor médio 

do índice de vegetação NDVI 
Variável Tipo IDADE N Média Mediana SD± Variância 

EVI_chuvoso 

 

Reg 
2 65 0.4290 0.4329 0.0928 0.00861 

10 105 0.4463 0.4372 0.0944 0.00891 

Rest 
2 148 0.3528 0.3378 0.1116 0.01245 

10 22 0.4282 0.4231 0.1102 0.01214 

EVI_seco 

 

Reg 

 

 

2 65 0.5265 0.5400 0.0887 0.00787 

10 105 0.5211 0.5293 0.0809 0.00654 

Rest 
2 148 0.4788 0.4908 0.0835 0.00697 

10 22 0.5434 0.5387 0.0982 0.00965 

NDMI_chuvoso 

 

Reg 

 

2 65 0.1422 0.1475 0.0841 0.00708 

10 105 0.1630 0.1746 0.0964 0.00930 

Rest 
2 148 0.0306 0.0191 0.1078 0.01161 

10 22 0.1167 0.1607 0.1378 0.01898 

NDMI_seco 

 

Reg 

 

2 65 0.3208 0.3191 0.0470 0.00221 

10 105 0.3126 0.3095 0.0486 0.00236 

Rest 
2 148 0.2264 0.2388 0.0914 0.00836 

10 22 0.3090 0.3186 0.1208 0.01460 

NDRE_chuvoso 

 

Reg 

 

2 65 0.4288 0.4228 0.0838 0.00702 

10 105 0.4484 0.4490 0.0865 0.00748 

Rest 
2 148 0.3329 0.3276 0.1054 0.01112 

10 22 0.4224 0.4153 0.1203 0.01447 

NDRE_seco 

 

Reg 

 

2 65 0.5919 0.5993 0.0611 0.00374 

10 105 0.5873 0.5956 0.0546 0.00299 

Rest 
2 148 0.4952 0.5100 0.0944 0.00892 

10 22 0.5697 0.6015 0.1055 0.01112 

NDVI_chuvoso 

 

Reg 

 

2 65 0.6468 0.6546 0.1111 0.01235 

10 105 0.6700 0.6881 0.1067 0.01139 

Rest 
2 148 0.5151 0.5129 0.1430 0.02046 

10 22 0.6224 0.6333 0.1442 0.02079 

NDVI_seco 

 

Reg 

 

2 65 0.8245 0.8420 0.0697 0.00486 

10 105 0.8163 0.8333 0.0620 0.00384 

Rest 2 148 0.7271 0.7527 0.1160 0.01347 
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Variável Tipo IDADE N Média Mediana SD± Variância 

10 22 0.7984 0.8411 0.1131 0.0127 

1Dados obtidos para o período chuvoso. 

²Dados obtidos para o período seco. 

 

O comportamento espectral atual das áreas de referência foi estudado em função da 

sazonalidade e da idade da vegetação. A partir dos resultados foi possível identificar alta 

variância e desvio padrão nas áreas de restauração com 10 anos de idade, no período seco. 

Por outro lado, as áreas de restauração com 2 anos de idade, no período seco, possuem 

observações menos divergentes da média. Em contrapartida as áreas de regeneração natural, 

apresentam um comportamento para ambas as idades e em ambos os períodos influenciado pela 

variação das observações com relação à média, como pode ser observado nos gráficos das 

Figura 9 a Figura 12.  

 

a b 

Figura 9: a. Distribuição dos valores de EVI_chuvoso para as classes de restauração ativa (rest) e 

regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE). b. Distribuição dos valores de EVI_seco 

para as classes de restauração ativa (rest) e regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE).  

 

a b 
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Figura 10: a. Distribuição dos valores de NDMI_chuvoso para as classes de restauração ativa (rest) e 

regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE). b. Distribuição dos valores de NDMI_seco 

para as classes de restauração ativa (rest) e regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE).  

  a  b 

Figura 11: a. Distribuição dos valores de NDRE_chuvoso para as classes de restauração ativa (rest) e 

regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE). b. Distribuição dos valores de NDRE_seco 

para as classes de restauração ativa (rest) e regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE).  

 

   a  b 

Figura 12: a. Distribuição dos valores de NDVI_chuvoso para as classes de restauração ativa (rest) e 

regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE). b. Distribuição dos valores de NDVI_seco 

para as classes de restauração ativa (rest) e regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE). 

 

Os resultados do teste estatístico Mann-Whitney apresentam valor-p = <.001 para 

todos os índices de vegetação afirmando estatisticamente a diferença significativa entre as 

classes com relação ao comportamento das áreas estudadas nos períodos seco e chuvoso 

(Tabela 5) e para as idades de 2 anos e 10 anos ( 

Tabela 6).  

 

 

 

 

Tabela 5: Resultados do teste de Mann-Withney das variáveis explicativas usadas para estudo do 

comportamento espectral atual da vegetação. 
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Variável Estatística p 

EVI_chuvoso 8775 <,001 

EVI_seco 10217 <,001 

NDMI_chuvoso 6422 <,001 

NDMI_seco 6612 <,001 

NDRE_chuvoso 7276 <,001 

NDRE_seco 6119 <,001 

NDVI_chuvoso 6933 <,001 

NDVI_seco 7022 <,001 

 

Tabela 6: Resultado do teste de Mann-Withney das variáveis explicativas usadas para estudo do 

comportamento espectral atual da vegetação entre as diferentes idades. 
Variável Estatística p 

EVI_chuvoso 8939 <,001 

EVI_seco 10474 <,001 

NDMI_chuvoso 7529 <,001 

NDMI_seco 8584 <,001 

NDRE_chuvoso 7855 <,001 

NDRE_seco 8092 <,001 

NDVI_chuvoso 7819 <,001 

NDVI_seco 8852 <,001 

 

5.3. Histórico do comportamento espectral da vegetação 

Os resultados da estatística descritiva para cada uma das variáveis resultantes da 

decomposição das séries temporais usadas no estudo do comportamento dos índices estão 

apresentados abaixo na Tabela 7. 

