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RESUMO 

 
Com o crescimento do consumo de energia elétrica, a matriz energética nacional depende de uma diversificação 

das suas fontes, principalmente as renováveis, como a biomassa florestal. Este artigo tem como objetivo a 

estimativa de biomassa de áreas de silvicultura a partir de extração de dados via softwares de código aberto, 

QGIS e SCP, usando imagens aéreas do Satélite Sentinel 2A. Na análise dos dados, foi elaborado um mapa 

temático do Município de Itararé/SP com a área calculada de eucalipto, comparando-se os resultados com os 

dados oficiais, do IBGE e da SAA do Estado de SP, verificando o erro percentual. Por fim, estimou-se o volume 

da biomassa da madeira e o seu potencial energético através do poder calorífico do recurso renovável, 

encontrando resultados satisfatórios e verificando que a energia gerada abasteceria a área de estudo em até 13 

(treze) vezes o seu próprio consumo de energia elétrica. 
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ABSTRACT 

 
With the growth in electricity consumption, the national energy matrix depends on a diversification of its 

sources, mainly renewable ones, such as forest biomass. This article pretends to estimate forestry biomass from 

data extraction via open source software, QGIS and SCP, using Sentinel 2A Satellite Images. In the data 

analysis, a thematic map of the City of Itararé was elaborated with the calculated area of eucalyptus, comparing 

the results, the numbers with Government data from IBGE and the São Paulo’s SAA’s, verifying the percentage 

error. Finally, the volume of wood biomass and its energy potential were estimated through the calorific value of 

the renewable resource, finding satisfactory results and verifying that the energy generated would supply the 

study area in up to 13 (thirteen) times its own consumption of electricity. 

 

Keywords: Sentinel 2A, QGIS, Forestry, SCP, Biomass. 

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica do 5º ano – FAIT. E-mail: brunoeduardo.2012@hotmail.com 

2
 Doutoranda pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita FIlho – UNESP – Professora na área de Engenharia Elétrica na 

FAIT.  E-mail: larissa.ribas@professor.fait.edu.br 

mailto:vcerdeira@hotmail.com


 

 

Ano VIII – Volume – Número – Mês, 2020 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O consumo de energia elétrica tem acompanhado o crescimento econômico e 

desenvolvimento tecnológico, pois a energia é fundamental para o aumento da capacidade de 

produção de serviços e bens na sociedade, além de ser uma das formas mais comuns de 

energia utilizadas no planeta (Finkler et al., 2016).  

Com tal força, a partir de 2004, com uma série de incentivos, dentro do panorama 

nacional, surgiu-se a preocupação com a origem da energia elétrica, tendo como prioridade a 

produção da energia elétrica por meio de fontes renováveis, inclusive, de forma a garantir o 

não esgotamento dos recursos do planeta, ao contrário, do uso de fontes não-renováveis, como 

o petróleo, carvão mineral, gás natural e nuclear (EPE, 2016). 

Conforme dados do Ministério de Minas e Energia - MME (2020), dentro da Matriz 

Energética Brasileira, ainda há pouca participação da Oferta de Energia Elétrica por meio de 

fontes renováveis não tradicionais, como as energias eólica, biomassa e solar, equivalentes a 

18% do total, tendo ainda grande participação a energia hidráulica, que representa mais de 

64% de toda a oferta de energia em território nacional. No entanto, apesar da sua grande 

importância na oferta nacional, para aumentar a segurança do abastecimento, é necessária a 

diversificação da matriz energética brasileira, conforme previsto no planejamento do setor 

elétrico (ANEEL, 2008).  

Ademais, a produção de energia elétrica, por meio de hidrelétricas, que estava em 

constante crescimento desde o fim do século XIX até o ano de 2011, está caindo, 

principalmente pelo esgotamento de aproveitamentos da região Sudeste do país, que possui a 

maior concentração deste tipo de usina devido à sua topografia acidentada (GOLDEMBERG, 

2015).  

