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SOBRE A EMPRESA 

A BBF, empresa 100% nacional, iniciou suas atividades em abril de 2008 em São João 

da Baliza, Estado de Roraima, com o objetivo de produzir óleo de palma na região 

Norte do Brasil, para servir de matéria prima na produção de biodiesel e geração de 

energia renovável em sistemas isolados. 

Com este objetivo, a empresa busca diversificar a matriz energética dos sistemas 

isolados na Amazônia brasileira, investindo na geração de emprego e renda e redução 

dos custos da energia elétrica, a partir de uma matriz sustentável, substituindo o uso 

de óleo diesel por fontes renováveis como o óleo vegetal e biomassa, nas 

termelétricas da região. 

Para isso a empresa priorizou três eixos estratégicos de atuação: 

1) Mudança na matriz energética substituindo o óleo diesel de origem fóssil por 

combustível de fonte renovável e biomassa de dendê; 

2) Criação e geração de empregos e renda no interior dos Estados da Região Norte 

do país, especificamente nos locais de plantio de palma; 

3) Redução no custo da geração de energia com o uso dos recursos naturais 

renováveis e disponíveis localmente. 
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APRESENTAÇÃO 

A empresa Brasil BioFuels S. A. (BBF), através do Leilão 01/2019 de Aquisição de 

Energia Elétrica e Potência Associada de Agente Vendedor, para atendimento ao 

mercado consumidor do estado de Roraima, obteve a concessão de geração de 

energia elétrica da Usina Termelétrica (UTE) BBF Baliza, localizada no município de 

Boa Vista, capital de Roraima. 

Atualmente, a UTE BBF Baliza conta com Licença de Instalação emitida pela 

Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH) pelo processo 

N° 01854/08-01, a qual autoriza a “construção de uma central geradora termoelétrica, 

com capacidade de 9,8 MW, utilizando biomassa”. Dessa forma, é necessária a 

alteração da potência da referida licença para incluir a capacidade de 7,816 MW 

utilizando óleo vegetal, totalizando a capacidade de 17,616 MW, para atendimento 

aos requisitos básicos das instruções normativas do Leilão. 

A biomassa é uma alternativa interessante para a diversificação da matriz energética, 

considerando seus impactos socioambientais. Do ponto de vista ambiental, o manejo 

apropriado da plantação e seu uso sustentável tornam as emissões de CO2 

praticamente nulas, pois o carbono é fixado pela planta durante o seu 

desenvolvimento (ANEEL, 2008). Em relação aos aspectos sociais, a geração de 

empregos diretos e indiretos tem sido tratada como um dos mais importantes 

benefícios da utilização da biomassa. Dentre as biomassas disponíveis no Brasil e na 

região, a Palma de Óleo (Elaeis guineenses) e o capim elefante foram as matérias 

primas escolhidas para este projeto. Além disso, no início da operação e em eventuais 

necessidades, serão utilizados resíduos de madeira, proveniente de madeireiras da 

região, devidamente licenciadas. 

A cultura da palma de óleo tem passado por um processo de expansão no Brasil, 

decorrente principalmente da implantação de políticas públicas. Foi encomendado 

pelo Governo Federal, a elaboração do Zoneamento Agroecológico do plantio 

Dendezeiro para as Áreas Desmatadas da Amazônia Legal (ZAE-Dendê), aprovado 

pelo Decreto nº 7.172, de 7 de maio de 2010.  Fundamentado no ZAE-Dendê, foi 

criado o Programa de Produção Sustentável da Palma de Óleo, que proíbe o 
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desmatamento de floresta para esta finalidade e estabelece regras para cultivo de 

palma. Nesse sentido, a palma pode ser usada para reflorestar áreas degradadas, 

abundantes na região. 

O projeto da UTE BBF Baliza criará uma cadeia produtiva inteiramente sustentável, 

que abrangerá um contexto bem mais amplo que a simples geração de energia 

elétrica, exercendo papel fundamental na conexão energia - desenvolvimento - meio 

ambiente da região. Isso porque a BBF inserirá um processo verticalizado na 

localidade a partir do cultivo e beneficiamento de palma de óleo e capim elefante, e 

da utilização de suas respectivas biomassas e do óleo de palma para geração de 

energia na usina. 

O objetivo do empreendimento é a produção de eletricidade a partir de biomassa e 

óleo vegetal produzidos na região norte do país. Tais fontes de geração de energia 

elétrica são renováveis e sustentáveis e assim, caracterizando-se como alternativas 

para a substituição de geradores movidos somente a diesel, acarretando na geração 

de empregos e renda na região. 

O presente documento, elaborado pela empresa Ambiental Norte, expõe os resultados 

do Estudo de Impacto Ambiental – EIA em atendimento às diretrizes estabelecidas 

pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH), no 

“Termo de Referência para Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e Estudo de Análise de Risco Relacionado à 

Implantação de Termelétrica a Biocombustível”, com o intuito de analisar a viabilidade 

ambiental do empreendimento e assim, subsidiar o processo de Licenciamento 

Ambiental do projeto de expansão e operação da Usina Termelétrica (UTE) Baliza a 

óleo e biomassa de dendê (Elaeis guineensis) e biomassa de capim elefante 

(Pennisetum purpureum), a ser construída no município de São João da Baliza – RR. 

Em consonância com as exigências estabelecidas pela legislação ambiental, este 

documento obedece, dentre outras exigências legais, à Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 001/86, que normatiza diretrizes e critérios 

fundamentais para elaboração dos projetos, conforme as características do 

empreendimento e as particularidades de suas atividades. 
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O EIA objetiva definir a região de expansão da usina termelétrica Baliza, considerando 

as diferentes abrangências espaciais, de cunho físico, biótico, socioeconômico e 

cultural, delimitadas como as áreas de influência para os estudos ambientais, e 

identificar e avaliar sistematicamente os possíveis impactos ambientais gerados nas 

fases de implantação e operação da atividade, apresentando os possíveis cenários 

futuros e impactos para a região de instalação do empreendimento, levando em conta 

as eventualidades de implantação e de não implantação do projeto, ponderando os 

estudos referentes aos diversos temas de forma integrada, e os respectivos 

Programas Ambientais. 

Ressalta-se que o EIA cujo resultado é apresentado neste RIMA, busca 

principalmente, a integração de programas e ações identificadas para evitar e mitigar 

os impactos negativos e potencializar os impactos positivos, através de programas 

localizados já previstos ou em curso para a região onde se pretende instalar o 

empreendimento, desenvolvidos nas esferas federal, estadual e municipal. Nesse 

sentido, ressalta-se também a recomendação de ações de compensação ambiental 

voltadas para a preservação de áreas que ainda possuem potencial de biodiversidade 

representativo. 

Para subsidiar a adequada avaliação ambiental e proposição de ações e programas 

de controle, mitigação, compensação e monitoramento, o EIA  contempla, 

inicialmente, uma visão detalhada das características de engenharia da utilização da 

biomassa e do óleo bruto de palma para a geração de energia elétrica, bem como 

seus objetivos e justificativas, à luz do planejamento integrado dos recursos 

energéticos e planejamento para atendimento aos sistemas isolados, realizados no 

âmbito do Governo Federal para expansão do setor energético. Tais planejamentos 

encontram-se configurados no Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050) e 

Relatório de Planejamento para Atendimento aos Sistemas Isolados, Horizonte 2023, 

elaborados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), por meio da Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Energético e da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE). Nesse cenário, destaca-se a relevância da usina termelétrica Baliza para o 

suprimento da demanda energética da região. 
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A base de conhecimento que os presentes estudos ambientais de cunho 

multidisciplinar consolidam, oferece subsídios importantes para as futuras tomadas de 

decisão relacionadas ao empreendimento, pautando-se no principal objetivo de 

proporcionar condições para melhores oportunidades de vida dos membros da 

sociedade que reside no local onde se pretende instalar o empreendimento, buscando 

o indispensável equilíbrio entre os princípios e diretrizes de sustentabilidade e de 

desenvolvimento. Assim, verifica-se, sob a ótica ambiental — incluindo, 

obrigatoriamente, as múltiplas variáveis socioeconômicas e culturais — qual a 

configuração equilibrada que permita a implementação de um empreendimento de 

grande relevância para o estado, como a usina termelétrica UTE Baliza, sem ferir, de 

forma definitiva e irrecuperável, a capacidade suporte de recursos naturais que 

prestam serviços ambientais fundamentais para a manutenção não somente da 

interação complexa do ecossistema amazônico e que se configura com alguns 

atributos específicos na região onde se planeja implantar o empreendimento, como 

também dos modos de vida da população que aí habita e desenvolve atividades 

econômicas. 

Dessa forma, este estudo constitui um efetivo instrumento de planejamento para 

subsidiar a análise da viabilidade ambiental da usina termelétrica UTE Baliza. 
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SOBRE O EMPREENDIMENTO 

A UTE BBF Baliza será instalada implantada em terreno próprio da Brasil Biofuels, 

localizado no município de São João da Baliza, estado de Roraima, em uma área de 

aproximadamente 18.500 m², que já conta com postes de alta tensão nas 

proximidades, e terá capacidade instalada de 17,616 MW.  

O ponto de entrega da energia e potência associada será o barramento “São João da 

Baliza – 69 kW”, que tem margem remanescente de escoamento de até 24 MW. 

Como pode ser observado na Figura 1, a UTE será construída ao lado da Usina de 

Beneficiamento de Palma e próximo à sede da empresa, viveiro e pré-viveiro.  

A principal via de acesso ao empreendimento é a rodovia federal BR-210. 

 
Figura 1 – Localização da UTE BBF Baliza. 

Fonte: Ambiental Norte, 2020. 

 

A operação da UTE será a partir da utilização de biomassa e óleo vegetal bruto, 

diferentemente das usinas atuais que utilizam o óleo diesel.  
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O uso da biomassa e do óleo vegetal bruto em motores de combustão interna é uma 

alternativa ao óleo diesel, implica em significativos ganhos econômicos e 

socioambientais, pois a biomassa é disponível abundantemente na região e seu 

manejo, além de abastecer a UTE, repercute na geração de emprego e renda e no 

aproveitamento do solo; o óleo é um produto comercializado livremente no mercado 

(commodity), que apresenta diversos benefícios destacando-se: redução de emissão 

de gases poluentes, fácil manuseio, redução nos riscos de armazenamento, geração 

de emprego e renda, dentre outros. 

A construção da usina obedecerá às seguintes etapas: 

• Mobilização 

• Construção Civil 

• Montagem dos motores 

• Comissionamento 

 
Durante a fase de operação, a UTE BBF Baliza apresentará as seguintes 

características operacionais. 

A usina será composta por 3 grupos geradores com potência nominal de 12,25 MW 

um e dois de 4,885 MW, totalizando uma usina com 22,02 MW de potência instalada, 

porém considerando a disponibilidade de potência a usina chega a um montante de 

total de 17,616 MW. A estrutura da usina é apresentada na Figura 2. 

