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Sumário ExecutivoSumário ExecutivoSumário ExecutivoSumário Executivo    

  
 
O Projeto Nacional de Ações Integradas 
Público-Privadas para Biodiversidade – 
Probio II tem como objetivos promover 
a priorização e integração da 
conservação e uso sustentável da 
biodiversidade (transversalização) nas 
principais estratégias de planejamento 
e práticas dos setores público e privado 
em nível nacional, bem como consolidar 
e fortalecer a capacidade institucional 
para produzir e disseminar informações 
e conceitos relevantes sobre a 
biodiversidade. Ao Fundo Brasileiro 
para a Biodiversidade – Funbio cabe a 
responsabilidade sobre a 
transversalização da biodiversidade 
junto ao setor privado, através da 
implementação de projetos 
demonstrativos.  
 
Em uma primeira etapa, foi realizado o 
mapeamento de paisagens produtivas 
que congregassem importância para a 
conservação da biodiversidade com a 
presença de um ou mais setores 
produtivos de impacto onde houvesse 
potencial para se trabalhar boas 
práticas bem como agentes econômicos 
fortes que viabilizassem uma 
alavancagem financeira e possuíssem a 

capacidade de impulsionar a 
transversalização da biodiversidade 
mais amplamente no setor. 
 
Com base no mapeamento inicial, em 
escala nacional, de potenciais 
territórios para implementação de 
projetos do Probio II, apresentamos 
aqui uma seleção inicial de potenciais 
territórios ou “manchas produtivas”, 
que conjugam sobreposição a áreas de 
interesse para atuação dos parceiros do 
Probio II, bem como a algumas 
oportunidades sendo exploradas pelo 
Funbio. 
 
São descritas uma mancha produtiva 
para a Amazônia; uma para a Caatinga; 
duas para o Cerrado; duas para a Mata 
Atlântica; quatro para o Pampa; e duas 
para o Pantanal.  
 
Esta seleção de manchas produtivas 
será reavaliada regularmente, de forma 
a permitir o descarte de áreas onde a 
implementação de projetos não é viável 
bem como a inclusão de novas áreas de 
potencial interesse para o Probio II. 
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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    

 
O Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade – Probio II 
tem como objetivos promover a priorização e integração da conservação e uso 
sustentável da biodiversidade (transversalização) nas principais estratégias de 
planejamento e práticas dos setores público e privado em nível nacional, bem como 
consolidar e fortalecer a capacidade institucional para produzir e disseminar 
informações e conceitos relevantes sobre a biodiversidade. O Probio II envolve uma 
parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano (SRHU) do MMA, Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Saúde (MS), Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - 
Funbio. Ao Funbio cabe a responsabilidade sobre a transversalização da biodiversidade 
junto ao setor privado. 
 
No âmbito das ações do Funbio para o Probio II, o Subcomponente 2.1 – Subprojetos 
Territoriais tem como objetivo a implementação de projetos demonstrativos visando a 
transversalização da biodiversidade em práticas e estratégias do setor privado. O foco 
é direcionado a setores que utilizam ou impactam a biodiversidade de maneira 
significativa, sendo agricultura, pecuária, florestas, mineração e transporte 
identificados como segmentos prioritários para atuação do projeto (The World Bank, 
2007). 
 
A necessidade de se trabalhar a transversalização da biodiversidade em grandes áreas 
geográficas – paisagens ou territórios – que abranjam ecossistemas em sua totalidade é 
tida como um fator determinante do sucesso e grau de impacto de iniciativas no tema, 
especialmente quando enfocando o setor agropecuário (Miller, 1996; Petersen e 
Huntley, 2005). Dessa forma, a estratégia para implementação dos projetos 
demonstrativos necessariamente requer uma abordagem em grande escala espacial. 
No contexto do Probio II a área mínima de influência dos projetos foi definida como 
100.000 hectares (ha), e a meta final é de que pelo menos 1.000.000 ha sejam 
influenciados por suas ações (The World Bank, 2007).  
 
Os projetos a serem implementados deverão contribuir para a conservação da 
biodiversidade de importância global, e por isso suas ações devem enfocar 
principalmente áreas de importância para conservação da biodiversidade. Dessa forma, 
as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (MMA, 2008) formam a base 
para a identificação de territórios potenciais para atuação do Probio II, em escala 
nacional.   
 
Em um primeiro momento foram identificadas paisagens produtivas que congregam 
importância para a conservação da biodiversidade com a presença de um ou mais 
setores produtivos de impacto onde há potencial para se trabalhar boas práticas bem 
como agentes econômicos fortes que viabilizem uma alavancagem financeira e 
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possuam a capacidade de impulsionar a transversalização da biodiversidade mais 
amplamente no setor (Funbio, 2009).  
 