De tal maneira, surge a necessidade do incremento da produção de energia elétrica por 

meio de outras fontes renováveis, garantindo a sustentabilidade e reduzindo impactos 

ambientais. Dentre as opções, tem se destacado o da biomassa como matéria prima em usinas 

termelétricas, ficando atrás apenas da eólica (MME, 2020).  

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), além da biomassa com 

origem do carvão vegetal, lenha e bagaço de cana, relevantes e tradicionais, é preciso 

evidenciar as plantas e matérias-primas dos resíduos das principais lavouras brasileiras, como 

a soja, o arroz, o trigo, a aveia, o milho, etc., além de dejetos animais e aterros sanitários 

(EPE, 2007).  
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Neste artigo, a proposta é elaborar um estudo de estimativa do potencial energético da 

biomassa dos resíduos da madeira extraída das florestas plantadas ou reflorestadas, com base 

na área plantada, calculada por meio de processamento e classificação supervisionada de 

imagens do Satélite Sentinel 2A.  

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas 

e de campo, além de estudo de caso. A pesquisa bibliográfica teve fundamento em 

publicações científicas da área de sensoriamento remoto e produção de energia elétrica 

sustentável. O estudo de caso foi desenvolvido, em sua grande parte, através de pesquisa de 

campo e confrontação dos dados com Imagens do Google Earth, envolvendo a coleta de 

amostras para a classificação supervisionada de imagens aéreas e treinamento do algoritmo 

utilizado.  

Foram considerados os últimos levantamentos anuais do IBGE que indicam grande 

potencial de produção de silvicultura (pinus e eucalipto) no Estado de São Paulo, em especial 

a microrregião de Itapeva/SP, onde está localizado o município de Itararé/SP, além da 

classificação de imagens aéreas georreferenciadas permitir a identificação espacial (não 

disponível nas informações oficiais) das áreas calculadas.  

O principal fator que impulsionou a realização da pesquisa foi a necessidade de 

ampliação da matriz energética nacional, a partir de fontes renováveis, aliada à uma 

característica local que possui grande representatividade tanto para a economia local quanto 

em matéria de território para o município de estudo e vizinhos.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para realizar o tratamento das imagens do Satélite Sentinel 2A e depois a classificação 

quanto à cobertura do solo, foram utilizados os softwares QGIS, Versão Long Term Release - 

LTR 3.16.9 - Hannover, e a aplicação Semi-Automatic Classification Plugin (SCP), Versão 

7.8.21 - Matera, desenvolvida por Congedo (2020), ambas aplicações de código aberto (open 

source), verificando a qualidade dos números obtidos por meio do Coeficiente Kappa.  

Quanto ao cálculo da biomassa das áreas de silvicultura/reflorestamento, além de 

confrontação com dados oficiais, foram utilizados os valores médios de lenha por m³/ha ao 

ano, fornecidos pela Indústria Brasileira de Árvores - IBA (2020), multiplicados pelo calor 

específico do material encontrada na bibliografia do assunto, chegando a um valor estimado 

do potencial energético. 
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2.1. Processamento das imagens do Satélite Sentinel-2 

Todas as imagens podem ser obtidas diretamente pelo site da European Space Agency 

- ESA, ou baixadas diretamente pelo SCP, definindo os critérios em “Download products”. 

Dessa forma, para este estudo, foram utilizados os limites municipais de Itararé-SP, 

disponibilizados pelo IBGE, e, quanto às imagens, houve como referência o ano de 2019 e a 

imagem L1C_T22KFU_A013792_20191027T132415_2019-10-27, capturada em 27/10/2019, 

com média de 3% de cobertura com nuvens, já com correções geométricas, radiométricas e 

ortorretificação. 

Quanto à escolha das imagens do Sentinel 2A, esta se deve à sua alta resolução 

temporal de 5 dias (tempo de revisita a um mesmo ponto) e alta resolução espacial de 15m 

(largura mínima de cada pixel), além da disponibilização das fotografias gratuitamente pela 

ESA. 