Na usina serão utilizados três grupos geradores, projetados para operação contínua 

e variável, cujo combustível principal será a biomassa. No caso do projeto da UTE 

BBF Baliza, a BBF definiu uma disponibilidade de metade da potência total. Mesmo 

que distribuidora Roraima Energia, tenha a obrigatoriedade de comprar somente 

metade da capacidade de geração dessa usina, a usina deve ter disponível o total de 

sua capacidade, pois a distribuidora Roraima Energia pode demandar quantidade de 

energia elétrica acima da metade a qualquer momento. Ou seja, esta usina estará 

sempre gerando energia elétrica no mínimo da metade de sua capacidade e podendo 

chegar até ao seu máximo, a depender da demanda de energia elétrica da 

distribuidora Roraima Energia. 
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Figura 2 – Layout da Usina Termoelétrica. 
Fonte: BBF, 2020 

 
 

 
Os tanques de armazenamento de combustível foram projetados para conseguir gerar 

energia elétrica por um periodo mínimo de 7 dias de operação contínua na capacidade 

máxima de funcionamento da usina, e mais 7 dias previsto de período entre os 

abastecimentos dos tanques de armazenamento, garantindo assim o funcionamento 

da usina e a disponibilidade de energia elétrica constante. 

Dessa forma, abastecimento e disponibilidade de combustível nos tanques de 

armazenamento, garantem o atendimento da quantidade de energia elétrica 

necessária a cada instante e de maneira confiável ao longo de todo o período de 

funcionamento da usina. 
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A UTE BFF Baliza pode ser definida por seus dois tipos de combustíveis e ciclos que 

podem ser utilizados e será constituída por duas partes: 

1- Ciclo Diesel, composto por dois grupos geradores, com motores de sistema 

convencional de explosão interna, abastecidos diretamente com óleo vegetal bruto, e 

com capacidade instalada de 7,816 MW. Todos os equipamentos utilizados na usina 

serão novos e fornecidos por fabricantes internacionais de qualidade com tradição de 

fornecimento para empreendimentos desta natureza. 

2- Ciclo Rankine, formado por um turbogerador, que utilizará como combustível a 

biomassa vegetal, e terá 9,8 MW de capacidade instalada.  A biomassa vegetal 

utilizada como combustível terá principalmente dois tipos: a primeira, oriunda do 

resíduo da palma de óleo, resultado do beneficiamento dos Cachos de Frutos Frescos 

produzidos pela BBF; e a segunda, constituída pelo capim elefante (Pennisetum 

purpureum), produzida também pela BBF.  

Todos os combustíveis que serão utilizados na UTE BBF Baliza são abundantes, 

renováveis, menos poluentes e não finitos, diferentemente dos derivados de petróleo, 

e ainda, mais seguro e barato. O óleo vegetal especificamente, também apresenta 

vantagem pois não é inflamável em condições ambientes, fazendo com que seu 

armazenamento e manuseio sejam bastante seguros. A figura abaixo apresenta um 

esquema simplificado de como funcionará a parte da Usina que utilizará a biomassa 

como combustível. (Figura 3). 

 
Figura 3 – Fluxograma da UTE BBF Baliza. 

Fonte: BBF, 2019. 
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A Figura 4 apresenta um esquema simplificado de como funcionará a parte da Usina 

que utilizará o óleo vegetal como combustível. 

 
Figura 4 – Fluxograma da Operação da Usina Termoelétrica. 

Fonte: BBF, 2019. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento, foram 

analisados os meios físico, biótico e socioeconômico, avaliando-se os efeitos 

esperados em razão da instalação e operação da usina. 

A Escolha da Localização 

As diretrizes do leilão estabeleceram que cada proponente deveria eleger um 

barramento para conectar a usina ao sistema, para atender as necessidades 

estruturais e/ou conjunturais do Sistema Isolado de São João da Baliza e Localidades 

Conectadas. 

Dessa forma, o terreno onde se pretende instalar a UTE BBF Baliza foi escolhido por 

se tratar de uma área próxima à Subestação SE São João da Baliza, barramento 

elencado para este projeto, além de estar distante da zona urbana da cidade de São 

João da Baliza. 



    

12 

 

Além dos motivos acima mencionados, este projeto está conciliado com a implantação 

da Esmagadora de palma, que será implantada ao lado da usina no mesmo terreno, 

o que viabiliza o compartilhamento da tancagem de óleo, reduzindo a área construída. 

Outro ponto importante a se destacar é a estrada de acesso ao terreno escolhido, que 

possui boas condições de acesso ao local das obras, que contará com circulação de 

caminhões e maquinários. 

A decisão de construir uma usina termelétrica depende da avaliação de diversos 

critérios que abrangem os impactos ambientais e sociais das comunidades do 

entorno. Diante disso, antes da escolha definitiva do terreno para a implantação da 

UTE BBF Baliza, a BBF estabeleceu alguns critérios para investigação de alternativas 

locacionais para implantação da usina, sendo eles: 

• Proximidade do barramento escolhido para a interligação no sistema, no caso 

a Subestação SE São João da Baliza; 

• Facilidade de recebimento de combustível com capacidade de suprir a UTE; 

• Facilidade de acesso para o local, sem causar distúrbios desnecessários aos 

centros populacionais, durante as atividades de construção e o transporte de 

grandes equipamentos; 

• Disponibilidade durante todo o ano de água em quantidade suficiente e 

qualidade aceitável para o funcionamento da UTE; 

• Infraestrutura requerida externamente ao local do projeto; 

• Implantação em áreas não florestadas reduzindo impactos ambientais, 

sobretudo à flora e a fauna. 

Considerando os critérios acima, a BBF identificou 3 áreas potenciais disponíveis para 

a implantação do projeto. Considerando os critérios acima, a BBF identificou 3 áreas 

potenciais disponíveis para a implantação do projeto.  

Opção 1 de terreno, que fica a uma distância de 2.700 metros em linha reta da SE 

São João da Baliza e possui uma área de aproximadamente 115 hectares e já 

pertence à BBF. Para a implantação da UTE não seria necessária supressão vegetal, 

pois o terreno já possui área aberta sem vegetação. Além disso, está localizado em 

uma vicinal sem nome, que atende às necessidades de acesso para implantação e 

funcionamento da UTE. No entanto, além de estar distante da esmagadora de palma, 
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que fornecerá grande parte do combustível da usina, a construção da UTE neste 

terreno vai demandar a construção de parte da linha de transmissão dentro dos limites 

da área urbana, abrangendo cerca de 1.100 metros de comprimento somente nesta 

área.  

A Opção 2 de terreno, localizado na BR-210, ficando a cerca de 5.000 metros de 

distância da SE São João da Baliza em linha reta. Este terreno possui uma área de 

cerca de 100 hectares e é constituído essencialmente de gramíneas, arbustos e 

vegetação rasteira e o seu fundo possui uma área de Reserva Legal, além de já 

pertencer à BBF. Esta área possui um curso de água, sendo necessária a constituição 

de APP, no entanto, possui uma grande área aberta. Apesar de passar grande trecho 

da linha de transmissão na própria BR, a construção da usina neste terreno 

demandaria a circulação constante de caminhões dentro da área urbana, já que 

grande parte do combustível virá da esmagadora de palma da própria empresa. 

A Opção 3 de terreno também está localizado na BR-210, a 5.000 metros de distância 

da SE São João da Baliza em linha reta. Assim como os demais terrenos, esta opção 

possui uma área aberta sem vegetação, sendo dispensada a supressão da vegetação. 

Neste mesmo terreno, que pertence à BBF, está em fase de construção a esmagadora 

de palma; esse empreendimento fornecerá o combustível à usina, facilitando a 

logística e o deslocamento da biomassa e do óleo vegetal, além disso, a UTE e a 

esmagadora de palma compartilharão a tancagem de óleo, reduzindo a área 

construída. Nesta opção, a linha de transmissão passará predominantemente pela 

BR-210, impactando pouco na área urbana considerando-se todos os aspectos, esta 

área foi considerada a melhor alternativa.  

Todas as Opções de Alternativas locacionais podem ser observadas na Figura 5. 
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Figura 5 – Localização das Alternativas Locacionais para Implantação da UTE BBF Baliza. 

Tecnologia Escolhida para Geração de Energia 

A opção pela modalidade geração com Biomassa e grupos geradores movido a 

combustível do tipo óleo vegetal, foi tomada para o aproveitamento do plantio de 

Palma da BBF, já existente na região de São João da Baliza, com potencial 

fornecimento de Biomassa e óleo vegetal de Palma. Por outro lado, as exigências dos 

documentos técnicos do edital, de “Constante de Inércia mínima de 1,25 segundos 

por unidade geradora” e “Potência aparente mínima de 3,5 MVA por unidade 

geradora” para essa região do estado, levaram a definição de gerador da biomassa 

de alta potência e de equipamento de ciclo diesel de média rotação e médio porte. 

Além disso, a usina foi dimensionada de tal forma que a potência nominal instalada 

respeite o limite da capacidade máxima de escoamento do Barramento Candidato 

“São João da Baliza – 69 kW”, conforme previsto na “Definição das Características 

Elétricas para o Leilão de Suprimento a Roraima” (EPE-DEE-NT-073/2017-rev2/NOS 

NT 0143/2017). 



    

15 

 

Áreas de Influência 

As áreas de influência são definidas como as áreas que podem sofrer algum efeito 

causado pela construção ou o funcionamento de um empreendimento. De acordo com 

a extensão dos possíveis efeitos do empreendimento, essas áreas recebem três 

nomes diferentes: Área Diretamente Afetada, ou ADA; Área de Influência Direta, ou 

AID, e Área de Influência Indireta, ou AII. 

O tamanho ou área de cada uma dessas áreas de influência depende do que está 

sofrendo o efeito do empreendimento, ou seja, se o efeito é sobre as populações 

humanas (Meio Socioeconômico), sobre os animais e plantas (Meio Biótico) ou sobre 

os rios, solos, ar ou clima (Meio Físico). 

A ADA é a área ou espaço onde será construída a Usina e todas as estruturas que 

são utilizadas durante a construção e durante o funcionamento da Usina. Assim, essa 

é a área que abrange as intervenções físicas e que sofrerá modificações 

permanentes. A ADA é a única área de influência que é igual para os diferentes 

componentes do estudo, os meios Físico, Biótico e Socioeconômico. 

A AID é a área onde serão sofridas as consequências ou efeitos (impactos) 

diretamente associados à UTE. Assim, a AID para os meios Físico e Biótico foi 

delimitada com a área de um círculo de 1km de raio a partir da UTE, cujas áreas 

contemplam a parte central da bacia hidrográfica do igarapé conhecido como Mata-

Fome. Esta delimitação segue o conceito da Resolução CONAMA 01/1986, onde fica 

estabelecido que deverá ser considerado para todos os casos a bacia hidrográfica na 

qual se localiza o empreendimento. 