Durante a 2ª Reunião do Comitê de Coordenação do Probio II (CCP), realizada em 17 de 
junho de 2009, duas manchas produtivas foram aprovadas pelo CCP para a realização 
de uma prospecção mais detalhada pelo Funbio visando a implementação de projetos 
do Probio II; são estas Juruti, na Amazônia, e Baía de Camamu, na Mata Atlântica. Além 
disso, foi também solicitado ao Funbio o envio de propostas de novos 
territórios/manchas produtivas para os demais biomas, além de mais informações, 
inclusive com análises de riscos, sobre os dois potenciais territórios selecionados pelo 
CCP.  
 
Visando atender às solicitações do CCP, apresentamos neste relatório uma seleção 
inicial de paisagens produtivas, ou “manchas produtivas” identificadas pelo Funbio, que 
possuem potencial para a implementação de projetos do Probio II. As manchas 
produtivas aqui destacadas congregam importância para a conservação da 
biodiversidade com áreas de interesse para atuação dos parceiros do Probio II, bem 
como oportunidades sendo exploradas pelo Funbio. Um detalhamento maior das 
fontes de dados e de informações está contido em Funbio (2009), além das fontes 
citadas neste documento. 
 
Espera-se que as informações aqui contidas facilitem aos parceiros uma avaliação da 
possibilidade de atuação em cada um dos territórios selecionados (Juriti e Baía de 
Camamu) e os propostos, e, ainda, que enviem para o Funbio sugestões de novos 
territórios/manchas produtivas de interesse. 
 
 

MMMManchas produtivasanchas produtivasanchas produtivasanchas produtivas    selecionadasselecionadasselecionadasselecionadas    

 
AMAZÔNIA 
 
No bioma Amazônia foi selecionada a Mancha Produtiva Juruti para a potencial 
implementação de projetos do Probio II (Figura 1). 
 
 
MANCHA PRODUTIVA JURUTI 
 
A Mancha Produtiva Juruti engloba o município de Juruti, localizado no extremo Oeste 
do estado do Pará e abrangendo uma área de aproximadamente 830.000 ha. O 
município possui aproximadamente 35 mil habitantes (IBGE, 2007), sendo 65% na zona 
rural. 
 
Juruti já viveu importantes ciclos econômicos, como o da extração do pau-rosa e da 
juta, que não conduziram o município a um desenvolvimento estável e duradouro. 
Atualmente, a economia se concentra em grande parte nas lavouras temporárias, 
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destacando-se o cultivo da mandioca, a pesca, o extrativismo vegetal e, mais 
recentemente, a pecuária para subsistência e mercado local. 
 
 
Figura 1: Mancha Produtiva Juruti, no bioma Amazônia. 
  

 

MANCHA PRODUTIVA JURUTI – BIOMA AMAZÔNIA 
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Juruti também se caracteriza por possuir grande patrimônio natural (cerca de 67% de 
seu território é área florestal não explorada), porém não possui unidades de 
conservação (UCs). As UCs mais próximas são a Floresta Nacional (FLONA) do Tapajós, a 
Reserva Extrativista (RESEX) Tapajós-Arapiuns e a FLONA de Saracá-Taquera. 
 
Atualmente, Juruti vive profundas transformações em seu território, relacionadas à 
instalação de um empreendimento de extração de bauxita pela Alcoa e seus impactos 
diretos e indiretos. Mais do que o empreendimento propriamente dito, o maior 
impacto na região é decorrente do crescimento vertiginoso da população local, 
resultante tanto da chegada dos trabalhadores associados ao empreendimento como 
da crescente migração para a região em face das potenciais oportunidades 
vislumbradas com a implementação da mina.   
 
Esta mancha engloba uma área prioritária extremamente alta para a conservação da 
biodiversidade: 
 
Cachoeira do Aruã – com uma área de 864.000 ha, tem como ação prioritária a criação 
de UC (sem categoria definida). 
 
Em 2006 a Alcoa iniciou uma parceria com o Funbio e o Centro de Estudos em 
Sustentabilidade (GVces) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a construção de uma 
proposta de agenda de desenvolvimento sustentável para o município de Juruti. Com a 
participação da sociedade jurutiense, a empresa e seus parceiros chegaram a um 
modelo que inclui um tripé de ações práticas de intervenção: 
 

• Conselho Juruti Sustentável – Conjus, que conta com efetiva participação das 
partes interessadas na discussão de um futuro comum de interesse público, 
priorizando ações e criando uma agenda de longo prazo.  

 

• Indicadores elaborados pela GVces, para o município de Juruti, com a 
participação da sociedade.  

 

• Fundo Juruti Sustentável, que coloca em funcionamento uma iniciativa piloto 
para testar a capacidade real da sociedade de Juruti de articular, propor, 
selecionar e executar  projetos. 