. Primeiramente, é válido destacar que as áreas de referência usadas no conjunto de 

dados para ambas as classes, possuem áreas com 2 e 10 anos de idade, podendo influenciar nas 

observações obtidas através da série temporal.  
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Tabela 7: Estatística descritiva das variáveis resultantes da decomposição das séries temporais usadas 

no estudo do comportamento histórico espectral vegetação. Mean_NDVI=média de NDVI ao longo da 

série temporal; Trend_AAT: tendência da série temporal; IAV: valores da variação interanual; Sazonal= 

sazonalidade da série temporal; Anomalias= valores não esperados obtidos na série temporal; 

Slope_trend= magnitude da tendência da série temporal. 
Variável Tipo N Média Mediana SD Variância 

Mean_NDVI 
Reg 170 0.40367 0.55420 0.23534 0.0554 

Rest 170 0.15492 0.09904 0.15821 0.0250 

Trend_AAT 
Reg 170 0.01213 0.00771 0.01186 1,41e-4 

Rest 170 0.02001  0.02224 0.00731 5.34e-5 

IAV 
Reg 170 -0.01868   0.01422 -0.02566 6.59e-4 

Rest 170 -0.03556  -0.03976 0.01425 2.03e-4 

Sazonal 
Reg 170 0.00267  0.00336 0.01662 2.76e-4 

Rest 170 -0.00281  -0.00317 0.00767 5.89e-5 

Anomalias 
Reg 170 0.02073  0.01763 0.02345 5.50e-4 

Rest 170 0.00409  9.67e-4 0.01220 1.49e-4 

Slope_trend 
Reg 170 0.02642  0.01685 0.02685 7.21e-4 

Rest 170 0.03650  0.03805 0.02560 6.55e-4 

 

Foram identificados nas áreas de restauração ativa, valores menores de média e desvio 

padrão para as variáveis de variação interanual (IAV) e de NDVI médio (NDVI_Mean), em 

contrapartida, nas áreas de regeneração natural foram encontrados médias e desvio padrão 

maiores em comparação às áreas de restauração (Figura 13).  

É válido ressaltar que a idade influenciou nos dados destas variáveis onde a média obtida 

para as florestas com 10 anos supera os valores obtidos para as áreas com 2 anos de idade 

independentemente do método de restauração.  
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a b 

Figura 13: a. Distribuição dos valores da variável denominada variabilidade interanual (IAV), para as 

classes de restauração ativa (rest) e regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE). b. Box-

plot dos valores de média de NDVI ao longo da série temporal (Mean_NDVI) para as classes de 

restauração ativa (rest) e regeneração natural (reg) por idade do fragmento (IDADE). 

 

Dois agrupamentos causados pela variabilidade desproporcional com relação à mediana 

– influenciados pela idade - onde pode-se observar nos gráficos das Figura 13 e Figura 14 um 

gargalo e duas distribuições de dados nos dois extremos, foram identificados nas áreas de ambos 

os métodos para as variáveis de tendência (Trend_AAT) e, magnitude de inclinação da reta 

(Slope_trend), embora as áreas de restauração possuam valor médio de Trend_AAT e 

Slope_trend superior ao encontrado para as áreas de regeneração.  

A variação interanual (IAV) e média de NDVI (NDVI_Mean) registraram o mesmo 

comportamento.  

Desta forma pode-se afirmar que são encontradas duas tendências e magnitude de 

mudanças e eventos captados pelo NDVI nas vegetações das áreas de regeneração e restauração 

onde denota-se que áreas com 10 anos de idade são mais influenciadas pelas variações e 

tendências espectrais, ao passo que áreas com 2 anos de idade são afetadas com menor 

intensidade. 
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a b 

 Figura 14: a. Distribuição dos valores da variável decomposta da série temporal denominada 

magnitude da tendência (Slope_trend), para as classes de restauração ativa (rest) e regeneração natural 

(reg) por idade de fragmento (IDADE). b. Distribuição dos valores da variável decomposta da série 

temporal denominada tendência (Trend_AAT), para as classes de restauração ativa (rest) e regeneração 

natural (reg) por idade de fragmento (IDADE).  

 

As séries temporais das áreas de regeneração apresentam maior variabilidade de curto 

prazo medida por meio das observações de anomalias, quando comparadas as áreas de 

restauração. O valor médio da anomalia e o desvio padrão das áreas de regeneração 0,02 e 

0,023, respectivamente mostram que há a ocorrência de eventos não esperados distorcendo os 

seus valores em maior proporção que as áreas de restauração, com valor médio de anomalias 

de 0,004.  

Foram encontrados valores de média e variância maiores para as áreas de regeneração 

em comparação com as áreas de restauração no estudo da ocorrência de oscilações ligadas a 

fenômenos que se repetem ao longo da série temporal, ou seja, da sazonalidade. Além disso é 

possível observar na Figura 15 que as áreas de restauração, em especial as áreas com 2 anos de 

idade, apresentam menor influência da sazonalidade, enquanto as áreas de regeneração, 

principalmente com 10 anos de idade, são fortemente afetadas pelo ciclo sazonal.  
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Figura 15: a. Distribuição dos valores da variável decomposta da série temporal denominada anomalias 

(Anomalias), para as classes de restauração ativa (rest) e regeneração natural (reg) por idade de 

fragmento (IDADE). b. Distribuição dos valores da variável decomposta da série temporal denominada 

sazonalidade (Sazonal), para as classes de restauração ativa (rest) e regeneração natural (reg) por idade 

de fragmento (IDADE). 

 

Os resultados do teste estatístico Mann-Whitney utilizado na análise das variáveis 

decompostas das séries temporais usadas no estudo do comportamento histórico da vegetação 

estão apresentadas abaixo na Tabela 8. O interesse foi verificar a inexistência de diferença dos 

valores de cada uma das variáveis entre as duas categorias, restauração ativa e regeneração 

natural.  

O teste apresentou valor-p = <.001 para maioria das variáveis. Sendo assim, há a 

diferença estatisticamente significativa entre as duas categorias, regeneração e restauração, 

quando ao seu comportamento histórico espectral da vegetação. 

 

Tabela 8: Resultados do teste de Mann-Withney das variáveis explicativas usadas para estudo do 

comportamento histórico da vegetação. 
Variável Estatística p 

Mean_NDVI 3383 <,001 

Trend_AAT 11086 <,001 

IAV 11191 <,001 

Sazonal 9432 <,001 

Anomalias 9142 <,001 

Slope_trend 11703 0,002 

  



51 
 

 
 

5.4. Análise dos componentes principais 

A análise de componentes principais foi usada com o intuito de extrair as informações 

importantes do conjunto de dados multivariados gerado pelas 17 variáveis formadas pelo 

conjunto de variáveis de contexto da paisagem, do histórico espectral da vegetação e do 

comportamento espectral atual da vegetação e resumir essas informações como um conjunto de 

poucas variáveis novas chamadas componentes principais.  