Para o Meio Socioeconômico, a AID delimitada alcança toda a extensão territorial de 

São João da Baliza. 

A AII é a área que abrange os efeitos e consequências indiretas da UTE sobre os 

componentes dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico. A definição da AII é 

realizada com base na legislação ambiental específica. Neste caso, a Resolução 

CONAMA 01/1986 determina que deverá ser considerada a bacia hidrográfica na qual 

se localiza o empreendimento. Assim, para os Meios Físico e Biótico a AII ficou 

definida como um círculo de 10km de raio a partir da área da ADA da UTE. Já para o 
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Meio Socioeconômico, a AII foi considerada como a área total do município de São 

João da Baliza e a Sede Municipal de São Luiz. 

Meio Físico 

Geologia 

Em um contexto regional, a área que que será instalado o empreendimento, 

compreende a região em que afloram seis unidades geológicas: Suíte Intrusiva 

Abonari, Suíte Intrusiva Água Branca, Suíte Intrusiva Mapuera, Granito Igarapé Azul, 

Complexo Metamórfico Anauá e a unidade que compreende os Depósitos Aluvionares 

recentes como mostra a Figura 6. 

 
Figura 6 – Unidades Geológicas e lineamentos estruturais da região do empreendimento UTE BBF 

Baliza. Em destaque, tracejadas, estão as áreas de influencia direta e indireta. 
Fonte: Ambiental Norte, 2020. 

 

Geologia da Área de Influência Direta e Indireta 

 

A Área de Influência Direta do empreendimento (AID) está inserida totalmente no 

contexto de uma unidade, o Granito Igarapé Azul. Esse tipo geológico é representado 
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por rochas na forma de blocos em sua maioria, em regiões planas e na encosta de 

morros e serras (Faria et al., 2000) (Foto 1). 

 
Foto 1 – Afloramento de Rochas da Unidade Suíte Granito Igarapé Azul na Área de Influência 

Direta do Empreendimento. 

 

Por outro lado, na Área de Influência Indireta do empreendimento (AII) ocorrem três 

unidades, o Granito Igarapé Azul, a Suíte Intrusiva Água Branca e a Suíte Intrusiva 

Mapuera, todas elas rochas originadas no subsolo. 

 

Geomorfologia 

De acordo com Zoneamento Ecológico-Econômico da Região Central do Estado de 

Roraima, na área de influência direta e indireta do empreendimento, ocorre um tipo 

de relevo, reconhecido como Depressão Marginal do Norte da Amazônia, mostrado 

na Figura 7 . 

 

Tipos Predominantes de Relevo nas Áreas de Influência 

 

O tipo de relevo presente na área de influência direta é a unidade Depressão Marginal 

Norte da Amazônia (Foto 2), que abrange cem por cento da área, e é representada 

por uma associação de relevos com superfície levemente ondulada. 
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Figura 7 – Domínios Morfoesculturais da Região do Empreendimento UTE BBF Baliza. 

Fonte: Ambiental Norte, 2019. 

 

 
Foto 2 – Região do Empreendimento. Superfície Pediplanada Levemente Ondulada (área de 

instalação do empreendimento). 

  

No contexto que envolve tanto Área de Influência Direta como a Área de Influência 

Indireta, predominam quatro tipos de relevo, mostrados na Figura 8, são eles: 

Superfície Pediplanada Levemente Ondulada, Planícies Fluviais/Terraços Aluviais, 
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Relevos de Colinas e Relevo de Morrarias. Entretanto, a área do empreendimento 

encontra-se inserida em relevo do tipo Superfície Pediplanada Levemente Ondulada. 

 
Figura 8 – Unidades Predominantes de Relevo da Região do Empreendimento. 

Fonte: Ambiental Norte, 2020. 

 

Pedologia 

O solo é um componente ambiental importante e apresenta variações em suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas, que são fatores relevantes para a 

ocorrência de diferentes tipos de vegetação e do próprio uso da terra. 

De acordo com o Zoneamento Ecológico, o solo predominante, na região do 

empreendimento é o Argissolo Vermelho-Amarelo, na Área Diretamente Afetada-ADA 

e em quase toda a Área de Influência Direta-AID, como mostra a Foto 3. 
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Foto 3 – Prospecção, identificação e amostragem do solo mais representativo na área de 

influência diretamente afetada do empreendimento. 
Fonte: Ambiental Norte, 2019. 

. 

Na Área de Influência Indireta-AII do empreendimento, há uma maior variedade de 

solos onde ocorre Cambissolo Háplico em maior proporção, seguido de Argissolo 

Amarelo, distribuídos em um raio de 10 km no entorno do empreendimento como 

mostra a Figura 9. 

 
Figura 9 – Pedologia das Áreas de Influência da UTE- BBF Baliza. 

Fonte: Ambiental Norte, 2019. 
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Condições Agrícolas das Terras  

 

O município de São João da Baliza apresenta forte tendência para o agronegócio, o 

que possibilita o cultivo de vários produtos, dentre eles a banana, o café, o cacau, a 

cana-de-açúcar, entre outros. Entretanto, considerando os hábitos da população e a 

estrutura existente, predominam o cultivo de arroz, feijão, milho, mandioca, pastagens, 

criação de pequenos e grandes animais, como observado a bovinocultura de corte e 

leite, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Produção Agrícola e Mercado Consumidor do Município do São Joao da Baliza-
RR. 

1. Agricultura de Curto Ciclo  4. Pecuária  

Hortaliças ¹                                              Δ Avicultura Δ 

Arroz                                                                       Δ Suinocultura Δ 

Feijão Δ Bovinocultura de corte Δ 0 Z 

Milho Δ Bovinocultura Leiteira Δ 0 

Tubérculos ²ª Δ Equinos e caprinos Δ 

Frutas Δ 0 Z 5. Extrativismo animal  

2. Agroindústria  Pesca comercial Δ 0 

Beneficiamento de frutas regionais ³ Δ 0 piscicultura • Δ 0 

Mandioca (farinha, amido) Δ 0 Apicultura Δ 0 Z 

Carne (embutidos, frigorificados, couro) Δ 0 6. Extrativismo Vegetal (c/ manejo)  

Leite (queijo, iogurte, manteiga) Δ 0 Madeira (serrado e pré-beneficiada) Δ 0 Z 

Peixe (salga, defumação, couro) Δ 0 Madeira beneficiada (móveis e utilidades) Δ 0 

Cana-de-açúcar • Δ 0 Z Castanhas-da-Amazônia Δ 0 Z 

Café • Δ 0 Z Produção de mudas agrícolas e florestais ------- 

Cacau • Δ 0 Z 7. Extrativismo Mineral • Δ 0 Z 

Dendê --------- 8. Prestação de Serviços ⁷ Δ 

Arroz irrigado --------- 9. Turismo Ecológico ⁸ • Δ 0 Z 

Guaraná •     Z 10. Comércio ⁹ Δ 

3. Bio-Agroindústria (matéria-prima)  11. Artesanato Δ 0 Z 

Plantas medicinais ⁴ • Δ 0 Z 12. Indústria ¹⁰ Δ 0 

Óleos essenciais ⁵ • Δ 0 Z   

Especiarias e corantes naturais ⁶ • Δ 0 Z   

Mercados Potenciais: Δ – mercado local; 0 – mercado regional; Z - mercado extra-regional (amplo);  
• - condições naturais favoráveis para implementação da produção ou atividade. 

 

 
(1) – tomate, pimentão, maxixe, quiabo, feijão-de-metro, cheiro verde, coentro, pimenta-de-cheiro, couve, cebolinha, alface, pepino, 
repolho, abóbora. 
(2) – batata doce, batata inglesa, macaxeira, mandioca. 
(2a) – abacaxi, banana, cupuaçu, acerola, graviola, buriti, açaí, castanha-do-Brasil, camu-camu, goiaba, abacaxi, cítricos, (laranja, limão), 
maracujá, mamão, melancia, coco, abacate, caju, graviola. 
(3) – frutas amazônicas de excelente sabor e alto valor como alimento, dentre elas: açaí, patauá, bacaba, buriti, camu-camu, acerola, 
manga, cupuaçu, pupunha, tucumã, graviola, caju, melão. A partir dessas e de outras frutas amazônicas ou aclimatadas poderão ser 
produzidos sucos, compotas geleias e doces, destinados aos mercados interno e externo. 
(4) – crajirú, cipó-alho, amor-crescido, carapanaúba, mucuracaá. 
(5) – andiroba, copaíba, capim-santo, louro-pimenta, puxiri, para perfumes, sabonetes e cosméticos de base vegetal, resinas 
(copaíba, andiroba, jatobá) e gomas elásticas e não elásticas (sorva). 
(6) – urucu, pimenta-do-reino, cravo-da-índia, cuminho, canela, anil, gengibre, gergelim e outras especiarias tropicais, retomando -
se, em bases técnicos-empresariais modernas, o ciclo de extração das drogas do sertão. 
(7) -  praticamente todas as atividades existentes no setor de prestação de serviços para pessoas físicas e jurídica. 
(8) – hotéis convencionais e de selva (lodge), operadoras de turismo, empreendimentos de lazer, turismo rural. 
(9) – comercio de alimentos, material de construção, produtos escolares, artigos esportivos e estivas em geral. 
(10) – indústria de madeira, artefatos de cimentos, artefatos cerâmicos/olaria (telha e tijolo), pedras semipreciosas. 

 

Fonte: PDLIS 2001- 2004. Adaptação SEPLAN/CGEE 
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Em relação ao uso dos solos, o município possui como principais aptidões a produção 

agrícola, quase que em sua totalidade como mostra a Figura 10, áreas boas e 

regulares para a produção agrícola, em pelo menos uma forma de manejo, e ainda, 

aproximadamente 10% de suas áreas com restrições de uso ou sem inadequadas 

para a agrícola. Por se tratar de um município originado com um projeto de 

assentamento, sua área apresenta muitas pequenas propriedades e cultivo de 

diversos produtos, agricultura familiar, extrativismo vegetal, bem como pecuária de 

corte e leite. Em razão do desenvolvimento das atividades, verifica-se no entorno do 

empreendimento UTE – BBF Baliza, propriedades maiores que quatro módulos 

fiscais, com mais tecnologia aplicada ao manejo da atividade. 

A área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento é boa para lavouras, em pelo 

menos um nível de manejo, mas é limitada para manejo de baixa tecnologia, 

dependendo da cultura a ser implantada. 

 
Figura 10 – Aptidão Agrícola Local, nas Áreas de influência da UTE- BBF Baliza. 

Fonte: Ambiental Norte, 2020. 

 

O setor agropecuário do município de São João da Baliza é um importante 

componente da economia local, com destaque para a produção banana, mandioca e 
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arroz. Na pecuária o destaque vai para a criação de aves e bovinos, e produtos de 

origem animal como mel, leite e ovos; além do extrativismo vegetal de madeira em 

tora e lenha. 