Com as imagens definidas, o próximo passo foi a definição das classes que seriam 

utilizadas na classificação supervisionada, pois, conforme o INPE (2002) é possível 

identificar a assinatura espectral dos corpos no espectro eletromagnético a partir de seu 

comportamento nos diferentes comprimentos de onda e/ou sensores. 

Assim sendo, foram definidas as classes de maneira similar às nomenclaturas 

utilizadas pelo IBGE, para fins de comparação, agrupando as lavouras temporárias e 

permanentes, as áreas de pastagem natural e plantada, as das florestas plantadas (Pinus e 

Eucalipto), áreas de hidrografia, construções e nuvens. Quanto ao número de amostras, 

segundo Faria (2015), o número de pixels não afeta a amostra de treinamento quando há 

diversos classificadores, as quais, portanto, foram arbitradas pelo Autor. Pode-se observar tal 

distribuição na Tabela 1:

 

Tabela 1 - Distribuição das Classes e Amostras 

Número Classe Amostras 

1 Lavouras permanentes e 

temporárias 

250 

2 Pastagem natural e plantada 150 

3 Vegetação Nativa 130 

4 Florestas Plantadas 140 

5 Água 50 

6 Construções 100 

7 Nuvens 50 



 

 

Ano VIII – Volume – Número – Mês, 2020 

 

TOTAL - 870 

 Fonte: Elaborada pelo Autor, 2021.  

 

Em seguida, dentro do plugin SCP, após coletadas as amostras com base nas imagens 

do Sentinel 2A, confrontadas com imagens do Google Earth e coleta de informações em 

campo, com a criação das Regions of Interest - ROIs individuais para cada amostra e, para 

obter o melhor desempenho, conforme o modelo proposto por Pereira e Guimarães (2019), 

houve posterior dissolução em uma única área e a classificação entre pixels e estas áreas por 

meio do classificador Maximum Likehood (ML). 

 

2.2. Avaliação Estatística por meio do Coeficiente Kappa 

Com o propósito de determinar a precisão dos dados levantados, pode-se utilizar o 

Coeficiente Kappa, conforme Congedo (2020), determinando um número de amostras de 

verificação a partir da extensão de cada uma das classes após a classificação. Este índice pode 

ser calculado de acordo com a Equação 1: 

    (∑    
(     )

  
)
 

         (1) 

Onde N = Coeficiente Kappa;    = Proporção de área mapeada pela classe i (m²);    = 

Desvio padrão da classe i; e    = Desvio padrão geral das classes, considerado como 0,03. 

Houve análise do Coeficiente Kappa no plugin SCP, por meio do relatório 

Classification report, com os números de área de cada classe, desvio padrão e proporção das 

categorias sobre a área total para posterior geração de pontos por meio da função Multiple 

ROI Creation. 

Além disso, conforme Pereira e Guimarães (2019), os índices são organizados em 6 

(seis) categorias e podem ter critério Adequado ou Inadequado. É possível identificar estas 

variações na Tabela 2: 

 Tabela 2 – Faixas do Coeficiente Kappa 

Kappa Categoria Critério 

Menor que 0 Sem concordância Inadequado 

0 a 0,19 Concordância muito baixa Inadequado 

0,20 a 0,39 Concordância baixa Inadequado 

0,40 a 0,59 Concordância moderada Inadequado 

0,60 a 0,79 Concordância alta Adequado 
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0,80 a 1,00 Concordância muito alta Adequado 
Fonte: Pereira e Guimarães (2019). 

 

2.3. Cálculo do volume de madeira em m³ 

 Em posse dos valores de área para cada uma das classes, haverá um tratamento 

especial à classe das Florestas Plantadas. Como o estudo tem o objetivo de verificar a 

biomassa gerada a partir da classe citada anteriormente, as demais classes servem apenas para 

exclusão das informações que poderiam influenciar o estudo em uma situação de classificação 

única. 