Os três primeiros componentes principais foram responsáveis por explicar ao todo 

65,67% da variância total das características entre as florestas regenerada naturalmente e a 

restaurada no conjunto de dados estudado, e possuem autovalores > 1 (𝜆𝑖>1) (KAISER, 1958; 

FRAGA, et al., 2015).  

O Componente 1 (CP1) foi responsável por 36.65%, o segundo componente (CP2), 

representou 19.02% seguido do CP3 com 9,94% das variações dos dados. Os valores de 

autovalores e porcentagens da variância explicada por cada componente principal (CP) estão 

apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Valores de variância e variância acumulada, em porcentagem, e valores dos autovetores para 

cada componente principal.  

Principal Componente (CP) Autovalores (%) Variância (%) Variância Acumulada(%) 

CP1 6.231631 36.65665 36.65665 

CP2 3.233504 19.02061 55.67726 

CP3 1.690794 9.945848 65.62311 

CP4 1.095039 6.441408 72.06452 

CP5 1.052907 6.193569 78.25809 

CP6 0.922776 5.428096 83.68618 

CP7 0.729308 4.290047 87.97623 

CP8 0.630196 3.707038 91.68327 

CP9 0.454572 2.673953 94.35722 

CP10 0.324768 1.910398 96.26762 

CP11 0.255679 1.503994 97.77161 

CP12 0.148226 0.871919 98.64353 

CP13 0.096153 0.565608 99.20914 

CP14 0.075026 0.441329 99.65047 

CP15 0.031116 0.183037 99.83351 

CP16 0.021185 0.124617 99.95812 

CP17 0.007119 0.041875 100 
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O gráfico de declive foi realizado para agregar ao critério de seleção das componentes 

principais, onde foram selecionados apenas os CP1, CP2 e CP3, embora o CP4 e CP5 

apresentem autovalores maiores do que 1 (KAISER, 1958), apenas os 3 componentes principais 

se situam antes do declive (cotovelo), conforme pode ser visualizado na Figura 16 (ABDI, 

WILLIAMS, 2010).  

 

 

Figura 16: Distribuição dos autovalores dos componentes principais, no eixo y, os valores de 

autovalores dos componentes principais, no eixo x, os a identificação das componentes principais. 

 

Após a seleção dos CPs foram calculadas a importância de cada variável na construção 

dos componentes. É importante verificar o quão bem as variáveis do conjunto de dados estão 

sendo representadas pelas componentes principais (HOTELLING, 1933; ABDI, WILLIAMS, 

2010). A qualidade da representação para as 3 dimensões, também conhecida como cos2, está 

representada na Figura 17. 

A partir da análise da qualidade da representação foi possível identificar que as variáveis 

de contexto (DECLIV, FOCAL_VEG e PROXRIO), e a variável de sazonalidade derivada da 

série temporal (Sazonal) apresentam um Cos2 pouco satisfatório. Por outro lado, a 

representação para as variáveis NDRE_chuvoso, NDVI_chuvoso, Trend_AAT, e Mean_NDVI 

são de maior qualidade. 
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Figura 17: Gráfico com os valores da qualidade de representação para as 3 dimensões ilustrando as 17 

variáveis. 

 

Na análise dos componentes principais também é necessário verificar quais variáveis 

são mais influentes (ABDI, WILLIAMS, 2010; HONGYU, SANDANIELO, JUNIOR, 2016). 

Os valores das contribuições das variáveis, em porcentagem, para as três componentes 

principais também foram analisadas e estão apresentadas na Figura 18. Como parâmetro foi 

usada a contribuição média esperada (linha tracejada vermelha) no gráfico.  

No que diz respeito à contribuição das variáveis nas 3 dimensões, as variáveis de 

contexto (DECLIV, FOCAL_VEG e PROXRIO), e as variáveis de sazonalidade (Sazonal) e 

declividade da curva de tendência (Slope_trend) derivada da série temporal possuem 

contribuições muito abaixo da contribuição média esperada.  

 

  

Figura 18: Gráfico com os valores de contribuição para as 3 dimensões ilustrando as 17 variáveis. 

 

Variáveis que não se correlacionam com nenhum CP ou, se correlacionam com as 

últimas dimensões são variáveis de baixa contribuição e podem ser removidas para simplificar 
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a análise geral, enquanto variáveis correlacionadas podem ser bem resumidas dentro de uma 

única PC, permitindo assim a redução de dimensionalidade (RINGNÉR, 2008). 

Essa correlação entre as variáveis pode ser observada no gráfico tridimensional com as 

variáveis e áreas restauração (em laranja) e regeneração natural (em azul) apresentados na 

Figura 19, vide Matriz de correlação no Apêndice F. As variáveis positivamente 

correlacionadas são apresentadas agrupadas, e as variáveis negativamente correlacionadas são 

posicionadas em quadrantes opostos (RINGNÉR, 2008). 

  

 

Figura 19: Gráfico tridimensional ilustrando os quadrantes PC1, PC2 e PC3 com as variáveis e áreas 

restauração e regeneração natural pela ACP.  

 

Analisando a Figura 19, pode-se afirmar que os três componentes principais permitem 

uma explicação de 65,67% da variabilidade original dos dados de restauração ativa e 

regeneração natural das áreas de referência, onde a CP1 é influenciada principalmente pelas 

variáveis do conjunto dos índices de vegetação atual ao qual apresentam uma elevada 

correlação. 

Todavia a CP2, outra parte considerável da variância explicada possui uma alta 

correlação e influencia sobretudo pelas variáveis extraídas das séries temporais, que traduz o 

histórico do comportamento espectral da vegetação. 

A CP3 de forma semelhante a CP1 é influenciada também principalmente pelas 

características pelas variáveis do conjunto dos índices de vegetação atual. 

É válido ressaltar que as variáveis de contexto da paisagem possuem contribuição 

elevada apenas na CP4, que representa apenas 6,44% da variabilidade original dos dados. No 

Apêndice G estão apresentados os gráficos de contribuição das variáveis para as CP1 a CP4. 
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Isto posto, por meio destas análises essas variáveis se mostraram promissoras para 

discriminação das florestas jovens do conjunto de dados entre restauração ativa e regeneração 

natural.  

