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Aproveitamento da biomasa forestal primaria con fins enerxéticos
I. Beneficios do seu uso
O impulso das políticas europeas para o uso de enerxías
provenientes de fontes renovables, principalmente da
biomasa, baséase no feito de que estas fontes de enerxía
son sostibles. A sostibilidade implica a permanencia do
recurso para que haxa unha continuidade dos aspectos
económicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade.
Abordaremos aquí algúns dos factores que contribúen
á sostibilidade empregando a biomasa forestal primaria
con fins enerxéticos.

Diminución do consumo de combustibles fósiles
A utilización da biomasa forestal para producir calor, auga quente,
e tamén electricidade fai que diminúa o consumo de combustibles
fósiles. Desta forma, ademais de respetar o medio ambiente dado
o carácter renovable destas fontes de enerxía, os riscos de
dependencia do exterior son menores.
Mitigación do efecto invernadoiro
Cando se emprega a enerxía
almacenada na biomasa
emítense gases de efecto
invernadoiro, en particular dióxido
de carbono (CO2). Sen embargo,
esta cantidade de CO2 é inferior
á consumida no momento da
produción de biomasa a traverso
da fotosíntese. Isto débese a que
a raíz e o chan acumulan unha
parte do carbono producido pola
planta.

Desenvolvemento rural, creación de emprego e economía local
As oportunidades económicas ligadas á biomasa, céntranse
especialmente no feito de valorizar un recurso endóxeno das
zonas rurais, caracterizadas en xeral por ter unha poboación
cada vez máis avellentada e por sufrir un débil ou nulo
crecemento demográfico debido á escaseza de postos de traballo
nestas áreas.
Diminución do risco de incendio forestal
Cando a biomasa resultante das actividades silvícolas (rozas, podas,
cortas...) e a fitomasa do sotobosque se abandonan no terreo sen
ningún tipo de tratamento, poden causar, entre outros
inconvenientes, o aumento do risco de incendio, a proliferación
de pragas e enfermidades e incluso a obstrución do acceso ao
interior dos montes.
A retirada da biomasa forestal primaria, ademais de incrementar
as rendas do propietario forestal, contribúe á mitigación dos
problemas arriba referidos. A diminución dos incendios forestais
implica grandes aforros na loita contra os incendios forestais e na
recuperación das áreas ardidas.