Hidrogeologia 

Na região do empreendimento, por se tratar de uma localidade onde predominam 

rochas cristalinas, ocorre apenas uma unidade hidrogeológica, o aquífero 

Embasamento indiferenciado. 

 

Hidrogeologia das Áreas de Influência Direta e Indireta 

 

De acordo com o mapa hidrogeológico elaborado pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais, as áreas diretamente e indiretamente afetadas pelo 

empreendimento, estão inseridas dentro da área de um único: Aquífero Fraturado 

Embasamento Indiferenciado (Figura 11). 

 
Figura 11 – Domínios Hidrogeológicos da região do empreendimento UTE BBF Baliza. É possível 

observar que o local do empreendimento se encontra no limite entre o aquífero granular e o 
aquífero fraturado. 

Fonte: Ambiental Norte, 2020. 
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Esse aquífero é uma importante fonte de água da região, e por isso serão 

especialmente observados quaisquer possíveis efeitos que a UTE possa ter sobre ele. 

 

Hidrologia 

A bacia hidrográfica do município é composta pelos rios Jauaperi e Anauá. O Rio 

Jauaperi recebe águas de cursos menores, dos quais se destaca o rio Trairi, os rios 

Caroebe, Branquinho, Murauaú e Novo. O Rio Caroebe drena os municípios de 

Caroebe, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz, nos seus perímetros urbanos 

e rurais.  

A área de influência indireta dos recursos hídricos superficiais foi definida pela área 

de drenagem do Igarapé Mata Fome.  

 
Figura 12 – Bacia Hidrográfica do Igarapé Mata Fome 

Fonte: Ambiental Norte, 2019. 

 

Qualidade da Água 

 

Considerando o uso da água, necessário para a implantação e operação do 

empreendimento e uma possível interferência na bacia de drenagem, foi realizado 
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levantamento para verificar a quantidade e qualidade da água do Igarapé que corta a 

Área Diretamente Afetada - ADA do empreendimento, para avaliar possíveis impactos 

sobre a disponibilidade de água nessa bacia hidrográfica. 

Foi realizada coleta de amostras de água para análise, de acordo com as orientações 

do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA e CETESB, 2011).  

As coletas foram realizadas numa profundidade de 30 cm e as amostras coletadas 

foram armazenadas em frascos identificados e encaminhados para o laboratório 

Bioláqua, especializado e certificado para análises de água, com base na resolução 

CONAMA 357/2005, a seguir estão os registros fotográficos da coleta de água ( Figura 

13 e Figura 14). 

 

Figura 13 

a) Medição com sonda multiparâmetro             b) Coleta de água para análise em laboratório 

   
 Fonte: Ambiental Norte                                             Fonte: Ambiental Norte 
 

Figura 14 

a) Coleta para análise em laboratório                Medição com sonda multiparâmetro 

  
Fonte: Ambiental Norte                                            Fonte: Ambiental Norte 

a) b) 

a) b) 
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A qualidade de água nos pontos analisados no Igarapé Mata Fome, de forma geral 

está dentro dos parâmetros de qualidade aceitáveis, definidos na Resolução 

CONAMA 357/05. As análises de água feitas em laboratório apresentam todos os 

parâmetros dentro do limite estabelecido pela legislação vigente. 

Os resultados obtidos com a medição de vazão permitem observar que os valores 

obtidos no rio Igarapé estudado, apresentam baixos percentuais da vazão medida 

pontualmente no dia 13/11/2019. Destaca-se que o empreendimento em estudo não 

prevê lançamento de efluentes nesse ou em qualquer outro corpo hídrico. 

Climatologia 

O município de São João da Baliza se situa na zona “Am”, clima tropical típico de 

monções, onde apresenta grandes índices pluviométricos e períodos de seca de 1 a 

3 meses. A distribuição destes climas ao longo do estado pode ser vista na Figura 15. 

 
Figura 15 – Distribuição Climática no Estado de Roraima. 

Fonte: Ambiental Norte, 2020. 

 

Na região de São João da Baliza, o clima é classificado como típico de monções (Am), 

conforme a classificação de Köppen (Figura 15). Este tipo de clima é caracterizado 

por períodos chuvosos prolongados e um curto período seco, e a alta incidência de 

raios solar influência nas altas temperaturas ao longo do ano todo. 
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Ruídos 

Os níveis de ruídos (barulho) foram medidos antes da implantação do 

empreendimento e continuarão sendo medidos durante a implantação e operação da 

usina, perto de estradas e outras edificações que venham a ser erguidas próximas ao 

empreendimento, para garantir que estarão de acordo com a legislação vigente. 

Qualidade do Ar 

Não há registros de medição da qualidade do ar em São João da Baliza. Durante a 

fase de instalação e operação da Termoelétrica, serão feitas amostragens da 

qualidade do ar próximas ao empreendimento, onde veremos se há ocorrência de 

particulado em suspensão (poeira) e gases tóxicos à saúde humana e animal. 

Meio Biótico 

O diagnóstico ou caracterização do meio biótico, ou seja, das plantas e animais, nas 

áreas de influência da Usina Termelétrica Híbrido Forte de São Joaquim foi realizado 

por meio da busca de estudos já realizados na região (dados secundários) e também 

pela pesquisa em campo (dados primários). 

A pesquisa em campo foi realizada em quatro locais, dois na Área de Influência Direta 

(AID) e dois na Área de Influência Indireta (AII). Nesses locais, foram pesquisadas as 

espécies de plantas e animais silvestres. Dentre os animais silvestres, foram 

estudados os anfíbios (sapos e rãs), os répteis (cobras, calangos e lagartos em geral), 

as aves e as espécies de mamíferos terrestres de tamanho médio e grande. 

Flora 

A Área Diretamente Afetada da UTE BBF Baliza está inserida no Bioma Amazônia e 

já faz parte de uma área industrial onde já foram feitas a remoção de vegetação e 

terraplanagem (Figura 16). Assim, não haverá impacto direto sobre a flora durante a 

implantação deste empreendimento. 
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Na área de influência direta (AID) há fragmentos florestais compostos por vegetação 

do tipo Floresta Ombrófila Densa Submontana Aluvial, em uma matriz de plantação 

de dendê (Elaeis guineensis). A Floresta Ombrófila Densa Submontana Aluvial é 

caracterizada por espécies arbóreas de grande porte, onde parte das espécies é 

adaptada ou tolerante à inundação sazonal. 

É importante ressaltar que todas as espécies de planta registradas na AID e AII da 

UTE são espécies comuns, facilmente encontradas por toda a região. Apenas três 

espécies encontram-se classificadas em alguma categoria de ameaça à extinção. A 

castanheira, Bertholletia excelsa; a espécie Sorocea guilleminiana; e o faveiro-do-

igapó, Hydrochorea marginata. Ainda assim, a instalação do empreendimento não 

oferece risco direto às populações destas espécies, pois são espécies comuns e 

encontradas com frequência em outras localidades. Além disso, o empreendimento 

será instalado em área onde a vegetação natural já foi removida. 

 
Figura 16 – Localização da Área Diretamente Afetada da UTE BBF Baliza, na zona rural do 

município de São João da Baliza (RR). 
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Fauna 

Em relação à fauna, não existem muitos estudos realizados na região do 

empreendimento. Por isso, foram utilizados estudos feitos no estado de Roraima, em 

ambientes similares aos encontrados na AID e AII da UTE BBF Baliza para compor 

uma lista de espécies possivelmente presentes na área. 

 

Herpetofauna 

Assim, de 196 espécies de répteis e anfíbios possivelmente presentes na AII e AID do 

empreendimento, sete foram registradas durante a pesquisa em campo. 

Dessas espécies da Herpetofauna encontradas em campo, cinco são anfíbios, sendo 

uma rã (Foto 4, Foto 5) e quatro pererecas, duas destas registradas em fotos (Foto 6, 

Foto 7). As outras duas espécies são répteis, sendo uma serpente, Spillotes pullatus 

pullatus (Foto 8), e um jacaré identificado até gênero, Paleosuchus sp., pois o registro 

foi realizado por foto onde só foi possível registrar os olhos do jacaré (Foto 9). 

 
Foto 4 – Leptodactylus knudseni, espécie registrada no Transecto 2, na AID da UTE BBF Baliza, no 

município de São João de Baliza (RR), em novembro de 2019. 
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Foto 5 – Leptodactylus knudseni, espécie registrada no Transecto 2, na AID da UTE BBF Baliza, no 

município de São João de Baliza (RR), em novembro de 2019. 

 
Foto 6 – Perereca Boana boans, espécie registrada no Transecto 1, na AID da UTE BBF Baliza, no 

município de São João de Baliza (RR), em novembro de 2019. 
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Foto 7 – Perereca Boana multifasciatus, espécie registrada nos Transectos 1 e 2, na AID da UTE 

BBF Baliza, no município de São João de Baliza (RR), em novembro de 2019. 

 

 
Foto 8 – Serpente Spillotes pullatus pullatus, espécie registrada no Transecto 3, na AII da UTE BBF 

Baliza, no município de São João de Baliza (RR), em novembro de 2019. 
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Foto 9 – Jacaré, Paleosuchus sp., espécie registrada no Transecto 3, na AII da UTE BBF Baliza, no 

município de São João de Baliza (RR), em novembro de 2019. 

Avifauna 

Em relação às aves, foram identificadas como possivelmente presentes na área do 

empreendimento 357 espécies, das quais 124 espécies foram avistadas na pesquisa 

de campo, destas 25 foram registros ocasionais. 

Dentre as espécies avistadas em campo estão espécies de psitacídeos como a arara-

canindé e a curica (Foto 15 e Foto 17). E espécies comuns como o bacurau (Foto 10), 

o inhambu (Foto 11) e o aracuã-pequeno (Foto 12). 
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Foto 10 – Bacurau, Nyctidromus albicollis, registrada na área da UTE BBF Baliza (São João de 

Baliza, RR), em novembro de 2019. 

 

 
Foto 11 – Inhambu, Crypturellus sp., registrada na área da UTE BBF Baliza (São João de Baliza, 

RR), em novembro de 2019. 
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Foto 12 – Aracuã-pequeno, Ortalis motmot, registrada na área da UTE BBF Baliza (São João de 

Baliza, RR), em novembro de 2019. 

 

De todas as espécies avistadas em campo, 11 são consideradas ameaçadas em 

algum grau. No entanto, nenhuma consta no livro vermelho de espécies ameaçadas 

no Brasil (ICMBIO, 2018). 

Na lista internacional de espécies (IUCN, 2020) contam quatro das espécies 

registradas em campo. Destas, três são consideradas vulneráveis à extinção, o 

mutum-poranga, Crax alector (Foto 13); o tucano-do-bico-preto, Ramphastos tucanus; 

e o formigueiro, Myrmoborus lugubris. A quarta espécie, o papagaio-da-várzea, 

Amazona festiva, consta como quase ameaçada. 