 

5.5. Classificadores  

Foram treinados cinco algoritmos de classificação, os valores de precisão, recall, f1-

score e acurácia para cada um dos algoritmos estão apresentados na Tabela 10. 

O PCA foi treinado usando 3 componentes principais selecionados, obtendo-se assim, 

uma precisão de 83% na classificação das áreas de regeneração, 96% nas áreas de restauração, 

atingindo a acurácia de 88%. 

O modelo que apresentou melhor desempenho atingindo a acurácia de 88% foi o 

algoritmo XGBoost com uma precisão média de 89%, recall médio de 87% e f1-score médio 

de 88%.  

Este classificador apresentou maior precisão na classificação das áreas de restauração, 

com 93%, quando comparadas as áreas de regeneração, 85%. É valido destacar ainda que os 

valores de relação entre falsos-positivos (recall) é maior para a classe de regeneração. 

O classificador que apresentou menor desempenho foi o algoritmo de classificação 

Linear Discriminant Analysis com 84% de acurácia.  

 

Tabela 10: Tabela com os valores de precisão, recall, f1-score, suporte e acurácia para cada um dos 

classificadores treinados   
precisão recall f1-score suporte 

PCA 

reg 0.83 0.97 0.89 35 

rest 0.96 0.79 0.87 33 

acurácia  
  

0.88 68 

XGB Boost 

reg 0.85 0.94 0.89 35 

rest 0.93 0.81 0.87 33 

acurácia  
  

0.88 68 

Gradient Boosting 

reg 0.82 0.87 0.85 35 

rest 0.86 0.78 0.82 33 

acurácia  
  

0.84 68 

BaggingClassifier 

reg 0.86 0.89 0.87 35 

rest 0.88 0.85 0.86 33 

acurácia  
  

0.87 68 

LinearDiscriminantAnalysis  

reg 0.83 0.86 0.85 35 

rest 0.84 0.82 0.83 33 

acurácia  
  

0.84 68 
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6 DISCUSSÃO 

6.1. Contexto da paisagem  

As variáveis de contexto da paisagem na PCA apresentaram pequena contribuição 

representando apenas 6,44% da variabilidade dos dados, sendo pouco satisfatórias para 

discriminação das florestas das áreas de referência entre restauração ativa e regeneração natural. 

No entanto, foi possível extrair desse conjunto de variáveis, informações cruciais para 

compreender a espacialidade dessas classes na bacia, pois denotou-se que embora as áreas de 

restauradas e regeneradas apresentem semelhanças entre os contextos de paisagem que estão 

inseridas, elas possuem algumas particularidades com relação a sua localização. 

A distribuição espacial das novas florestas foi influenciada principalmente pela 

declividade, proximidade a rios e, com menor importância, pela proximidade a outros 

remanescentes de vegetação nativa. Essas mesmas variáveis biofísicas foram encontradas nos 

estudos realizados por Molin et al. (2017), Crouzeilles et al. (2017), Silva e Nunes (2017) e 

Rezende et al. (2015) atuando em sinergia favorecendo o processo de regeneração natural e, de 

restauração ativa como demostram os estudos desenvolvidos por Ferreira (2019) e Santos 

(2022).  

A localização das áreas de regeneração natural em declividades baixas (0% a 20%) até 

declividades mais elevadas, por exemplo, acima de 50% e próximas a hidrografia até 300 

metros, pode ser explicada nesta bacia pela sinergia existente das variáveis de declividade e 

proximidade a hidrografia, através de uma abordagem tanto em termos ecológicos, como 

jurídicos, de acordo com Molin (2017).  

Em termos ecológicos, estas áreas são atrativas para dispersores de sementes, além disso 

áreas com essas características naturalmente apresentam maior resiliência e capacidade de 

rebrota (MARTINS, 2004). Em termos jurídicos, como disposto na Lei de Proteção a Vegetação 

Nativa a faixa ciliar às margens dos corpos hídricos e nascentes devem ser preservadas numa 

largura de 5 a 500m de cada margem, dependendo da largura do rio e do tamanho da 

propriedade (BRASIL, 2012). 

Embora o cumprimento da legislação se torne um fator de interesse justamente para que 

não ocorram sanções e multas, os custos atrelados a recuperação da vegetação nativa destacam-

se como um dos principais entraves para a recuperação das áreas degradadas (BENINI; 

ADEODATO, 2017). 

A regeneração natural é vista como uma oportunidade de recuperação de passivos com 

baixa ou nenhuma intervenção (BENINI; ADEODATO, 2017), pois a restauração natural tende 
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a ocorrer principalmente em áreas de abandono de pastagens (FARINACI; BATISTELLA, 

2012), baixa aptidão agrícola ou produtividade reduzida (NETTO, 2015), em APPs ribeirinhas 

(RIBEIRO et al., 2020) e, áreas de elevada declividade (TAMBOSI et al.,2014), dentre outras 

particularidades.  

De acordo com Ribeiro et al. (2020), das áreas de APPs ribeirinhas degradadas que são 

protegidas por lei e precisam ser restauradas em conformidade com a LPVN, apenas uma parte, 

cerca de 50% possuem vocação média a alta para regeneração natural. Estas áreas possuem 

também média a alta vocação para a restauração ativa, e alta vocação para sistemas 

agroflorestais.  

Deste modo, a restauração ativa ocorre nessas áreas com baixa vocação para 

regeneração natural (RIBEIRO et al., 2020, LONDE, 2019) devido a necessidade da adequação 

e regularização ambiental requerida para o cumprimento e acesso aos benefícios da legislação, 

ou mesmo da necessidade de estar em conformidade com as certificações de compromisso 

ambiental para inserção no mercado externo. 

Estudos voltados a áreas de restauração ativa indicam que esse método é adotado em 

locais onde a floresta não é capaz de se regenerar, entretanto, devem ser estabelecidas de forma 

a cumprir seu papel na manutenção e recuperação da estrutura florestal e biodiversidade, para 

reverter as perdas e amenizar os prejuízos decorrentes da degradação humana (SANTOS, 2022). 