 
Ao Funbio cabe a coordenação técnica e administrativa do Fundo Piloto, sob supervisão 
geral da Alcoa, que doará os recursos financeiros necessários para esta iniciativa. 
 
A implementação de um projeto do Probio II tem o potencial de contribuir para a 
adoção de uma agenda abrangente, facilitada pelas intervenções já em curso no 
município. O mapeamento dos atores já atuantes, e com potencial para atuar na região 
encontra-se em andamento, bem como a identificação de agendas e oportunidades 
para intervenção. Assim, nesse momento ainda não é possível realizar uma detalhada 
análise de risco conforme descrito no Documento de Salvaguardas Socioambientais do 
Probio II; isso será realizado quando da construção de uma proposta para a 
implementação de um projeto na região, e discutido com os parceiros e o CCP.  
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CAATINGA 
 
No bioma Caatinga foi selecionada uma mancha produtiva com potencial para 
implementação de projetos do Probio II. 
 
 
MANCHA PRODUTIVA ARARIPE 
 
A Mancha Produtiva Araripe engloba, em sua maioria parcialmente, 33 municípios 
localizados em três estados: Ceará, Pernambuco e Piauí.  
 
Nas lavouras temporárias da região predominam o milho, feijão e mandioca, como 
culturas de subsistência.  Castanha-de-caju e banana possuem importância localizada 
para os municípios de São Julião, no Piauí, e Crato, no Ceará, respectivamente.  
 
Em relação à extração mineral, os município de Araripina e Ipube, em Pernambuco, se 
destacam pela produção de mais de 300 ton/ano de gipsita, possuindo duas minas de 
médio porte (Neves & da Silva 2007). O município de Fronteiras, no Piauí, registra mais 
de 150 ton de calcário extraído anualmente. 
 
Na Mancha de Araripe há sobreposição com áreas de interesse de alguns parceiros do 
Probio II: o Pólo Gesseiro do Araripe, de interesse do MMA; a FLONA Araripe-Apodi, de 
interesse do ICMBio; e a Bacia do Rio São Francisco, de interesse da SRHU. 
 
A Mancha Produtiva Araripe está localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) da 
Chapada do Araripe. Além disso, os municípios cearenses de Crato, Barbalha, Missão 
Velha, Santana do Cariri e Jardim estão inseridos na FLONA Araripe-Apodi. 
 
Esta mancha produtiva contém três áreas prioritárias de importância extremamente 
alta para a conservação da biodiversidade, somando aproximadamente 365.486 ha: 
 
APA Chapada do Araripe / Araripe Oriental – ocupando 35.600 ha, inclui como ação 
prioritária a criação de unidade de conservação (UC) (sem categoria definida). 
 
APA Chapada do Araripe / Enclaves – englobando 53.086 ha, inclui como ação 
prioritária a criação de UC de uso sustentável. 
 
APA Chapada do Araripe / Sul – apresentando 276.800 ha, inclui como ações 
prioritárias a regularização da atividade de calcificação de gesso e a promoção do 
zoneamento da APA com vistas ao potencial extrativista e ao endemismo. 
 
 

CERRADO 
 
As manchas produtivas destacadas para o bioma Cerrado estão localizadas no Oeste 
baiano. Trata-se de uma extensa região que vem passando por transformações desde o 
final dos anos de 1970, devido ao processo de expansão das fronteiras agrícolas, que 



 

Fundo Brasileiro para a Biodiodiversidade - Funbio 10
 

aumentou a concentração fundiária e introduziu a cultura de grãos, principalmente a 
soja, milho, feijão, algodão, arroz e, também, café, frutíferas e olerícolas (Batistella, 
2004). 
 
Toda esta região está sobre o Aqüífero Urucuia que representa um manancial 
subterrâneo de extensão regional, com uma área efetiva de 76.000 km², que se 
estende desde o Sul do Piauí até o Noroeste de Minas Gerais, com maior expressão no 
Oeste da Bahia. Sua importância estratégica resulta não somente das crescentes 
demandas de água, mas também pela sua função de regulador das vazões dos 
afluentes da margem esquerda do médio rio São Francisco, e pela alimentação de 
nascentes de tributários da margem direita do Rio Tocantins, na borda ocidental da 
Serra Geral de Goiás. 
 
Na região Oeste da Bahia foram identificadas duas manchas produtivas que merecem 
atenção para estudos mais aprofundados visando melhor avaliar o potencial para 
implementação de projetos do Probio II (Figura 2). 
 