 
Foto 13 – Um bando de mutum, Crax alector, registrado na área da UTE BBF Baliza (São João 

de Baliza, RR), em novembro de 2019. 
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Considerando a ameaça de extinção por atividades comerciais internacionais 

constam 11 espécies, duas citadas acima, o tucano-do-papo-branco, vulnerável à 

extinção, e o papagaio-da-várzea, espécie quase ameaçada. Além destas, mais 

nove espécies incluindo duas espécies de beija-flor e mais sete espécies incluindo 

papagaios, maracanãs, a curica (Foto 17), a arara-canindé (, Foto 15, Erro! Fonte 

de referência não encontrada.), periquitos e maitaca. 

 
Foto 14 – Casal de araras-canindé, Ara ararauna, registrado na área da UTE BBF Baliza (São 

João de Baliza, RR), em novembro de 2019. 

 
Foto 15 – Casal de araras-canindé, Ara ararauna, registrado na área da UTE BBF Baliza (São João 

de Baliza, RR), em novembro de 2019. 
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Foto 16 – Grupo de quatro araras-canindé, Ara ararauna, registradas na área da UTE BBF Baliza 

(São João de Baliza, RR), em novembro de 2019. 

 
Foto 17 – Curica, Amazona 36mazônica, registrada na área da UTE BBF Baliza (São João de 

Baliza, RR), em novembro de 2019. 
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Mastofauna de médio e grande porte 

Com relação aos mamíferos de médio e grande porte, 41 espécies estavam previstas 

para a área do empreendimento. Destas, 11 foram registradas em campo nas 

amostragens por busca ativa (Foto 18), ou captura em armadilha fotográfica (Foto 19). 

 
Foto 18 – Pesquisador verificando um possível rastro de mamífero na área da UTE BBF Baliza, 

São João de Baliza (RR), em novembro de 2019. 

 
Foto 19 – Pesquisador instalando armadilha fotográfica para mamíferos na área da UTE BBF 

Baliza, São João de Baliza (RR), em novembro de 2019. 
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Destas 11 espécies registradas em campo, apenas duas encontram-se listadas como 

vulneráveis à extinção nas listas nacional (ICMBio, 2018) e internacional (IUCN, 

2020): a anta, Tapirus terrestris (Foto 20), e o queixada, Tayassu pecari (Foto 30). 

Estas espécies estão também listadas no apêndice II do CITES (2020), juntamente 

com o caititu, Pecari tajacu (Foto 22 e Foto 23), e o cachorro-do-mato, Cerdocyon 

thous. Além destes mamíferos de médio e grande porte, foi registrada em campo 

também uma mucura (Foto 24). 

 
Foto 20 – Anta, Tapirus terrestris, tirada por armadilha fotográfica instalada no T4, AII. 

 
Foto 21 – Manada de queixada, Tayassu pecari, tirada por armadilha fotográfica instalada 

no T2, AID 
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Foto 22 – Caititu, Pecari tajacu, tirada por armadilha fotográfica instalada no T3, AII. 

 

 
Foto 23 – Manada de caititu, Pecari tajacu, tirada por armadilha fotográfica instalada no T3, AII. 



    

40 

 

 
Foto 24 – Mucura, Didelphis marsupialis, tirada por armadilha fotográfica instalada no T4, AII. 
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Foto 25 – Cutia, Dasyprocta leporina, tirada por 
Armadilha Fotográfica instalada na área da UTE 

BBF Baliza. 

Foto 26 – Tatú-galinha, Dasypus novemcinctus, 
tirada por armadilha fotográfica instalada na 

área da UTE BBF Baliza. 

  
Foto 27 – Tatú-galinha, Dasypus novemcinctus, 
tirada por armadilha fotográfica instalada no T1, 

AID. 

Foto 28 – Paca, Cuniculus paca, tirada por 
armadilha fotográfica instalada no T1, AID. 

  
Foto 29 – Cutia, Dasyprocta leporina, tirada por 

armadilha fotográfica instalada no T1, AID. 
Foto 30 – Queixada, Tayassu pecari, tirada por 

armadilha fotográfica instalada no T2, AID. 
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Foto 31 – Cutia, Dasyprocta leporina, tirada por 

armadilha fotográfica instalada no T2, AID. 
Foto 32 – Cutia, Dasyprocta leporina, tirada por 

armadilha fotográfica instalada no T2, AID. 

  
Foto 33 – Paca, Cuniculus paca, tirada por 
armadilha fotográfica instalada no T2, AID. 

Foto 34 – Duas pacas, Cuniculus paca, tirada 
por armadilha fotográfica instalada no T2, AID. 

  
Foto 35 – Queixada jovem, Tayassu pecari, 

tirada por armadilha fotográfica instalada no T2, 
AID. 

Foto 36 – Manada de queixada, Tayassu pecari, 
tirada por armadilha fotográfica instalada no T2, 

AID. 
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Foto 37 – Queixada, Tayassu pecari, tirada por 

armadilha fotográfica instalada no T2, AID. 
Foto 38 – Queixada, Tayassu pecari, tirada por 

armadilha fotográfica instalada no T2, AID. 

  
Foto 39 – Crânio de queixada, Tayassu pecari, 

encontrado no T2, AID. 
Foto 40 – Crânio de Tatu galinha, Dasypus 

novemcinctus, encontrado no T2, AID. 

  
Foto 41 – Irara, Eira barbara, tirada por 

armadilha fotográfica na área da UTE BBF 
Baliza. 

Foto 42 – Duas iraras, Eira barbara, tirada por 
armadilha fotográfica na área da UTE BBF 

Baliza. 
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Foto 43 – Paca, Cuniculus paca, tirada por 
armadilha fotográfica instalada no T4, AII. 

Foto 44 – Esquilo, Sciurus aestuans, tirada por 
armadilha fotográfica instalada no T4, AII. 

  
Foto 45 – Pesquisador medindo a altura da 
entrada de um oco de árvore utilizado como 

abrigo para mamíferos de médio e grande porte, 
T4, AII. 

Foto 46 – Pesquisador medindo a largura da 
entrada de um oco de árvore utilizado como 

abrigo para mamíferos de médio e grande porte, 
T4, AII. 

 
 
  



    

45 

 

Meio Socioeconômico 

O levantamento dos dados socioeconômicos tem por objetivo evidenciar a condição 

atual dos municípios de São João da Baliza e São Luiz, assim como suas 

potencialidades de desenvolvimento relacionadas à implementação de projetos de 

geração de energia que possam futuramente se fazer presentes no território. A 

reunião dos dados coletados em entrevistas de campo possibilita consolidar análises 

qualitativas e quantitativas sobre as relações sociais, econômicas e institucionais 

presentes nas localidades assistidas. Assim como a coleta de dados secundários, via 

bases de dados do governo federal e estadual, compõem o presente texto. Os bairros 

onde foram realizadas as entrevistas em São João da Baliza são identificados na 

Figura 17. 

 

 
Figura 17 – Bairros contemplados pela pesquisa de campo aplicada na cidade de São João da 

Baliza – RR. Fonte: Ambiental Norte, 2019. 
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População 

A população do município de São João da Baliza apresenta a divisão por gênero de 

52,5% masculina e 47,5% feminina, com uma densidade demográfica de 1,58 

Hab/km². No ano de 2010 a população do município de São João da Baliza está 

distribuída, quanto ao local de moradia, como 70,25% em área urbana e 29,75% em 

área rural, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 
Figura 18- Pirâmide etária do município de São João da Baliza – Censo IBGE - 2010 

Fonte: Site do IBGE. Acessado em 5 de dezembro de 2019, pelo endereço eletrônico: < 
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=14&dados=26#topo_piramide> 

 

Praticamente a metade da população de São João da Baliza possui ensino médio 

completo e ensino fundamental incompleto, 10,85% da população apenas  lê e 

escreve, sendo que o ensino superior atinge 14,85% da população.  

 

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=14&dados=26#topo_piramide
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Figura 19- Gráfico dos eleitores de São João da Baliza por grau de escolaridade 

Fonte: Site do TER – RR. Acessado em 10 de dezembro de 2019, pelo endereço eletrônico: < 
<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais> 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de São João da Baliza é de 

0,655, apresentando taxa crescimento entre os anos de 2000 e 2010 de 21,75% como 

apresentado na Figura 20. Em comparação com IDH do estado de Roraima o 

indicador está um pouco abaixo do geral que é de 0,752, porém ainda assim 

representa um bom índice, sendo o terceiro município com maior IDH, sendo superado 

apenas pela capital Boa vista e por Mucajaí. 

 

 
Figura 20- Gráfico do Índice de desenvolvimento humano (IDHM) de São João da Baliza 
Fonte – Atlas do desenvolvimento humano Brasil. Acessado em 5 de dezembro de 2019 

pelo endereço eletrônico: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-joao-da-
baliza_rr#caracterizacao> 

 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-joao-da-baliza_rr#caracterizacao
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-joao-da-baliza_rr#caracterizacao
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Mesmo diante da melhora nos índices de desenvolvimento humano o município de 

São Luiz ainda é um apresenta taxas abaixo da média se comparado com os demais 

municípios do estado, como apresentado na Figura 21. 

 
Figura 21- Gráfico da Evolução do IDHM - São Luiz - RR 

Fonte – Atlas Brasil, acessado em 10 de dezembro de 2019. Endereço eletrônico: < 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-luiz_rr#caracterizacao#idh> 

 

Segundo dados do IBGE a urbanização de São João da Baliza ainda pode ser descrita 

com precária, segundo dados de 2010 o índice é de 7,7% de área urbanizada, 

compreendendo domicílios urbanos em face de quadra, com boca de lobo, 

pavimentação, meio-fio e calçada. Importante salientar que na pesquisa realizada no 

município, o calçamento das vias públicas e vicinais foi um dos três temas mais citados 

quando se trata de entraves para o desenvolvimento local, os outros dois temas mais 

citados são educação e saúde. 

Economia 

São João da Baliza, como mostra a Tabela 2, apresenta aumento da renda per capita 

da população nas duas últimas décadas, com crescimento de 81,25%, sendo: 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-luiz_rr#caracterizacao#idh
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- Ano 1991 - R$ 201,75 

- Ano 2000 - R$ 258,85 

- Ano 2010 - R$ 365,67 

A taxa média anual de crescimento passou de 2,81%, entre 1991 e 2000, e 3,52%, 

entre 2000 e 2010.  

O índice Gini, que mede desigualdade, também demonstra melhora dos números 

apresentados, passando de 0,64, em 1991, para 0,55, em 2000, e para 0,53, em 2010. 

O índice Gini mensura a variação de desigualdade entre a taxa de 0 e 1, quanto mais 

perto de 1, maior é a desigualdade, demonstrado na Tabela 2 ,o município de São 

João da Baliza apresenta nas duas últimas décadas uma redução da desigualdade. 