Desta forma, áreas de restauração florestal têm sido alocada para servir como corredores 

ecológicos entre outras florestas remanescentes e entre áreas prioritárias de conservação 

(RIBEIRO et al., 2020), o que pode estar relacionado com a cobertura de 10% a 15% por áreas 

de vegetação nativa primária no entorno até 300 metros das áreas de restauração ativa, em 

declividades até 15% e próximas a hidrografia até 300 metros.  

Além disso, tem-se notado como tendência a adoção da regeneração natural da 

vegetação nativa para restaurar a fertilidade do solo, a biodiversidade, e a produtividade de 

biomassa (THOMLINSON et al. 1996), uma vez que se trata de uma de promissora alternativa 

em aspectos ecológicos e econômicos em áreas com maior probabilidade de ocorrência da 

regeneração natural (MOLIN et al., 2017; CROUZEILLES et al., 2017).  

Nesse sentido é previsível a elevada probabilidade de desmatamento principalmente em 

bacias antropizadas (RIBEIRO et al., 2020) pouco tempo após o estabelecimento destas 

florestas jovens (<8 anos), colocando em risco essas novas florestas quanto a sua permanência 

e, em vulnerabilidade de serem convertidas novamente em pastagem, ou em agricultura 

permanente (PIFFER et al., 2022; REID et al., 2017; SCHWARTZ et al., 2017). 

A presença de remanescentes florestais nas proximidades das áreas de regeneração 
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natural com cobertura de até 20% de floresta primária num raio de 300 metros, encontrados no 

presente estudo, valida a premissa de que a presença de áreas de vegetação primária contribui 

para o início do desenvolvimento da regeneração natural através disponibilização de ‘chuva’ de 

sementes, sendo capaz de condicionar o processo até mesmo em áreas cujo banco de sementes 

de espécies nativas do solo foi comprometido – no caso de uso intensivo do solo (NETTO et 

al., 2015; MOLIN et al., 2017; CROUZEILLES et al., 2017; SILVA & NUNES et al., 2017).  

Além disso, funções desempenhadas por florestas primárias como a conservação da 

fauna local e de espécies dispersoras de sementes, o microclima propício, a manutenção da 

biodiversidade e, a conexão dos fragmentos são imprescindíveis nesse processo de regeneração 

(CHAZDON, 2008). 

Os resultados obtidos para as variáveis de contexto corroboram com os resultados 

obtidos por Piffer et al., (2022) que identificou que em áreas com declividades mais íngremes, 

próximas de hidrografia e outras florestas existentes as florestas regeneradas tiveram maior 

longevidade e probabilidade de se tornarem florestas maduras.  

Desta forma, esse conhecimento é primordial quando se trata de monitoramento e 

políticas públicas de gestão e conservação das florestas jovens no território de bacias 

antropizadas com as mesmas características, onde é evidente a necessidade de conciliar as 

questões ecológicas, econômicas e socioculturais (LIRA & CÂNDIDO, 2013). 

A propósito, o estudo do contexto da paisagem auxilia na compreensão dos processos 

que contribuem para o êxito ou fracasso da restauração de florestas, além de auxiliar na previsão 

da vulnerabilidade dos remanescentes florestais com relação as mudanças econômicas 

(CALABONI, 2017).  

O fato dessa seleção de variáveis, declividade, proximidade a hidrografia e proximidade 

a outros remanescentes de vegetação nativa apresentarem baixa contribuição, diferente do 

esperado na explicação das áreas de regeneração natural e restauração ativa, pode indicar a 

necessidade de incluir outras variáveis biofísicas e antrópicas para explicar a restauração e 

regeneração natural de forma mais representativa e adequada ao contexto da bacia PCJ, com 

uso predominante de grandes plantios homogêneos de cana de açúcar que possuem 

características de ocupar não só as zonas ribeirinhas como também até pouco tempo realizar a 

queima completa da biomassa queimando qualquer fragmento florestal próximo (MOLIN et al., 

2017; FERRAZ et al., 2014). 

6.2. Dinâmica da resposta espectral  

No presente estudo identificou-se uma alta contribuição das variáveis de histórico da 
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vegetação para a discriminação de florestas jovem em regeneração natural e restauração ativa. 

As principais variáveis que se destacaram foram a tendência (Trend_AAT), a o NDVI médio 

calculado ao longo da série temporal (NDVI_Mean), eventos não esperados (Anomalias) e 

variação interanual (IAV). 

Ao longo das séries temporais estudadas para ambas as classes foram identificados 

valores menores para variação interanual (IAV) nas áreas de restauração, em contrapartida, os 

valores encontrados foram maiores para as áreas de regeneração natural. A ocorrência de 

eventos não esperados, ou seja, maior variabilidade de curto prazo medida através das 

observações de anomalias também foram maiores nas áreas de regeneração em comparação as 

áreas de restauração ativa. Resultado semelhante a estes foram obtidos para a tendência. 

Diferentemente para as áreas de regeneração natural foram encontrados médias e desvio 

padrão de NDVI e tendência maiores que as áreas de restauração. A nível de dossel, diferenças 

na densidade da vegetação influenciam a dinâmica de refletância em resposta a variação nas 

geometrias de iluminação e de visada (ROCCHINI et al., 2007; PONZONI & 

SHIMABUKURO, 2010). As áreas com regeneração inicial possuem menor densidade de 

indivíduos, e conforme aumenta a idade da regeneração a quantidade de indivíduos aumenta 

(CÉSAR, 2019). 

A relação entre as propriedades espectrais e estratos do dossel florestal foi estabelecida 

para diferentes níveis de crescimento relacionados a trajetória sucessional, segundo o estudo 

realizado por Rocchini et al. (2007), com base nessa relação é possível obter diferentes medidas 

de tendência e a captação da ocorrência de perturbação (anomalias) com base na resposta da 

vegetação.   

Essa variação considerável nas leituras traduz a trajetória de recuperação da estrutura e 

a capacidade dessas florestas ao longo do período em que alcançam níveis estruturais e de 

diversidade de florestas maduras (JAKOVAC et al. 2021).  

Os resultados obtidos corroboram com os estudos de Ferreira (2019), uma vez que as 

florestas em restauração ativa possuem densidade arbórea semelhante a florestas em estágio 

intermediários e finais desde o primeiro ano, e se mantiveram ao longo do tempo, ao contrário 

de florestas em regeneração que demoraram cerca de 20 anos para apresentarem semelhanças 

com florestas maduras. 