De tal maneira, para criar uma estimativa do volume de madeira em m³ para toda a 

extensão do município de Itararé/SP, de acordo com o Relatório Anual do IBA (2020), será 

aplicada a produtividade média do plantio de eucalipto no ano de 2019, 35,3 m³/ha ao ano, 

pois é a cultura que têm predominância na área de estudo, conforme IBGE (2020) e São Paulo 

(2019). 

 

2.4. Cálculo do potencial energético da biomassa da madeira em kW 

Para a região de Itapeva, onde a área do estudo está inserida, conforme Barrantes 

(2016) e Quirino et al (2015), onde há predominância da madeira de Eucalyptus saligna, o 

Poder Calorífico Superior - PCS, onde a combustão possui volume constante e há recuperação 

do calor condensado, para a biomassa é equivalente a 4.689,9 kcal/kg, além da densidade 

média ser 529 kg/m³. 

Isto posto, realizou-se então, ainda conforme Barrantes (2016) e Goldemberg (2000), a 

estimativa do potencial energético presumindo um ano completo de coleta de biomassa 

florestal exclusivamente para a geração de energia e, de acordo com o segundo, com 

eficiência energética de 33%, por meio da Equação 2: 

    
(             )

 
 (2) 

Sendo simplificada pela Equação 3:    
(           

  

  
    

  

  
         

    

  
)

 

 (3)

                   
        

Considerando que 1kWh = 859,85 kcal e que 1 (um) ano possui 8760 horas, tem-se a 

Expressão 4: 
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                       (4) 

Onde    = Potencial Energético;    = Área cultivada de eucalipto;    = Produtividade 

Média;   = Anos de Cultivo;   = Densidade Média e     = Poder Calorífico 

Superior. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a coleta das amostras, houve então o processamento das imagens por meio do 

plugin SCP, gerando o mapa temático do município de Itararé com a identificação de cada 

uma das classes definidas anteriormente. O mapa pode ser observado de acordo com a Figura 

1: 
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Figura 1 – Mapa temático do Município de Itararé 

 

Isto posto, foi possível analisar a distribuição das classes dentro do território do 

município de Itararé, onde nota-se: 1) grande volume de áreas de lavouras permanentes e 

temporárias no município, compostas, conforme dados do IBGE (2019a), principalmente de 

áreas de cultivo de soja, milho e trigo, nas áreas com acesso mais próximo às rodovias SP-281 

e SP-258; 2) áreas de pastagens, utilizadas, principalmente na produção de bovinos (cerca de 

36.000 cabeças/ano), de acordo com o IBGE (2019b); 3) vegetações nativas distribuídas por 

todo o território e concentradas nos pontos de maior altitude do município, onde é difícil a 

prática das atividades agropecuárias; 4) florestas plantadas visivelmente concentradas na 

porção “sul” do município, onde as estradas são rurais, em sua grande maioria; 5) Pouco 

volume de massa d’água visível a olho nu; 6) Concentração das áreas construídas no 

perímetro urbano do município, seus distritos e bairros rurais; e 7) Fácil identificação das 

nuvens que também eram visíveis na imagem original. 

Além disso, houve então extração dos valores de área e o cálculo do Coeficiente 

Kappa determinando o número de amostras de validação por meio da Equação 1 para cada 

uma das classes, avaliando a precisão do levantamento realizado na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Cálculo dos valores de área e Índice Kappa para cada classe 

Número Classe Área¹ (ha) Amostras Índice Kappa 

1 Lavouras permanentes e temporárias 21.416,26 85 0,9361 

2 Pastagem natural e plantada 21.404,95 85 0,6007 

3 Vegetação Nativa 32.778,99 130 0,7808 

4 Florestas Plantadas 19.008,68 75 0,7983 

5 Água 1.011,79 5 0,5965 

6 Construções 3.737,25 15 0,4488 

7 Nuvens 1.021,99 5 1² 

TOTAL  100.379,91 400  
¹Os valores de área da tabela são aqueles calculados pela soma das áreas das classes no mapa temático; e 

²Há um elevado Índice Kappa por conta da baixa amostragem, fácil reconhecimento nas imagens de Satélite e 

disponibilização pela ESA de arquivo vetorial com prévia identificação das nuvens.  