 

Tabela 2 Renda, pobreza e desigualdade em São João da Baliza - RR 
Renda, pobreza e desigualdade 1991 2000 2010 

Renda per capita 201,75 258,85 365,67 

% e extremamente pobres 40,20 23,60 13,96 

% de pobres 57,14 44,93 31,23 

Índice de Gini 0,64 0,55 0,53 

Fonte: Atlas Brasil, acessado em 10 de dezembro de 2019. Endereço eletrônico: < 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-joao-da-baliza_rr#renda> 

 

A economia do município de São João da Baliza gira em torno da administração 

pública e da agropecuária, como mostra a Tabela 3. Esse cenário torna a economia 

local dependente das instabilidades que a política regional, do estado e federal 

possam eventualmente apresentar. A tabela abaixo demonstra de forma nítida à 

proporção que a folha de pagamento vinculada ao setor público possui no PIB local. 

Importante ressaltar que essa composição do PIB, composto majoritariamente pela 

administração pública, é encontrado nos demais municípios do estado.  

 

Tabela 3 - Produto Interno Bruto - São João da Baliza (valores em R$ 1.000) 
Detalhamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Agropecuária 
   
3.084  

   
3.050  

   
3.648  

   
4.777  

   
5.690  

   
6.683  

   
12.588  

   
12.719  

   
13.604  

   
13.887  

    
14.712  

Indústria 
   
1.136  

   
3.647  

   
4.676  

   
4.665  

   
6.531  

   
5.898  

     
9.348  

     
7.998  

     
7.302  

   
10.159  

     
9.878  

Serviços* 
   
7.799  

   
8.488  

 
11.572  

   
9.601  

 
12.837  

 
16.053  

   
18.896  

   
23.185  

   
23.765  

   
26.606  

    
29.004  

Administração Pública 
 
29.062  

 
33.039  

 
37.910  

 
43.385  

 
49.353  

 
54.099  

   
59.763  

   
62.145  

   
68.026  

   
74.719  

    
83.539  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-joao-da-baliza_rr#renda
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Valor Adicionado 
Bruto - VAB 

 
41.080  

 
48.223  

 
57.805  

 
62.428  

 
74.410  

 
82.733  

 
100.595  

 
106.047  

 
112.697  

 
125.371  

  
137.132  

Impostos 
   
1.772  

   
2.393  

   
3.061  

   
3.582  

   
7.456  

   
7.231  

     
9.357  

   
10.581  

   
11.583  

   
14.906  

    
17.990  

Produto Interno Bruto 
- PIB 

 
42.852  

 
50.617  

 
60.867  

 
66.010  

 
81.867  

 
89.964  

 
109.951  

 
116.628  

 
124.280  

 
140.277  

  
155.122  

PIB Per Capita** 
   
7.483  

   
8.514  

 
10.097  

   
9.739  

 
11.868  

 
12.810  

   
15.095  

   
15.758  

   
16.535  

   
18.372  

    
20.042  

Fonte: Contas Regionais - IBGE; Elaboração: SEPLAN-RR/CGEES.  
*Exceto Administração Pública 

**Exceto PIB Per Capita que está em R$ 1.00 

Obs: Atualizado em 29/11/2019 

Saúde 

São João da Baliza conta com rede de atendimento à saúde exclusivamente pública, 

os serviços apresentam ligeira melhora entre os anos de 2014 e 2018, conforme é 

possível observar na Tabela 4 abaixo. A média de leitos existentes para cada 1000 

habitantes é de 2,7, sendo a maior parte destinados a obstetrícia e pediatria, 

respectivamente e leitos cada, disponibilizados via Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Tabela 4- Rede prestadora de serviços e leitos - São João da Baliza 

 Detalhamento 2014 2018 

Tipo de Estabelecimento Quantidade Quantidade 

Unidade de Atenção à Saúde Indígena 1 1 

Posto de Saúde 0 1 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 2 3 

Central de Gestão em Saúde 0 1 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 3 

Unidade Mista 1 1 

Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na 
Área de Urgência 

1 1 

TOTAL 6 11 

Número de Leitos Existentes SUS 
Não 
SUS 

Existentes SUS 
Não 
SUS 

Clínico 7 7 0 9 9 0 

Complementar 0 0 0 1 1 0 

Obstétrico 2 2 0 2 2 0 

Pediátrico 4 4 0 4 4 0 

Outras Especialidades 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 14 14 0 16 16 0 

Fonte: CNES/DATASUS; Elaboração: SEPLAN-RR/CGEES. 

Obs: Atualizado em 16/01/2019. 
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Transporte 

São João da Baliza é atendida por três rodovias, sendo duas federais e uma estadual: 

BR-210; BR-174; RR-460 - Vicinal 26, Rodovia da Banana. A frota de veículos, como 

mostra a Tabela 5, triplicou nos últimos dez anos, passando do total de 672 veículos 

no ano de 2008 para 1924 no ano de 2018. As estradas vicinais e calçamento da via 

pública na área urbana são uma das principais queixas dos cidadãos quando 

questionados abertamente das melhorias necessárias. 

 

Tabela 5 – Frota de Veículos Existentes - São João da Baliza 

Detalha

mento 

Autom

óvel 

Camin

hão 

Caminho

nete/Ca

mioneta 

Ônibu

s 

Microôni

bus 

Reboqu

e/Semi-

Reboqu

e 

Motoci

cleta 

Motoneta/ 

Ciclomotor 
Utilitário TOTAL 

2018 265 52 154 8 5 4 1156 278 2 1.924 

2017 257 53 135 8 5 1120 278 1 1 1.858 

2016 244 50 128 7 6 2 1.086 274 1 1.798 

2015 225 48 114 4 5 2 1.060 264 1 1.723 

2014 221 46 104 4 6 2 975 240 1 1.599 

2013 183 43 92 4 8 2 858 216 0 1.406 

2012 154 41 80 4 9 0 765 187 0 1.240 

2011 127 40 81 4 8 0 664 173 0 
 

2010 114 37 70 4 7 0 582 152 0 966 

2009 101 33 67 2 6 0 496 123 0 828 

2008 80 29 60 1 5 0 397 100 0 672 

2007 55 22 53 1 4 0 279 71 0 485 

2006 39 18 42 1 3 0 211 57 0 371 

2005 29 16 33 1 3 0 142 40 0 264 

2004 20 9 22 0 1 0 68 19 0 139 

2003 19 11 22 0 1 1 75 25 0 154 

2002 23 16 19 0 0 1 72 24 0 155 

2001 15 7 14 0 0 1 26 4 0 67 

Fonte: DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito; Elaboração: SEPLAN-RR/CGEES 

Obs: Atualizados em 18/12/2019. 
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 Energia Elétrica 

O município de São João da Baliza possui uma subestação, na qual se pretende 

interligar a UTE BBF Baliza. Durante a entrevista de campo realizada foi evidenciada 

na fala dos entrevistados, a fragilidade do fornecimento de energia elétrica como um 

dos fatores que impedem o desenvolvimento local, dificultando a instalação de outros 

tipos de indústrias e comércio no território. Os consumidores residenciais apontam a 

inconstância do fornecimento de energia elétrica como um fator gerador de grandes 

prejuízos, causando a queima de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, o que foi 

registrado durante as entrevistas realizadas no município. 

O número de consumidores de energia elétrica aumentou pouco mais de 10% no 

período entre 2010 e 2018, passando de 1246 para 1447, no entanto o consumo 

passou de 1068 MWh para 3143 MWh (como mostra a Tabela 6), um salto que triplica 

o consumo residencial do município. O ´número de consumidores totais do município 

não apresenta aumento significativo, passando de 1899 em 2010 para 2142 em 2018, 

já o consumo é duplicado no período, passando de 3571 MWh para 6614 MWh, 

gerando mais pressão no fornecimento de energia local. 

 

Tabela 6 – Consumidores e consumo de energia elétrica em São João da Baliza - RR 
Forn
eci
men
to 
Fatu
rado 

Residencial Industrial Comercial 
Poder 

Público 
Outros 

Total 
Nº 

Cons
umid
ores 

Total 
Cons
umo 
em 

MWh 

Ano 

Nº 
Cons
umid
ores 

Cons
umo 
em 

MWh 

Nº 
Co
nsu
mid
ore
s 

Con
sum

o 
em 
MW

h 

Nº 
Cons
umid
ores 

Con
sum

o 
em 
MW

h 

Nº 
Con
sum
idor
es 

Cons
umo 
em 

MWh 

Nº 
Con
sum
idor
es 

Cons
umo 
em 

MWh 

2010 
        
1.246  

          
1.068  

          
4  

       
95  

         
139  

       
456  

         
61  

       
324  

         
449  

          
1.628  

        
1.899  

        
3.571  

2011 
        
1.241  

          
1.353  

          
4  

       
75  

         
128  

       
494  

         
61  

       
270  

         
553  

          
1.518  

        
1.987  

        
3.710  

2012 
        
1.320  

          
1.940  

          
4  

     
222  

         
146  

       
614  

         
59  

       
326  

         
560  

          
1.732  

        
2.089  

        
4.834  

2013 
        
1.304  

          
2.117  

          
4  

       
40  

         
141  

       
671  

         
62  

       
300  

         
545  

          
1.749  

        
2.056  

        
4.877  

2014 
        
1.375  

          
2.391  

          
6  

      
(53) 

         
146  

       
895  

         
65  

       
378  

         
509  

          
1.797  

        
2.101  

        
5.408  
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2015 
        
1.352  

          
2.465  

          
7  

       
98  

         
140  

       
825  

         
65  

       
482  

         
508  

          
1.953  

        
2.072  

        
5.823  

2016 
        
1.347  

          
2.568  

         
-    

     
255  

         
142  

       
846  

         
47  

       
461  

         
500  

          
1.952  

        
2.036  

        
6.082  

2017 
        
1.368  

          
2.938  

          
7  

     
177  

         
146  

       
927  

         
48  

       
513  

         
495  

          
1.766  

        
2.064  

        
6.321  

2018 

        
1.447  

          
3.143  

          
9  

     
305  

         
160  

     
1.05
8  

         
47  

       
511  

         
479  

          
1.597  

        
2.142  

        
6.614  

Fonte: Boa Vista Energia S/A e Divisão de Mercado da CER. Cia Energética de Roraima até 
2016 e Roraima Energia; Elaboração: SEPLAN-RR/CGEES 

Comunidades Tradicionais 

Há registros de população indígena da etnia Wai Wai no território de São João da 

Baliza, a área homologada conforme decreto homologatório DH S/N° - 23.06.2003, 

perfaz uma área da 405.000 hectares. A área total do município é de 4.324,7km², 

sendo que as terras indígenas correspondem a 41,5% desse total. 