 
MANCHA PRODUTIVA BARREIRAS 
 
Esta mancha produtiva está localizada entre os municípios de Barreiras, ao Norte, e 
Cocos, ao Sul, na divisa com os estados de Goiás e Minas Gerais. Ocupando 
aproximadamente 6,1 milhões de ha, possuía em 2007 271.462 habitantes, segundo a 
contagem da população feita pelo IBGE. Esta área engloba os municípios de Barreiras 
(129.501 hab), Luís Eduardo Magalhães (44.265 hab), São Desidério (25.158 hab), 
Correntina (31.658 hab), Jaborandi (8.931 hab), Coribe (14.555 hab) e Cocos (17.394 
hab). 
 
Nas décadas de 80 e 90, a região conheceu uma expansão agropecuária com forte 
acréscimo nas áreas de grãos, cultivos perenes e na agricultura irrigada, alterando 
significativamente o uso e ocupação da terra. O desenvolvimento dessa região fez da 
Bahia um importante produtor nacional de grãos, café, carnes, frutas e fibras (Santos & 
Pinho, 2003; Machado et al., 2004; Mendonça, 2006). 
 
Esta região possui bacias hidrográficas de excepcional suporte para projetos de 
irrigação, composta por rios perenes e de volume d’água suficiente, com destaque para 
os municípios de Barreiras, Luis Eduardo Magalhães, São Desidério, Correntina, 
Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Coribe e Cocos. As águas subterrâneas têm sido 
progressivamente procuradas como fonte de abastecimento, haja vista a baixa 
densidade de drenagem e a crescente demanda de água para o suprimento das sedes 
de fazendas, vilarejos e projetos de irrigação. 
 
Os principais produtos agrícolas produzidos na região são a soja, algodão e milho. Cerca 
de 96% da produção de soja do estado está concentrada nessa região, sendo o 
município de São Desidério o maior produtor, responsável por 31% da produção 
estadual. As lavouras de algodão herbáceo são recentes na região e os municípios de 
São Desidério e Barreiras são responsáveis por 41% e 19% da produção estadual, 
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respectivamente. A expansão da produção de milho também foi muito rápida e a 
região abriga mais de 60% da produção do cereal. São Desidério colhe 27% da 
produção de milho no Oeste baiano, sendo o principal produtor do estado. Barreiras e 
Correntina ocupam o segundo e o terceiro lugares, com 18 % da produção regional 
cada um. De acordo com dados do IBGE, a região do oeste baiano concentra 92% de 
toda a produção de grãos do estado, ocupando uma área de aproximadamente 1,2 
milhões de ha, e alguns estudos indicam que a região possui um grande potencial para 
expansão, especialmente quando se considera a extensão de áreas disponíveis e as 
condições climáticas e edáficas propícias (DERBA, 2005; Mendonça, 2006).  
 
Figura 2: Manchas produtivas no bioma Cerrado. 

 
 
Toda a Mancha Produtiva Barreiras está 
inserida na Bacia do Rio São Francisco, uma 
das áreas de interesse da SRHU, onde estão 
presentes as nascentes do Rio Grande, um 
dos afluentes mais importantes e formador 
da maior sub-bacia da margem esquerda do 
Rio São Francisco. O Parque Nacional (PN) 
Grande Sertão Veredas, localizado nesta 
mancha, é área de interesse do ICMBio. 
 
Esta mancha produtiva possui grande 
importância para a conservação do Cerrado, 
tendo em vista o bom estado dos 
remanescentes de vegetação nativa. No 
entanto, os avanços da ocupação 
agropecuária ocorrem de maneira bastante 
rápida sobre áreas nativas sem uma política 
de conservação que dê sustentabilidade a 

políticas de desenvolvimento. Em outras palavras, o desenvolvimento econômico 
planejado para a região não está sendo acompanhado por uma política de conservação 
da biodiversidade e esse aspecto poderá gerar uma visão extremamente negativa do 
agronegócio na região.  
 
Dados do MMA/ICMBio mostram que aproximadamente 11% desta mancha produtiva 
estão protegidas com UCs, sendo que apenas 5% são de proteção integral, que 
asseguram de maneira mais efetiva a proteção da biodiversidade. 
 
As Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 
Biodiversidade Brasileira, de importância biológica extremamente alta, ocupam uma 
área de 2,8 milhões de ha, divididas em 5 áreas, sendo que duas destas áreas 
coincidem com as áreas das duas únicas UCs de proteção integral existentes nesta 
mancha produtiva.  
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As áreas prioritárias de importância biológica extremamente alta para a biodiversidade 
são: 
 
Área Bacia do Rio Grande – com uma área de 1.100.556 ha, nesta área estão as 
cabeceiras do Rio Grande, um dos principais afluentes da margem esquerda do Rio São 
Francisco e uma importante área de recarga do aqüífero Urucuia. As ações prioritárias 
para esta área incluem a criação de UC de proteção integral; o incentivo à criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs); a criação do Comitê de Bacia do 
Rio Grande; e o incentivo ao ecoturismo. 
 