Foi notória a presença de variações nas leituras dos dados de forma mais pronunciada 

no período chuvoso nos conjuntos de variáveis do passado e do presente, o que pode resultar 

em uma precisão e acurácia não satisfatória, isso porque concepções heterogêneas de fontes de 

dados e resolução de imagem e produção em diferentes períodos podem gerar inconsistências 
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e limitações com relação a qualidade e dificuldade de compatibilização com os dados de 

referência (XIE; SHA; YU, 2008). 

Embora foram usados diferentes sensores (Landsat e Sentinel) no presente trabalho, 

essas interferências não foram consideradas relevantes, uma vez que as imagens não foram 

trabalhadas em conjunto para gerar dados – ou seja, não foram realizados mosaicos de imagens 

com resoluções diferentes – no entanto, foi necessário devido a necessidade de maior resolução 

espectral e espacial (Sentinel) ao passo em que também foi necessário disponibilidade de um 

período de 10 anos para as análises de séries temporais (recurso disponibilizado pelo Landsat. 

É válido ressaltar que as variáveis relacionadas ao comportamento espectral que mais 

apresentaram contribuição na discriminação de florestas jovem em regeneração natural foram 

as variáveis denominadas NDRE_chuvoso, NDRE_seco, NDVI_chuvoso, NDVI seco, 

NDMI_chuvoso, NDMI_seco, EVI_chuvoso, EVI_Seco. 

Apesar de todas as variáveis se apresentarem com alta contribuição, a separabilidade 

entre as classes foi mais evidente, no geral, no período seco do que no período chuvoso, 

considerando a variância para cada parcela, podemos apontar que o desempenho do NDRE, 

NDVI, NDVI foram distintos do desempenho do EVI. 

A resposta espectral da cobertura vegetal é influenciada por condições climáticas, 

ambientais e ecofisiológicas. Desta forma, os valores espectrais podem ser empregados na 

avaliação dos aspectos sazonais de formações florestais (LIESENBERG et al., 2007; ZHANG 

et al., 2017), além disso expressar o comportamento espectral da fenologia do dossel em um 

intervalo de reflectância, pode ser empregado para diferenciar agrupamentos e a variação 

temporal da mesma (CORDEIRO et al., 2017; DUTRA; SHIMABUKURO; ESCADA, 2018). 

Sendo assim, como esperado, a flutuação encontrada nos índices de vegetação mostra o 

comportamento da fenologia da cobertura vegetal ao longo dos períodos seco e chuvoso em 

cada área em relação à variação do regime de chuvas, onde denotou-se o aumento com relação 

à média, nas leituras dos índices de vegetação no período seco, e a diminuição no período 

chuvoso, embora a variação do período chuvoso tenha sido grande. 

Os resultados obtidos neste estudo para esse conjunto de variáveis em específico 

corroboram com os resultados obtidos por Teixeira et al., (2019) que identificou todos os 

índices apresentaram elevado potencial na distinção e separação entre as classes, no entanto, 

responderam de formas diferentes com relação as classes e comportamento da fenologia da 

cobertura vegetal ao longo dos períodos seco e chuvoso de acordo com suas particularidades. 

No estudo realizado por Moreira et al. (2019) foram encontrados resultados similares 
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onde foi possível identificar no período seco um aumento da biomassa, crescimento e ganho de 

peso foliar da espécie, e no período chuvoso associado a temperaturas mais baixas, senescência 

da planta. Tanto para EVI quanto para NDVI, o verão foi a estação com os maiores valores de 

índices de vegetação, enquanto o inverno apresentou os menores valores, todos estatisticamente 

diferentes das demais estações.  

A variação sazonal na fenologia da vegetação das áreas de restauração e regeneração 

podem ser influenciadas pela disponibilidade de radiação solar uma vez que se trata de plântulas 

em fase de crescimento. Também se devem a capacidade de resistência a invasores (como 

gramíneas) e valor forrageiro induzido por diferentes substratos (solos e presença de gramíneas 

ou serrapilheira) e também a regimes de manejo (existente no caso da restauração ativa, e 

inexistente no caso de regeneração natural) (Pillar et al., 2012), evidenciando a dificuldade em 

identificar padrões nessas áreas. 

Na separabilidade entre as classes, o NDRE, NDVI e o NDMI lideram o ranking de 

contribuição em ordem crescente, demonstrando assim que para separação das áreas em 

restauração e regeneração é necessário o uso de índices com maior sensibilidade quanto ao 

efeito de saturação, o que melhora a distinção de formações florestais de alta densidade 

(SCHULTZ et al., 2016). 

Dessa forma, o NDRE se destaca pois utiliza as bandas do REDEDGE – a borda do 

vermelho que é responsável pela captura da parte exponencial do espectro de luz -, fornecendo 

melhor resposta quando se trata de medição de variabilidade, quando comparado ao NDVI, uma 

vez que consegue medir com maior profundidade o dossel das plantas, captando diferenças 

sutis.  

Por outro lado, embora o NDVI possa apresentar comportamento de saturação, e 

potencialmente introduzir viés na análise (HUETE et al.,  2002), neste estudo em específico a 

saturação não demonstra ser problemática, pois as florestas jovens levam anos para atingir as 

concentrações de biomassa na faixa saturada (DE ALMEIDA et al.,  2020), permitindo assim 

usar o potencial de sensibilidade e resposta do NDVI quando ao estudos de biomassa. 

O NDMI possui como característica baixa variação abrupta de valores. Para cálculo do 

índice usa as bandas NIR e SWIR, que em conjunto são responsáveis por mitigar os efeitos da 

iluminação e da atmosfera e apresentar por meio do infravermelho de onda curta, informações 

do conteúdo de água da vegetação e à estrutura das folhas (DEVRIES et al., 2015). 

Sendo assim os valores do NDMI variam devido a refletância emitida pelas plantas 

variarem em função da fase fenológica.  

Este fato reforça a importância de conduzir o estudo do comportamento espectral atual 

https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rse2.256#rse2256-bib-0035
https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rse2.256#rse2256-bib-0017
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usando imagens adquiridas em uma mesma época do ano, e englobando índices de vegetação 

complementares em períodos diferentes para captar em um intervalo amplo de observações o 

comportamento das áreas de restauração ativa e regeneração natural.  