Fonte: Autor (2021). 
 

 Nota-se, a partir de análise da Tabela 3, que as informações das classes 5 e 6 estão 

fora do adequado, e isso acontece, principalmente, por conta da resolução espacial da imagem 

do satélite, 15m por pixel, para a identificação desse tipo de categoria. No entanto, além da 
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baixa representatividade dessas áreas na área coberta, ambas as medidas de área não serão 

utilizadas neste estudo. 

 Quanto à classificação das classes 1 a 3, todas atingiram o critério adequado de 

qualidade e a classe 4 atingiu a classe de concordância alta, além de, por meio do cálculo do 

próprio SCP, considerando erro padrão de 0,0132, chegou a uma área de 20.757,23 ha com 95 

% de intervalo de confiança. 

De tal maneira, de posse da área de reflorestamento estimada, confrontou-se os dados 

levantados com os dados oficiais mais recentes na Tabela 4: 

Tabela 4 – Comparação dos dados com órgãos Oficiais 

Levantamento Denominação 
Referência 

(ha) 

Dados oficiais 

(ha) 

Erro 

Percentual 
(%) 

IBGE (2019c)¹ 
Área dos efetivos da 

silvicultura 
20.757,23 32.100,00 54 

São Paulo 

(2019a)² 

Área cultivada de 

Pinus e Eucalipto 
20.757,23 22.687,10 9,29 

¹PEVS, tendo 2019 como ano de referência; e 

²LUPA, tendo o ano agrícola 2016/2017 como ano de referência.  

Fonte: Autor (2021). 

  

Em análise dos dados da Tabela 4 é possível notar que o valor ficou muito distante 

dos dados do IBGE, da PEVS, realizada com informantes qualificados, com erro percentual 

de 54%, porém com pouca distância dos dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 

do LUPA, com erro percentual de 9,29%, onde os dados foram coletados no universo das 

Unidades de Produção Agropecuária – UPA. 

Por fim, em posse dos dados coletados pela pesquisa, aplicou-se os valores de área 

na Expressão 4, chegando a um montante de 80 MW ao ano, em um cenário fictício onde 

toda a produção de biomassa da produção florestal fosse direcionada para a geração de 

energia elétrica, além de não considerar a idade das árvores, que influenciam na sua biomassa, 

desconsiderar os ciclos de corte da madeira e o retorno de parte da biomassa para tratamento 

do solo. 

Apenas para fins de comparação, conforme dados do Ranking Paulista da Energia 

(2019b), da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Município de Itararé consome, ao 

ano, 6 MW e, portanto, geraria energia necessária para o seu próprio abastecimento em até 13 

vezes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Realizou-se o levantamento do potencial energético do Município de Itararé com a 

finalidade de verificar a representatividade desse recurso renovável em um cenário hipotético 

onde houvesse direcionamento de toda a produção da biomassa de eucalipto para a geração de 

energia. Para um estudo de viabilidade econômica de uma usina termelétrica, por exemplo, 

outros estudos seriam necessários de maneira mais aprofundada, principalmente, no quesito 

geração de energia. 

Além disso, propositalmente, também não foram considerados os ciclos de corte do 

eucalipto e a devolução de parte da biomassa residual para tratamento do solo, pois o objetivo 

era encontrar o potencial máximo energético. 

Quanto aos resultados obtidos, pode-se dizer que foram satisfatórios em relação às 

áreas de florestas plantadas, pois ficaram mais próximos dos dados do Estado de São Paulo, 

coletados no universo, e o valor nominal do potencial energético atenderia, ao mínimo, a 

demanda energética do município. Também foi possível notar a necessidade da melhoria das 

amostras de Construções e Água para estudos futuros, pois ficaram com Coeficiente Kappa 

Inadequado. 
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