Bacia do Rio Corrente – ocupando uma área de 897.609 ha, nesta área estão as 
cabeceiras do Rio Corrente, outro importante afluente da margem esquerda do Rio São 
Francisco e também área de recarga do aqüífero Urucuia. As ações prioritárias para 
esta área incluem a criação de UC de proteção integral; o incentivo à criação de RPPNs; 
a criação do Comitê de Bacia do Rio Corrente; e o incentivo ao ecoturismo. 
 
Cocos – ocupando uma área de 447.956 ha, nesta área prioritária estão localizados os 
Rios Carinhanha e Itaguari, para onde estão projetadas doze barragens, conforme 
dados do documento Inventário dos Rios desenvolvido pela CHESF – Companhia Hidro- 
Elétrica do São Francisco. As ações prioritárias para esta área incluem o aumento da 
presença dos orgãos federais (IBAMA, etc.); a criação de RESEX; e a regularização das 
Terras Indígenas. 
 
Parque Nacional Grande Sertão Veredas – ocupando uma área de 230.853 há, as ações 
prioritárias para esta área incluem o fortalecimento da gestão do lado baiano do PN; o 
incentivo à realização de estudos no lado baiano do PN; e a regularização fundiária. 
 
Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) das Veredas do Oeste Baiano – ocupando uma área 
de 128.049 ha e localizado entre os municípios de Jaborandi e Cocos, abriga as 
nascentes do Rio Corrente, um dos mais importantes afluentes do rio São Francisco, e é 
uma importante área de recarga do aqüífero Urucuia. Além disso, existe nesta UC 
grande quantidade de espécies animais, algumas delas ameaçadas de extinção, como, 
por exemplo, o pato mergulhão. As ações prioritárias para esta área incluem a revisão 
dos limites da UC; o estabelecimento de uma conexão com o PN Grande Sertão 
Veredas; e a implementação da UC. 
 
 
MANCHA PRODUTIVA RIO PRETO 
 
Esta mancha produtiva está localizada no extremo Oeste do estado da Bahia, nas 
divisas do estado do Piauí ao Norte e do Tocantins a Oeste. Nesta área estão os 
municípios de Formosa do Rio Preto (20.845 hab) e Riachão das Neves (22.528 hab), 
com aproximadamente 2,2 milhões de ha. 
 
Esta região, como todo o oeste baiano, está passando pelas transformações resultantes 
da expansão das áreas de produção de grãos, cultivos perenes e da agricultura irrigada. 
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Está inserida na bacia hidrográfica do Rio Preto, maior afluente do Rio Grande, e faz 
parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco, área de interesse da SRHU. 
 
As Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 
Biodiversidade Brasileira, de importância biológica extremamente alta, ocupam uma 
área de 1,15 milhões de ha, divididas em três áreas: 
 
Rio Preto – com uma área aproximada de 1 milhão de ha, ações prioritárias incluem a 
fiscalização e adequação ao Código Florestal nas chapadas; a identificação e 
regularização das comunidades tradicionais; a realização de estudos espeleológicos; a 
criação de mosaico de UCs; e a criação de UCs  de uso sustentável. 
 
Estação Ecológica (ESEC) Serra Geral do Tocantins – com uma área aproximada de 
80.000 ha, inclui como ações prioritárias a elaboração de plano de manejo; a 
elaboração e implementação de um programa de manejo de fogo e ordenamento do 
uso público; a implantação da UC e regularização fundiária; a adequação ao Código 
Florestal no entorno da UC; e a mediação de conflitos com a comunidade tradicional de 
forma participativa. 
 
ESEC Rio Preto – ocupando uma área aproximada de 67.000 ha, tem como ações 
prioritárias a implementação da UC e do plano de manejo; a regulamentação do uso do 
entorno; e a realização de estudos para a ampliação da UC de forma a englobar 
significativos remanescentes do entorno. 
 
 

MATA ATLÂNTICA 
 
No bioma Mata Atlântica foram identificadas duas manchas produtivas com potencial 
para a implementação de projetos do Probio II. 
 
 
MANCHA PRODUTIVA BAÍA DE CAMAMU 
 
A Baía de Camamu, distante aproximadamente 335 km de Salvador, constitui-se na 
terceira maior baía do Brasil, sendo que a bacia hidrográfica contribuinte desta baía 
possui uma área aproximada de 235.000 ha (Figura 3). Esta mancha produtiva engloba 
sete municípios: Camamu (32.172 hab), Piraí do Norte (8.897 hab), Nilo Peçanha 
(12.531 hab), Ituberá (23.530 hab), Igrapiúna (13.246 hab), Maraú (17.029 hab) e 
Itacaré (24.720 hab). 
 
As atividades agrícolas nesta região contemplam diversas culturas, destacando-se o 
cacau, o coco-da-baía, a borracha e o dendê, bem como a mandioca. 
 