Há uma histórica disputa na região pela posse e ocupação de terras entre indígenas, 

elite local e o próprio governo federal, sendo que a maior parte das terras do estado 

estão sob a gestão da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente (IBAMA). 

Análise Socioeconômica Geral 

O município de São João da Baliza apresenta características que são encontradas 

nos demais municípios do estado de Roraima, com base da economia na 

administração pública e agricultura. A inconstância na oferta de energia elétrica é 

apontada como um dos principais problemas da região, que além de seu alto valor 

para a população, impossibilita a instalação de empresas e indústrias no território, 

fator este também encontrado nos demais municípios do estado. A oferta de serviços 

à população ainda é insuficiente, levando a população a encontrar apoio nas áreas da 

saúde e segurança em municípios vizinhos, como São Luiz. 

O projeto da UTE BBF Baliza se insere no contexto do estabelecimento de uma cadeia 

produtiva sustentável, abrangendo o cultivo e beneficiamento de palma de óleo e 

capim elefante, e da utilização de suas respectivas biomassas e do óleo de palma 
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para geração de energia elétrica de forma sustentável, contribuindo para o 

desenvolvimento da região com respeito ao meio ambiente.  

Além dos empregos diretos e indiretos que serão gerados em razão da instalação e 

operação da usina, o cultivo, manejo da palma e do capim elefante, bem como o 

processo de extração do óleo de dendê, também resultarão na geração de emprego 

e renda, colaborando diretamente para a economia local. 

A sinergia dos resultados positivos nas áreas social, ambiental e econômica, 

decorrentes da criação dessas vagas de trabalho, dos salários pagos (cujos valores 

tendem a movimentar a economia do município) e dos impostos arrecadados, torna 

tais efeitos ainda mais relevantes, uma vez que o município de São João da Baliza é 

o segundo município com menor população no estado de Roraima,  sendo que a 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de apenas 8.1% no 

ano de 2017. 

 

. 
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IMPACTOS, MEDIDAS MITIGADORAS E PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 

Os impactos socioambientais identificados para cada fase, instalação e operação, são apresentados na tabela abaixo bem como as 

medidas propostas para minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos que ocorrerão em razão da 

implementação da UTE BBF Baliza. 

FASES DO 

EMPREENDIMENTO 

FATOR 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPOSTAS 

PROGRAMAS 

SOCIOAMBIENTAIS  

IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrogeologia 

 

 

 

 

 

Diminuição da 

taxa de infiltração 

de água para o 

aquífero 

Promover o direcionamento das chuvas para bacias de decantação 

e, em seguida, para poços ou valas de infiltração. Na construção de 

estradas e outras vias de acesso implantar um eficiente sistema de 

drenagem que direcione as águas pluviais para áreas mais 

permeáveis. Nas áreas onde não for necessária uma completa 

impermeabilização, utilizar pavimentos permeáveis. 

As impermeabilizações necessárias as obras da UTE BBF Baliza 

serão realizadas, principalmente, nos pisos e pátios das instalações. 

Isso pode ser minimizado contemplando obras que direcionem as 

águas das chuvas para bacias de decantação, e em seguida para 

poços ou pontos de infiltração. 

Programa de 

monitoramento da 

qualidade superficial e 

subterrânea da água 

Aumento da 

Vulnerabilidade 

do aquífero à 

Recolher e tratar os efluentes de sanitários por meio de sistema de 

tratamento. Os demais efluentes (cozinha, oficina etc.) devem ser 

Programa de 

monitoramento da 
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FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contaminação recolhidos em caixas de decantação antes de serem direcionados 

sumidouro. 

qualidade superficial e 

subterrânea da água 

 

Geomorfologia 

Alteração do 

relevo local. 

 

Implantar um projeto para promover a recuperação da cobertura 

vegetal através dos seguintes procedimentos: reafeiçoamento do 

terreno; plantio de espécies vegetais arbóreas e enriquecimento 

florestal das áreas remanescentes com vegetação nativa. 

Programa de controle e 

monitoramento de 

processos erosivos e 

assoreamento 

 

 

 

 

 

 

 

Solos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposição 

ou aceleração 

dos processos 

erosivos 

 

Executar a terraplanagem concomitantemente com a obra civil para 

evitar que o solo fique desprotegido; armazenar o solo superficial 

retirado da área a ser construída, para aproveitamento nos projetos 

de recuperação ambiental; utilizar tecnologias para proteger 

provisoriamente os taludes à medida que o serviço de 

terraplanagem avança. Instalar e manter canaletas na base dos 

taludes para recolhimento da água superficial. Instalar e manter 

drenos para escoar a água superficial. 

Programa de controle e 

monitoramento de 

processos erosivos e 

assoreamento 

 

 

 

 

 

 

Riscos de 

Contaminação do 

solo 

 

Classificar os resíduos de acordo as normas vigentes; segregar por 

classes; coletar, acondicionar, armazenar e transportar 

adequadamente; obter certificados de destinação e a emissão dos 

manifestos de transporte quando aplicável; viabilizar a 

destinação/disposição final compatível com a legislação ambiental. 

Para efluentes contaminantes: controlar as águas pluviais; implantar 

decantador de sólidos e separador de água e óleo; fazer limpeza 

rotineira dos dispositivos. Esses procedimentos integram os 

Programas de Gestão e Controle ambiental do empreendimento. 

 

Programa de 

gerenciamento de resíduos 

sólidos 
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FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

Recursos 

Hídricos 

Alterações na 

qualidade da água 

Na fase de obras é indicada a implantação de sistemas de 

drenagem, com bacias de decantação e condução disciplinada das 

águas pluviais. No que se refere aos esgotos sanitários deverá ser 

implantado sistema de tratamento de esgoto. Realizar manutenção 

de máquinas e equipamentos em áreas impermeabilizadas e 

interligadas a sistema de tratamento. 

Programa de 

monitoramento da 

qualidade superficial e 

subterrânea da água 

Qualidade 

do Ar 

Alteração da 

qualidade do ar 

 

Adotar um programa de manutenção preventiva dos veículos e 

equipamentos para evitar excessos de emissões gasosas; monitorar 

os níveis das emissões de fumaça dos equipamentos e veículos 

pesados 

 

Programa de controle de 

emissões atmosféricas 

 

Poluição 

Sonora 

Elevação dos níveis 

de ruído 

Limitar as atividades geradoras de ruídos prejudiciais à saúde 

humana aos padrões legais e normativos; reavaliar os pontos já 

medidos no Diagnóstico Ambiental; realizar medições conforme o 

procedimento descrito na NBR 1015 

Programa de controle de 

ruídos 

 

 

 

 

 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

 

 

 

Hidrogeologia 

Aumento da 

vulnerabilidade do 

aquífero a 

contaminação. 

Tratar os efluentes domésticos através de sistema de tratamento; 

direcionar as águas de lavagem dos armazéns e pátios para uma 

caixa de separação. 

Programa de 

monitoramento da 

qualidade superficial e 

subterrânea da água 

Recursos 

Hídricos 

Alterações na 

qualidade da água 

Tratar os efluentes domésticos através de sistema de tratamento, ; 

direcionar as águas de lavagem dos armazéns e pátios para uma caixa 

de separação. 

Programa de 

monitoramento da 

qualidade superficial e 

subterrânea da água 

Qualidade do Ar 
Alteração da 

qualidade do ar 

Adotar um programa de manutenção preventiva dos veículos e 

equipamentos para evitar excessos de emissões gasosas; monitorar 

Programa de controle de 

emissões atmosféricas 
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os níveis das emissões de fumaça dos equipamentos e veículos 

pesados 

Poluição Sonora 
Elevação dos níveis 

de ruído 

Limitar as atividades geradoras de ruídos prejudiciais à saúde 

humana aos padrões legais e normativos; reavaliar os pontos já 

medidos no Diagnóstico Ambiental; realizar medições conforme o 

procedimento descrito na NBR 10151 

Programa de controle de 

ruídos 

IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO 

 

FASE DE INSTALAÇÃO 

Fauna 

terrestre 

Intervenção em 

assembleias da 

fauna terrestre 

Na fase de obras é importante a execução de um Programa de 

Monitoramento de Fauna com ações como vistorias e manejo, 

voltadas a proteção da fauna local 

Programa de proteção e 

resgate de fauna 

FASE DE OPERAÇÃO Fauna terrestre 

Intervenção em 

assembleias da 

fauna terrestre 

 

Monitoramento de parâmetros de ecologia de comunidades da 

fauna silvestre local ao longo do tempo, durante a implantação e 

operação. Deste modo, será possível a realização de avaliações das 

possíveis interferências da implantação e operação do 

empreendimento sobre a biota. 

Programa de 

monitoramento fauna 

IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

ASE DE PLANEJAMENTO 

 

 

Economia 
Dinamização da 

economia local. 

O empreendedor e empresas contratadas devem realizar as ações 

do Programa de Aquisição de Insumos Locais para amplificação 

deste impacto positivo de alta relevância 

Programa de aquisição de 

insumos locais. 

População 

 

Expectativas 

favoráveis à 

instalação do 

empreendimento 

Execução do Programa de Comunicação Social, para esclarecer a 

população sobre os principais aspectos relacionados à instalação 

e operação do empreendimento. 

Programa de comunicação 

social 
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Expectativas 

adversas à 

instalação do 

empreendimento 

Execução do Programa de Comunicação Social, para esclarecer a 

população sobre os principais aspectos relacionados à instalação e 

operação do empreendimento. 

Programa de comunicação 

social 

Produção de 

conhecimento 

sobre os meios 

físico, biótico e 

socioeconômico. 

 

Ação de disposição dos estudos ao acesso público de um modo 

geral, em especial de estudantes e pesquisadores. 
Programa de comunicação 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia 

 

 

 

 

 

Geração de 

Emprego e Renda 

Execução do Programa de Contratação e Qualificação de Mão de 

Obra Local para contratação de trabalhadores no município de Boa 

Vista e futura relocação no mercado de trabalho quando, no final 

das obras, ocorrer sua desmobilização. 

Programa de contratação e 

qualificação de mão de obra 

local 

Dinamização da 

Economia 

O empreendedor e empresas contratadas devem realizar as ações 

do Programa de Aquisição de Insumos Locais para amplificação 

deste impacto positivo de alta relevância. 

Programa de aquisição de 

insumos locais 

Aumento da 

arrecadação de 

impostos 

 

A aplicação dos recursos é um dever do gestor público, condicionada 

a diretrizes legalmente estabelecidas, ressalta-se, no entanto, que o 

crescimento da arrecadação de impostos, especialmente do ISS, na 

fase de construção, e do Imposto Sobre circulação de Mercadorias 

(ICMS) deve se arrefecer ao término das obras. Por este motivo, a 

definição do adequado uso do recurso torna-se essencial para sua 

otimização. 

