
A BIOMASSA FLORESTAL PRIMARIA  

Entende-se por biomassa florestal primaria (BFP) a fração biodegradável dos produtos 

gerados e que são processados com fins energéticos. 

 Nos casos dos reflorestamentos, a biomassa florestal primaria é formada por materiais 

vegetais procedentes das seguintes operações de manejo: podas, seleção de brotos, 

desbastes, plantas pequenas e controle da vegetação. Também podemos incluir os restos dos 

aproveitamentos das madeireiras, sejam procedentes de cortes finais ou de cortes 

intermediários, lenhas provenientes de podas e material vegetal proveniente de cultivos 

energéticos, lenhosos e herbáceos, instalados em terrenos florestais.   

 Dentro da biomassa florestal também se inclui a biomassa florestal secundaria que é a 

matéria orgânica residual (costaneiras, serragem, cavacos, pedaços, licores negros, etc) 

gerados nos processos da indústria de transformação da madeira: serrarias, fabricas de 

celulose, fabricas de placas e compensados, carpintarias e fabricas de moveis. Podemos incluir 

ainda neste tipo de biomassa os restos de madeira procedentes de outras atividades 

industriais (pallets e embalagens) e resíduos urbanos geralmente da construção civil e das 

podas. 

Classificação da biomassa florestal primaria (BFP) 

A biomassa florestal primaria se produz principalmente em três tipos de cadeiras: 

florestas de produção madeireira, florestas de produção não madeira e cultivos energéticos 

florestais. Dentro de cada uma destas categorias, podem identificar-se origens distintas de BFP 

segundo a operação de silvicultura que a gerou. 

Florestas de produção madeira  

São as florestas típicas encontradas no Brasil, formadas por espécies de árvores como 

Pinus, Eucaliptos, entre outros. 

Aproveitamentos de pontas curtas ou de reflorestamentos. 

Podemos considerar como BFP: os ramos e destopos de árvores de aproveitamento 

madeireiro (normalmente biomassa com diâmetro de 7 cm); desbastes (apenas quando o 

desbaste é realizado no campo). Também são BFP as podas de espécies arbóreas (arvores não 

destinadas a produção industrial, normalmente árvores com diâmetros inferior a 7,5 cm e 



espécies secundárias sem interesse comercial). A seleção de arvores de reflorestamento e o 

aproveitamentos de troncos, tocos e galhos também geram biomassa.  

Aproveitamento de desbastes intermediários com valor comercial 

Podemos considerar como BFP as ramas e os destopos de árvores de aproveitamento 

madeireiro. Também se encontra nesta tipologia espécies de arvores não madeireiras (árvores 

não destinadas a produção industrial, normalmente árvores com diâmetros inferior a 7,5 cm e 

espécies secundárias sem interesse comercial) árvores doentes ou secas, queimadas (se 

consideram as podas antecipadas de arvores jovens sem aproveitamento madeireiro) e 

material vegetal de bosques, parques, arbustos e galhadas. 

Intervenção da silvicultura no reflorestamento natural. 

No caso de massas jovens provenientes de reflorestamento natural, podem ser 

considerados BFP os produtos resultantes de: desbastes não comerciais ou pré-comerciais, 

limpeza de plantações, seleção de brotos de cepas ou raiz, eliminação de árvores não 

desejadas à plantação, eliminação de arbustos e galhos. 

Intervenção da silvicultura em plantações jovens de reflorestamento. 

Podemos considerar BFP os produtos resultantes de podas de formação, destopos de 

galhos e limpeza em plantações muito densas.  

FLORESTAS DE PRODUÇÃO NÃO MADEIREIRA 

Clareiras abertas nas florestas 

As pastagens e as formações abertas com aproveitamento para grama, os sombreiros, 

os carvalhos, os pinos resinosos e os bosques abertos para produção de frutos ou sementes. 

Nestes espaços se considera a BFP os produtos resultantes de: podas de formação da copa, 

eliminação de ramas e brotos, troncos e galhos, cortes para limpeza e arbustos. 

Espaços florestais de baixo tamanho 

São as arvores cortadas que se regeneram por broto ou pela raiz para a obtenção de 

lenhas, para obtenção de frutos, etc. A BFP é proveniente de podas, eliminação de ramas e 

brotos e arbustos. 

Espaços florestais de lenhas. 



Monte constituído por frondosas que se regeneram de forma natural através de 

rebroto ou propagação, que se aproveitam nas rotações dos cortes para lenha ou biomassa. A 

BFP procede de cortes e recolha ao final do ciclo de rotação. 

Arbustos. 

Retrata os montes formados por espécies de arbustos sem nenhum tipo de 

intervenção silvícola. Nestes espaços pode se efetuar periodicamente o corte e recolha do 

material para biomassa. 