No extrativismo a piaçava tem destaque na região, constituindo uma forte cadeia 
produtiva.  
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Figura 3: Mancha Produtiva Baía de Camamu, no bioma Mata Atlântica. 

 
 
A região é também um importante pólo mineiro, com produção de manganês, gipsita, 
concentrações carbonosas, petróleo e barita. Destas, a barita destaca-se entre as mais 
importantes, devido a sua exploração nas ilhas centrais da baía, que ocorre há mais de 
60 anos. 
 
A atividade turística vem gerando profundas modificações sócio-econômicas nesta 
região. Nas áreas prioritárias para a biodiversidade, a atividade turística é por vezes 
colocada como ação, outras como oportunidade, e outras como ameaça. O município 
de Itacaré, por exemplo, no ano de 2005 passou a receber cerca de 120 mil turistas, um 
número seis vezes maior que a sua população. Apesar de apresentar pequenas 
manchas de área urbana, a ocupação desordenada e a dragagem de áreas alagadas 
para implementação de condomínios têm sido observadas na região (SEMA-BA, 2009). 
 
A Baía de Camamu propriamente dita é área de interesse do MMA no âmbito do Probio 
II. 
 
Seis áreas prioritárias de importância biológica extremamente alta para a 
biodiversidade são encontradas nesta mancha produtiva, totalizando 
aproximadamente 178.500 ha: 
 
APA Baía de Camamu – ações prioritárias voltadas para o fomento aos assentamentos.  
 
APA Caminhos Ecológicos da Boa Esperança – ações prioritárias incluem o incentivo à 
criação de RPPNs e para a proteção aos mananciais. 
 
APA Costa de Itacaré/Serra Grande – ações prioritárias incluem a incorporação de 
áreas já identificadas ao Parque Estadual (PE) Conduru (fora da Baía de Camamu) e o 
incentivo ao ecoturismo.  
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APA do Pratigi – ações prioritárias incluem o incentivo à criação de RPPNs e UCs de uso 
sustentável e proteção integral; a recuperação de matas ciliares; e o fomento aos 
assentamentos. 
 
Complexo Baía de Camamu e Tinharé-Boipeba – ações prioritárias incluem a criação 
de UC (sem categoria definida); o ordenamento pesqueiro e ordenamento do turismo; 
e a inclusão de ambientes recifais nas UCs propostas (existem duas propostas de UCs 
costeiras e mais uma área dos recifes de Pratigi). 
 
Lagoa Santa – ações prioritárias incluem o fomento aos assentamentos. 
 
Visitas de prospecção na região estão em andamento; assim, ainda não é possível 
elaborar uma análise de risco associada à implementação de projetos do Probio II nesta 
mancha produtiva. 
 
 
MANCHA PRODUTIVA PONTAL DO PARANAPANEMA 
 
Esta mancha produtiva está localizada na região do Pontal do Paranapanema, no 
extremo Oeste do estado de São Paulo. As importantes bacias dos Rios Paraná, a 
Noroeste, e do Paranapanema, ao Sul, correspondem aos limites dessa região com os 
estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, respectivamente. Esta mancha ocupa 
aproximadamente 400 mil ha e concentra um total de 94.787 habitantes (IBGE, 2007), 
englobando os municípios de Teodoro Sampaio (20.325 hab), Rosana (19.943 hab), 
Euclides da Cunha Paulista (9.923 hab), Marabá Paulista (5.193 hab) e Presidente 
Epitácio (39.403 hab).  
 
A pecuária extensiva e o cultivo da cana-de-açúcar são as principais atividades 
econômicas da região, que possui ainda duas usinas voltadas para a produção de 
açúcar e álcool. Além disso, esta mancha engloba diversos assentamentos da reforma 
agrária, uma consequência do histórico padrão predatório de ocupação da área, 
marcado por constantes conflitos fundiários. 
 
As Usinas Hidrelétricas de Rosana (Rio Paranapanema) e Porto Primavera (Rio Paraná) 
também contribuíram para alterar a paisagem da região. O lago associado à Usina 
Porto Primavera inundou uma área de 225.000 ha.   
 
Em 1942 o governo do Estado de São Paulo criou uma UC chamada “Grande Reserva do 
Pontal do Paranapanema”, para proteger 247.000 ha de Mata Atlântica. Durante as 
cinco décadas seguintes, as terras dessa reserva foram ocupadas e convertidas em 
grandes propriedades rurais, provocando uma drástica redução da cobertura florestal 
na região. Hoje restam apenas 1,85% da Mata Atlântica original, e os últimos 
remanescentes florestais e de espécies animais silvestres podem ser encontrados no PE 
Morro do Diabo (37.000 ha) e em alguns fragmentos existentes em propriedades 
privadas (aproximadamente 21.000 ha). Na região se encontra também a ESEC Mico 
Leão Preto, que abriga populações desta espécie ameaçada. 
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São três as áreas prioritárias de importância extremamente alta para a conservação da 
biodiversidade nesta mancha produtiva, somando aproximadamente 160.000 ha: 
 
Analândia e Presidente Epitácio – apresenta uma área de aproximadamente 117.000 
ha. 
 