Programa de aquisição de 

insumos locais 

 



    

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

 

 

Desemprego 

temporário 

Execução do Programa de Contratação e Qualificação de Mão de obra 

local, pois, com a formação adquirida o trabalhador poderá ter maior 

possibilidade de encontrar nova colocação no mercado de trabalho, após 

o fim das obras. 

Programa de contratação e 

qualificação de mão de 

obra local 

 

 

 

 

População 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População 

 

Migração 

temporária de 

trabalhadores 

 

Execução de um Programa de Responsabilidade Socioambiental, 

com vistas a se estabelecer parcerias com o poder público local e 

outras organizações sociais com atuação afeta à questão 

socioambiental, de modo a se desenvolver ações articuladas e 

direcionadas à mitigação dos efeitos que possam advir. 

Programa de 

responsabilidade 

socioambiental 

 

Aumento da 

presença 

masculina no 

entorno 

Execução de um Programa de Responsabilidade Socioambiental, 

estabelecendo parcerias com o poder público local e outras organizações 

sociais com atuação afeta à questão socioambiental, para desenvolver 

ações articuladas e direcionadas à mitigação dos efeitos que possam 

ocorrer. 

Programa de 

responsabilidade 

socioambiental 

Risco de acidentes 

de trabalho 

Criação de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

para se assegurar a implantação de medidas preventivas de acidentes e 

redução de seus riscos. Executar o Programa de Saúde e Segurança do 

Trabalho. Para o atendimento de situações de ocorrência de acidentes de 

maior gravidade, deve-se estabelecer parceria com o poder público local, 

que poderá ser contemplada no Programa de Responsabilidade 

Socioambiental. 

Programa de saúde e 

segurança do trabalho. 

Programa de 

responsabilidade 

socioambiental. 

Interferência no 

Cotidiano da 

População 

Implementação, de Ações de Adequação da Infraestrutura Viária 

Regional, para orientar e disciplinar alterações na infraestrutura viária 

regional, e comunicar à população da área de influência direta. Executar 

o Programa de Comunicação Social, para manter a população informada 

Programa de comunicação 

social 
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quanto às etapas do empreendimento e localização das frentes de 

trabalho. 

FASE DE OPERAÇÃO 

Nível de vida 

Elevação da 

demanda por 

serviços públicos e 

da pressão sobre a 

infraestrutura 

O impacto poderá ser mitigado com a contratação do maior número 

possível de trabalhadores locais e com a implantação do Programa 

de Responsabilidade Socioambiental. 

Programa de 

responsabilidade 

socioambiental 

 

Uso e Ocupação 

do Solo 

 

 

 

Alteração do Uso 

do Solo 

 

Este é um impacto de difícil mitigação, pois sua incidência é de 

natureza física e a temporalidade é permanente. Para minimizá-lo, 

devem ser realizadas Ações de Recomposição Paisagística do 

Entorno do Empreendimento, que contidas no Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. 

Programa de recuperação 

de áreas degradadas 

Alteração na 

Paisagem 

Este é um impacto de difícil mitigação, pois sua incidência é de 

natureza física e a temporalidade é permanente. Para minimizá-lo, 

devem ser realizadas Ações de Recomposição Paisagística do 

Entorno do Empreendimento, que contidas no Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. 

Programa de recuperação 

de áreas degradadas 

Economia 

Geração de 

Emprego e Renda 

Execução do Programa de Contratação e Qualificação de Mão de 

obra local, pois, com a formação adquirida o trabalhador poderá ter 

maior possibilidade de encontrar nova colocação no mercado de 

trabalho, após o fim das obras. 

Programa de contratação e 

qualificação de mão de 

obra local 

Dinamização da 

Economia 

O empreendedor e empresas contratadas devem realizar as ações do 

Programa de Aquisição de Insumos Locais para amplificação deste 

impacto positivo de alta relevância. 

Programa de aquisição de 

insumos locais 
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Aumento da 

arrecadação de 

impostos 

Como a utilização dos recursos é um dever do gestor público, sendo 

inclusive matéria de lei, destaca-se, no entanto, que o forte 

crescimento da arrecadação, especialmente do ISS, na fase de 

construção, deve-se arrefecer fortemente ao término das obras 

otimização. Assim, a definição do adequado uso do recurso torna-

se fundamental para sua 

Programa de aquisição de 

insumos locais 
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PROGRAMAS AMBIENTAIS 

PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO SOCIOAMBIENTAIS 

1 

Meio Físico 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAS 

2 PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

3 PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS 

4 
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE SUPERFICIAL E 

SUBTERRÂNEA DA ÁGUA 

5 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

6 
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 

E DE ASSOREAMENTO. 

7 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

8 

Meio Biótico 

PROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

9 PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RESGATE DE FAUNA 

10 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA 

11 

Meio Sócio 

econômico 

PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL 

12 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

13 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) 

14 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS LOCAIS 

15 PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

16 PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
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CONCLUSÕES 

O que acontece caso o empreendimento seja ou não implementado? 

Sem o Empreendimento 

Ainda que a usina não seja implantada, o local escolhido para sua implantação já foi 

muito alterado pela ação humana, principalmente por atividades agropecuárias. 

A tendência é que no futuro a área destinada às instalações da UTE e seu entorno 

sejam efetivamente ocupadas por atividades industriais, ou somente pela expansão 

da ocupação humana na zona rural de São João da Baliza. 

Importante reforçar que num cenário em que o empreendimento não seja instalado, 

poderá ocorrer falta de disponibilidade de energia à população, não serão realizados 

os investimentos previstos e não serão criados postos de trabalho, capazes de 

colaborar com a economia do município e com oportunidades de emprego e geração 

de renda, ficando somente a geração de energia elétrica a partir da combustão a óleo 

diesel, que é um combustível fóssil não renovável cuja utilização resulta na ocorrência 

de impactos ambientais de maior magnitude e importância. 

Com o Empreendimento 

A implantação e operação da usina promoverá alterações ambientais com influência 

local e permanente. 

O estudo socioeconômico aponta que a instalação da UTE BBF Baliza poderá resultar 

em expressivos impactos socioeconômicos em todas as fases, no município de São 

João da Baliza, como criação de postos de trabalho e arrecadação de impostos, que 

geram renda familiar e investimentos em bem-estar social. 

A implantação da UTE BBF Baliza é muito importante economicamente e socialmente 

para o município de São João da Baliza, e os impactos positivos superam bastante os 

impactos negativos, sendo estes últimos passíveis de serem minimizados com a as 

medidas apresentadas no estudo. 



    

65 

 

A implantação do empreendimento, junto à execução das medidas mitigadoras e 

compensatórias propostas, trará crescimento social e econômico ao município de São 

João da Baliza, respeitando a integridade da natureza. O resultado é a segurança no 

fornecimento estável de energia elétrica a partir de fontes renováveis e o 

fortalecimento e dinamização da economia local. 

Diante de todo o estudo de impacto ambiental realizado, em todas as suas fases de 

avaliação, por técnicos capacitados, considera-se a Usina Termoelétrica UTE BBF 

Baliza como um empreendimento ambientalmente viável na localização e tecnologia 

propostas. 

Os estudos analisaram os impactos ambientais potenciais e efetivos do 

empreendimento e propuseram medidas de diminuição ou eliminação destes impactos 

junto a programas ambientais e sociais que garantam essa melhoria. 

Reforçando que as ações ambientais do empreendimento poderão contribuir para 

impulsionar o desenvolvimento econômico regional, por meio da geração de 

empregos, aumento na arrecadação municipal, melhoria da qualidade do 

fornecimento de energia elétrica e consequente melhoria na infraestrutura da região. 

EQUIPE TÉCNICA 

No quadro a seguir estão relacionados os profissionais que integraram a equipe 

técnica responsável pela elaboração do presente estudo. As Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ARTs dos profissionais responsáveis por cada área de 

estudo, registrados junto aos Conselhos de Classe competentes, seguem 

apresentadas em Anexo. 

PROFISSIONAL 
FORMAÇÃO/ REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ATUAÇÃO 

COORDENAÇÃO GERAL 

René Fernando Cornou 
Jiménez 

Geógrafo/ Especialista em Engª 
Ambiental e Saneamento Básico 
CREA 1804 D – RR 

Coordenador Geral do Estudo de 
Impacto Ambiental 

Fabíola de Souza 
Wickert 

Administradora CRA 3-337 RR 
Advogada OAB 908 RR 

Apoio na Coordenação Geral do Estudo 
de Impacto Ambiental 

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

André Carvalho 
Camargo 

Engenheiro Eletricista 
CREA 090979673 - RR 

Caracterização do Empreendimento 
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PROFISSIONAL 
FORMAÇÃO/ REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ATUAÇÃO 

MEIO FÍSICO 

René Fernando Cornou 
Jiménez 

Geógrafo/ Especialista em Engª 
Ambiental e Saneamento Básico 
CREA 1804 D – RR 

Coordenador Geral do Meio Físico 

Radsan Bruno Macedo 
Oliveira 

Engenheiro Agrônomo 
CREA 091056858-1- RR 

Caracterização do Meio Físico – 
Pedologia, Aptidão Agrícola, Uso do 
Solo 

Ygor Sthefan de Sousa 
Geólogo 
CREA 091754129-4 

Caracterização do Meio Físico – 
Geologia, Hidrologia, Geomorfologia, 
Hidrologia, Recursos Hídricos 

Paulo Estevam da Silva 
Martins Duarte 

Engº Florestal/ Especialista em 
Geoprocessamento e Gerenciamento 
de Projetos 
CREA 071440958-8 
 

Qualidade do Ar, Nível de Ruídos , 
Climatologia 

 
 

  

MEIO BIÓTICO 

Vitor Rademaker 
Martins 

Biólogo 
Mestre em Ecologia, Conservação e 
Manejo da Vida Silvestre 
Doutor em Biologia Parasitária, 
Ecologia e Epidemiologia 
CRBio 38.082/02 
 

Coordenação Geral do Meio Biótico 
Mastofauna 
Flora 

Mariane Bosholn 

Bióloga 
Mestre em Ecologia 
Doutora em Ecologia 
CRBio 119178/06-D 

Ornitofauna 

Eliza Ribeiro da Silva 
Bióloga 
Mestre em Biologia Animal 
CRBio 071022/06-D 

Herpetofauna 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Fabíola de Souza 
Wickert 

Administradora CRA 3-337 RR 
Advogada OAB 908 RR 

Coordenação Geral Meio 
Socioeconômico 
Pesquisadora Meio Socioeconômico 

Rafael Diego de Serrão 
Moralez 

Bacharel em Filosofia 
Mestre em Energia 
Mestre em Planejamento e Gestão do 
Território 
Doutor em Planejamento e Gestão do 
Território 

Coordenador Equipe de Entrevistas Meio 
Socioeconômico Pesquisador Meio 
Socioeconômico 

Cristiane da Silva 
Nascimento 

Psicóloga Entrevistas e Processamento de Dados 

Francivânia Leocádio 
da Silva 
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