 

6.2.1. Influência da idade da vegetação  

Evidenciou-se que o método de restauração e a idade (em associação com outras 

variáveis não mensuradas neste estudo), interagem e influenciam no contexto do estudo 

espectral, e são fatores importantes principalmente porque estão relacionados a essa estrutura, 

a riqueza e a funcionalidade das áreas já nos primeiros anos de restauração ecológica (CÉSAR 

et al., 2019; LONDE, 2019). 

Considerando que os métodos de restauração dependem das condições locais e da matriz 

circundante (RODRIGUES et al., 2009), já era esperado resultados distintos entre áreas em 

restauração por diferentes métodos. Entretanto apesar de controlada, as interações entre o 

método de restauração e a idade foram significativas. 

A interação e influência da idade é pronunciada nos conjuntos de variáveis espectrais 

estudadas, sobretudo no estudo do comportamento espectral atual, e para as variáveis do 

comportamento espectral histórico como NDVI médio, tendência e magnitude, anomalias e 

variação interanual.  

 A partir dos resultados foi possível identificar que para as áreas de restauração, a 

variação dos índices de vegetação acontece de forma mais sutil no estudo do comportamento 

espectral em áreas com 2 anos de idade no período seco, e essa variação aumenta a medida em 

que aumenta a idade em áreas com 10 anos.  

Por outro lado, as áreas de regeneração natural apresentam um comportamento 

influenciado pela variação nos valores das observações, com relação à média, para ambas as 

idades e em ambos os períodos. 

Corroborando com os estudos realizados pelos autores Ferreira (2019), César (2018) e 

Santos (2022) evidenciaram que o método e idade são fatores que interagem e afetam o sucesso 

da restauração já nos primeiros anos e, portanto, tendem a apresentar resultados distintos, onde 

constaram que, em geral, as áreas em regeneração natural, em contextos de uso de solo pouco 

degradados, se desenvolveram mais rapidamente nos anos iniciais de restauração do que as 

áreas em restauração ativa. 

Esses dados fornecem informações importantes, principalmente com relação a 

recuperação das áreas e, quais fatores influenciam a dinâmica da restauração.  
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6.3. Discriminação das classes de vegetação  

Foi possível discriminar dentre as áreas de florestas secundárias quais foram as áreas 

restauradas através de restauração ativa e regeneração natural com acurácia de 88%.  

Embora o classificador baseado em aprendizado de máquina XGBoost apresentou 

acurácia semelhante a classificação baseada na Análise Principal dos Componentes, o XGBoost 

apresentou desempenho satisfatório em acertar as amostras positivas, com recall médio de 87%, 

onde a capacidade do modelo para detectar todos os exemplos positivos é de 94% para as áreas 

de regeneração, e 81% para regeneração. 

Foram encontrados na literatura estudos em que os métodos de aprendizado de máquina 

mostraram-se robustos para melhorar a precisão e realizar previsões, classificações e detecção 

remota a nível de dossel em vegetação.  

O estudo realizado por Huang et al. (2022), usou a reflectância hiperspectral no nível 

do dossel por meio de 21 índices de vegetação para detecção de doenças no trigo. O modelo de 

detecção da gravidade da doença no início e no meio da ferrugem no trigo, no período do 

inverno foi construída usando o método XGBoost com base na vegetação ideal e combinação 

de índices. Os resultados indicaram que o Random Forest combinado com XGBoost 

melhoraram a precisão da detecção de ferrugem no trigo de forma precoce e intermediária 

efetivamente na escala do dossel com precisão geral de 87,1%. 

De forma similar o XGBoost apresentou-se como promissor no estudo realizado por 

John et al. (2021), alcançando uma precisão geral de 89% no mapeamento de mudanças 

florestais de forma automatizada usando imagens Landsat 8 juntamente com classificadores 

XGBoost treinados para monitoramento florestal em escala nacional, para detecção de dados da 

extensão e do tipo de floresta.  

Este classificador não-supervisionado se destaca sob o aspecto técnico, devido sua 

característica de encontrar padrões em um conjunto de dados com ajustamento de parâmetros 

automáticos e dados desbalanceados, usando menos recursos e tempo computacional, com 

minimização de erros de forma iterativa (MITCHELL, FRANK, 2017). 

É válido destacar que a Análise dos Componentes Principais demonstrou ser uma 

ferramenta valiosa neste estudo para compreender como o conjunto de variáveis que compõem 

o comportamento espectral atual da vegetação, o histórico e o de contexto da paisagem 

contribuem isoladamente na discriminação das florestas jovens. 

A escassez de estudos que desenvolveram um modelo estatístico que utiliza de forma 

conjunta dados do presente, passado e contexto da vegetação como o realizado pelo presente 
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trabalho, destaca o principal entrave na condução de estudos de monitoramento da dinâmica 

das florestas secundárias relacionado a necessidade de extensa e frequente coleta de dados e, 

consequentemente a dificuldade de processamento e armazenamento destes dados em termos 

técnicos e operacionais.  

Isto posto, se recomenda o contínuo armazenamento e produção de uma extensa base 

de dados do presente, passado e contexto da paisagem de forma automatizada como as sugeridas 

no presente trabalho, e o treinamento destas no classificador XGBoost uma vez que ele atende 

a necessidade de replicação em larga escala, usando uma extensa base de dados com acurácia 

satisfatória. 

O monitoramento periódico das áreas restauradas é indispensável, pois há a preocupação 

em escala nacional com relação a persistência e qualidade dos ecossistemas em restauração, 

promovendo projetos de restauração mais bem sucedidos (REID et al., 2017), somados a 

necessidade de apoio junto à implementação e melhorarias na manutenção e fiscalização de 

políticas públicas como o Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Estado de São 

Paulo, apoiando a implementação da LPVN (DE FARIA et al., 2021).  

Sendo assim, embora este modelo seja válido para as situações equivalentes de 

características de bacias hidrográficas aqui discutidas, possui potencial de replicação no estudo 

de outras realidades de passado, presente e contexto, destacando-se como uma ferramenta com 

potencial contribuição na identificação e gestão das florestas secundárias no que diz respeito à 

identificação dos métodos de restauração utilizados - restauração ativa e regeneração natural - 

em larga escala. 
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7. CONCLUSÕES 

Nesse trabalho foi identificado que o conjunto de variáveis para estudo do contexto da 

paisagem formado pelas variáveis biofísicas: declividade, proximidade a hidrografia e 

estatística focal da vegetação primária em uma faixa de 300 metros, para essas áreas e bacias 

em específico, explicou apenas 6%, estando presente apenas no quarto CP. A baixa 

representatividade na explicação das áreas de regeneração natural e restauração ativa não era 

esperada e indicou, portanto, a necessidade de incluir outras variáveis biofísicas e antrópicas 

como aptidão agrícola, uso do solo anterior, qualidade da pastagem, dentre outras, para explicar 

a restauração e regeneração natural de forma mais representativa e adequada ao contexto dessa 

bacia. 