ESEC do Mico Leão Preto – com uma área de 6.330 ha, tem como ação prioritária a 
ampliação da ESEC. 
 
PE Morro do Diabo – ocupando uma área de aproximadamente 37.000 ha, tem como 
ação prioritária a atualização do inventário biológico. 
 
 

PAMPA 
 
No bioma Pampa foi possível destacar quatro manchas produtivas para uma primeira 
tentativa de identificar possíveis territórios para a implementação dos projetos do 
Probio II (Figura 4). 
 
 
MANCHA PRODUTIVA IBIRAPUITÃ  
 
Esta mancha produtiva está localizada na região da Campanha, no Oeste do estado do 
Rio Grande do Sul, com aproximadamente 605.472 ha e, segundo a contagem da 
população feita pelo IBGE em 2007, 224.728 habitantes. Esta área engloba os 
municípios de Alegrete (78.188 hab), Quarai (22.552 hab), Rosário do Sul (40.509 hab) e 
Santana do Livramento (83.479 hab). 
 
Os principais produtos agrícolas produzidos na região são arroz (78.638 ha) e soja 
(52.000 ha). As maiores áreas plantadas são encontradas nos municípios de Alegrete e 
Rosário do Sul; Alegrete apresenta ainda a terceira maior plantação de arroz do bioma 
Pampa. 
 
Esta região possui um rebanho bovino de aproximadamente 1,9 milhões de cabeças, 
sendo que os municípios de Alegrete e Santana do Livramento detêm 61 % deste total. 
 
Nesta mancha produtiva existe sobreposição com a Reserva Biológica (REBIO) do 
Ibirapuitã, área de interesse indicada pelo ICMBio. 
 
A REBIO do Ibirapuitã, localizada no município de Alegrete e totalizando 351 ha, é única 
área de proteção integral a preservar porções de campos nativos e mata ciliar onde 
existe o bugio-preto. Outra UC nesta mancha produtiva é a APA do Ibirapuitã, com 
318.767ha distribuídos na zona rural dos municípios de Santana do Livramento (57% da 
área da APA), Rosário do Sul (16% da área da APA), Alegrete (15% da área da APA) e 
Quaraí (12% da área da APA). Atualmente, as principais atividades econômicas 
desenvolvidas no interior da APA são o cultivo de arroz irrigado e a criação extensiva de 
gado (bovino, ovino e bubalino) sobre campo nativo. 
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Figura 4: Manchas produtivas, áreas prioritárias de importância extremamente alta 
para a biodiversidade, e UCs para o bioma pampa. 
 

 
 
Sete áreas prioritárias de importância biológica extremamente alta para a 
biodiversidade são encontradas nesta mancha produtiva: 
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Saicã – com aproximadamente 18.465 ha, tem como ação prioritária a formação de um 
Mosaico/Corredor e o desenvolvimento de ações conjuntas com o exército. 
 
Areias Brancas – com aproximadamente 44.765 ha, tem como ações prioritárias a 
educação ambiental; a prevenção da expansão do capim Anoni; e a recuperação de 
áreas de proteção permanente (APPs) de margem de rios. 
 
Cerro do Jarau – com aproximadamente 17.366 ha, tem como ações prioritárias a 
criação de uma UC e a realização de estudos para sua definição; e o fomento a 
pesquisas voltadas para a biodiversidade.  
 
Entorno da REBIO do Ibirapuitã – com aproximadamente 41.732 ha, tem como ações 
prioritárias a criação de UC de proteção integral; a realização de estudos da área para 
definir a ampliação da REBIO; o incentivo ao uso sustentável e a mudança da matriz 
produtiva para usos compatíveis com a proteção do Bioma Pampa; e o controle e/ou 
erradicação de espécies invasoras. 
 
Caverá – com aproximadamente 141.065 ha, tem como ações prioritárias a criação de 
UC de uso sustentável; a realização de inventários taxonômicos de espécies de plantas, 
animais e microorganismos; o estabelecimento de um protocolo de prevenção à 
introdução de espécies exóticas invasoras na área próxima à APA, que se espera ser 
incorporada à UC; a criação de incentivos a indivíduos e comunidades relacionados à 
conservação e uso sustentável da diversidade biológica; a viabilização do Zoneamento 
Ecológico-Econômico; e o desenvolvimento de programas de repasse de informação 
qualificada sobre diversidade biológica para multiplicadores inseridos em segmentos 
chaves da sociedade. 
 