CULTIVOS FLORESTAIS ENERGÉTICOS  

Consiste no cultivo em terrenos da biomassa vegetal com fins energéticos. O Objetivo 

é produzir a maior quantidade de biomassa através de altas rotações de corte e densidade 

alta. Para se obter o máximo rendimento energético se deve aplicar técnicas tais como: 

controle da vegetação subseqüente, regeneração eficaz, preparação adequada do terreno, 

fertilização, tratamentos de plantas e em algumas ocasiões irrigação.  

Mobilização da BFP 

Até pouco tempo atrás, a biomassa florestal primaria era considerada um resíduo 

florestal do qual o proprietário da floresta teria que se desfazer ou até mesmo pagar para dar 

fim ao material diminuir o risco de incêndios a propriedade ou a vizinhança.   

Com o aparecimento de mercados de aproveitamento da biomassa florestal para fins 

energéticos, a biomassa florestal deixa de ser considerado um resíduo, passando a constituir 

um novo recurso florestal capaz de melhorar a rentabilidade dos reflorestamentos e de 

contribuir para a sua gestão sustentável. 

Chaves para a o uso energético da BFP: 

• Iniciativas locais e organização dos produtores; 

• Adaptação da silvicultura para o aproveitamento da biomassa; 

• Formação e divulgação; 

• Interação das políticas florestais, energéticas e de desenvolvimento rural; 

• Proximidade dos centros de consumo de biomassa a floresta; 

• Diversificação do mercado; 

• Adaptação das empresas de serviço.  



 O uso da biomassa florestal e o desenvolvimento sustentável 

O impulso das políticas para o uso de energias provenientes de fontes renováveis, 

principalmente da biomassa, se baseia no fato de que estas fontes de energia são sustentáveis. 

O termo sustentabilidade implica em uma continua ação nos aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais na sociedade.  

 Fatores do uso da biomassa florestal com fins energéticos que contribuem para a 

sustentabilidade: 

• Diminuição do consumo de combustíveis fósseis; 

• Diminuição de emissões de gases do efeito estufa e causadores de mudanças 

climáticas; 

• Aumento do desenvolvimento rural, criação de empregos e economia local; 

• Diminuição do risco de incêndio florestal. 

Praticas de sustentabilidade para a BFP 

O uso da biomassa florestal primaria com fins energéticos tem como principio a 

geração de energia a partir de uma fonte renovável que respeita o meio ambiente. Neste 

sentido, o aproveitamento da biomassa florestal com fins energéticos deve contribuir para 

garantir a sustentabilidade dos reflorestamentos e dos ecossistemas a que estão associados, 

ao mesmo tempo em que se garanta o fornecimento do recurso às centrais de geração de 

energia.  

Recomendações:  

• Minimizar os riscos e os impactos negativos, planejando os trabalhos de 

aproveitamento da biomassa de uma forma correta; 

• Manter a biodiversidade, assegurando a permanência dos recursos existentes nas 

florestas. Estes recursos são renováveis aja que seu aproveitamento garanta a 

regeneração da floresta; 

• Respeitar as espécies vegetais protegidas, raras ou que devido a sua escassez devam 

ser conservadas para favorecimento da biodiversidade; 

•  Evitar o comprometimento do habitat da fauna silvestre; 

• Não retirar a biomassa florestal em zonas de grande declive e/ou de insuficiente 

profundidade do solo, onde o risco de erosão é maior; 



•  Evitar o uso de maquinas pesadas em lugares onde haja problemas de compactação 

do solo; 

• Deixar no campo a maior quantidade possível de folhas e de ramos finos, dado que 

estas frações de biomassa proporcionam valiosos nutrientes durante o seu processo 

de decomposição e ajudam a manter o conteúdo de material orgânico no solo; 

• Em solos pobres em nutrientes se deve contemplar um programa de revitalização 

através da fertilização; 

• Aplicar técnicas silvícolas que favoreça a presença de nutrientes: promoção de 

desbastes, prolongamento de rotações ou estabelecimento de plantações mistas nos 

casos em que a técnica seja viável; 

• Efetuar o acompanhamento da regeneração natural depois da retirada dos restos da 

exploração. Em caso de que seja necessário se deve proceder ao reflorestamento da 

área; 

• Minimizar os impactos negativos produzidos pelos  locais de armazenamentos da 

biomassa, procurando sua integração a paisagem; 

• Impulsionar a instalação de centrais de geração de energia a partir de biomassa 

florestal primaria o mais perto possível dos bosques geradores do recurso, evitando 

assim problemas de logística; 

• Promover a incorporação no solo das cinzas produzidas durante a combustão da 

biomassa florestal; 

•  Promover processos tecnológicos que respeitem os ciclos de água nas zonas de 

instalação de centrais de geração de energia.  