O segundo conjunto de variáveis para estudo do comportamento espectral atual composto 

por quatro índices de vegetação com leituras observadas nos períodos chuvosos e secos, 

destacou-se como principal na contribuição para explicar as áreas de regeneração natural e 

restauração ativa, reforçando a importância de conduzir o estudo do comportamento espectral 

atual usando imagens adquiridas em uma mesma época do ano, e diferentes índices de 

vegetação de forma combinada para captar de forma detalhada o comportamento das áreas de 

vegetação.  

Do terceiro conjunto de variáveis para estudo do histórico do comportamento espectral 

da vegetação as principais variáveis que se destacaram foram a tendência (Trend_AAT), a o 

NDVI médio calculado ao longo da série temporal (NDVI_Mean), eventos não esperados 

(Anomalias) e variação interanual (IAV), ou seja, variáveis que traduzem principalmente a 

dinâmica espectral em resposta a variação do dossel para os diferentes métodos de restauração.  

A Análise dos Componentes Principais mostrou que as variáveis do comportamento 

espectral atual e histórico da vegetação são responsáveis por explicar 65% das áreas de 

restauração e regeneração, nos três primeiros componentes principais.  

O classificador XGBoost obteve acurácia de 88%, e a classificação baseada na PCA 

usando as três principais componentes selecionadas, alcançou de forma semelhante uma 

acurácia de 88%, demonstrando que é possível distinguir diferentes métodos de restauração 

usando variáveis de comportamento espectral atual e histórico, com acurácia satisfatória, no 

contexto de bacias com particularidades e características semelhantes às bacias hidrográficas 

dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

Recomenda-se em estudos futuros a inclusão de variáveis relativas à estrutura da 

paisagem e, avaliação da variação espectral anterior a restauração como forma de complementar 
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o conjunto de variáveis usados para discriminar e explicar, aumentando a separabilidade e 

detalhamento entre as áreas de restauração ativa e regeneração natural.  
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APÊNDICES 

Apêndice A - Mapa categórico referente a variável Hidrografia (m) gerado para o estudo do contexto da paisagem. 
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Apêndice B - Mapa categórico referente a variável Declividade (%) gerado para o estudo do contexto da paisagem 
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Apêndice C - Mapa categórico referente a variável de estatística focal da Vegetação Nativa Primária (%) gerado para o estudo do 

contexto da paisagem 
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Apêndice D – Link para acesso ao script do Google Earth Engine desenvolvido para 

estudo do comportamento espectral atual da vegetação. 
 

O script está disponível em 

https://code.earthengine.google.com/7aab1196801923e902ccc7e9083ae5db 
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Apêndice E – Link para acesso ao script do Google Earth Engine desenvolvido para 

estudo do histórico do comportamento espectral da vegetação. 
 

O script está disponível em https://code.earthengine.google.com/ddcadbf50157f7b427f870e104606af7 
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Apêndice F – Definição e descrição de cada um dos parâmetros usados no XGBoost 

Classifier usado no treinamento do classificador não-supervisionado . 
 

Implementação do scikit-learn API for XGBoost classification. 

Parâmetros  

n_estimators (int) – Number of boosting rounds. 

max_depth (Optional[int]) – Maximum tree depth for base learners. 

max_leaves – Maximum number of leaves; 0 indicates no limit. 

max_bin – If using histogram-based algorithm, maximum number of bins per feature 

grow_policy – Tree growing policy. 0: favor splitting at nodes closest to the node, i.e. grow depth-wise. 

1: favor splitting at nodes with highest loss change. 

learning_rate (Optional[float]) – Boosting learning rate (xgb’s “eta”) 

verbosity (Optional[int]) – The degree of verbosity. Valid values are 0 (silent) - 3 (debug). 

objective (Union[str, Callable[[numpy.ndarray, numpy.ndarray], Tuple[numpy.ndarray, 

numpy.ndarray]], NoneType]) – Specify the learning task and the corresponding learning objective or 

a custom objective function to be used (see note below). 

booster (Optional[str]) – Specify which booster to use: gbtree, gblinear or dart. 

tree_method (Optional[str]) – Specify which tree method to use. Default to auto. If this parameter is set 

to default, XGBoost will choose the most conservative option available. It’s recommended to study this 

option from the parameters document tree method 

n_jobs (Optional[int]) – Number of parallel threads used to run xgboost. When used with other Scikit-

Learn algorithms like grid search, you may choose which algorithm to parallelize and balance the 

threads. Creating thread contention will significantly slow down both algorithms. 

gamma (Optional[float]) – (min_split_loss) Minimum loss reduction required to make a further 

partition on a leaf node of the tree. 

min_child_weight (Optional[float]) – Minimum sum of instance weight(hessian) needed in a child. 

max_delta_step (Optional[float]) – Maximum delta step we allow each tree’s weight estimation to be. 

subsample (Optional[float]) – Subsample ratio of the training instance. 

 

Disponível em: <. https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/python/python_api.html#module-

xgboost.sklearn>. Acesso em 27 de nov. 2022 
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Apêndice G – Gráficos da contribuição de cada variável, em porcentagem, para as 

Componentes Principais 1, 2, 3 e 4. 

a b 

c d 

Figura 20 - (a) Contribuição de cada variável, em porcentagem, na Componente Principal 1. (b) 

Contribuição de cada variável, em porcentagem, na Componente Principal 2. (c) Contribuição de cada 

variável, em porcentagem, na Componente Principal 3. (d) Contribuição de cada variável, em 

porcentagem, na Componente Principal 4. 
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Apêndice H – Matriz de correlação das variáveis, para as Componentes Principais 1, 2, 

3, 4 e 5. 
 

 

Figura 21 – Gráfico de correlação das variáveis para as Componentes Principais de 1 a 5, onde Dim.1= 

Componente Principal 1; Dim.2= Componente Principal 2; Dim.3= Componente Principal 3; Dim.4= 

Componente Principal 4; 

 

 