Quarai – com aproximadamente 325.273 ha, inclui como ações prioritárias a formação 
de corredores ao longo do Rio Quarem; o incentivo à criação de RPPN em áreas de 
campos nativos bem preservados e com espinilho e espécies de aves ameaçadas; a 
realização de estudos com vistas à criação de UC de proteção integral; o fomento a 
ações interdisciplinares entre MMA, MCT, MAPA e Ministério da Educação (MEC) para 
o estabelecimento e financiamento de linhas de pesquisa voltadas ao desenvolvimento 
sustentável no Bioma Pampa via universidades regionais; a identificação e fomento à 
pesquisa básica em áreas passíveis de recuperação-restauração (arenização entre 
outros) visando à expansão e manejo das áreas de campo; e a pesquisa para usos 
potenciais da biodiversidade. 
 
Barra do Ibicuí – com aproximadamente 16.452 ha, tem como ações prioritárias a 
realização de estudos para criação de UC de proteção integral, e a identificação do 
status das espécies exóticas invasoras. 
 
REBIO do Ibirapuitã – com 351 ha, inclui como ações prioritárias a ampliação da área 
da REBIO; a formação de corredores ligando à APA; a fiscalização mais freqüente da 
área; a regularização da área da REBIO; e o cercamento de forma eficiente contra a 
entrada de gado. 
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APA do Ibirapuitã – com 316.803 ha, tem como ações prioritárias a realização de 
inventários taxonômicos de espécies de plantas, animais e microorganismos; o 
estabelecimento de protocolos de prevenção à introdução de espécies exóticas 
invasoras na área da APA e entorno; a criação ou ampliação de incentivos financeiros a 
indivíduos e comunidades relacionados à conservação e uso sustentável da diversidade 
biológica; cadastramentos e levantamentos antropológicos e de etno-conhecimento 
sobre as formas de geração e controle do conhecimento da biodiversidade pelas 
comunidades tradicionais, bem como de seus sistemas de manejo; o fomento a ações 
interdisciplinares entre MMA, MCT, MAPA e MEC para o estabelecimento e 
financiamento de linhas de pesquisas voltadas ao desenvolvimento sustentável via 
Universidades regionais; e o incentivo a projetos de manejo e uso sustentável 
propostos e administrados por associações e comunidades locais. 
 
 
MANCHA PRODUTIVA TAIM 
 
Esta mancha produtiva está localizada no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, 
com aproximadamente 1,5 milhões de hectares e 267.547 habitantes, segundo a 
contagem da população feita pelo IBGE em 2007. Esta área engloba os municípios de 
Capão do Leão (23.655 hab), Arroio Grande (18.358 hab), Rio Grande (194.351 hab) e 
Santana Santa Vitória do Palmar (31.183 hab). 
 
Os principais produtos agrícolas produzidos na região são arroz (115.978 ha) e soja 
(6.000 ha), sendo as maiores áreas plantadas encontradas no município de Santa 
Vitória do Palmar. Esta região possui também um rebanho de aproximadamente 510 
mil cabeças de gado. 
 
Nesta mancha produtiva existe a sobreposição com a ESEC do Taim, área de interesse 
indicada pelo ICMBio. 
 
Está presente nesta mancha produtiva a ESEC do Taim, com 33.815 ha, que 
compreende uma estreita faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim e 
ocupa parte dos municípios de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande. Esta UC tem o 
objetivo de proteger diversificados ecossistemas representados pelas praias lagunares 
e marinhas, lagoas, pântanos, campos, cordões de dunas e campos de dunas, locais por 
onde passam várias espécies de animais migratórios vindos da Patagônia. 
 
Áreas prioritárias de importância biológica extremamente alta para a biodiversidade 
nesta mancha produtiva são: 
 
Barra do Rio Grande – têm como ações prioritárias a criação de área de proteção 
ambiental - APA; a elaboração do plano de manejo do REVIS do Molhe Leste; a 
proteção e recuperação de estoques pesqueiros ameaçados; a implantação de medidas 
mitigadoras para captura incidental, inclusive de espécies ameaçadas de extinção e 
proibidas (tartarugas, aves, mamíferos e peixes); a implantação prioritária do 
rastreamento nas embarcações de pesca; a restrição da atuação das frotas pesqueiras; 
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a implantação com urgência de programas de observadores de bordo nas frotas 
pesqueiras que atuam na área; e a melhoria das condições do trabalho de fiscalização 
do IBAMA, com implantação do Programa RUMAR por meio do aporte dos recursos 
necessários, priorizando ações nas áreas e monitoramento contínuo da condição das 
populações marinhas e análise para identificação de populações ameaçadas. 
 
Banhado do Maçarico e cordões litorâneos anexos – compreendido entre os 
municípios de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande, apresenta uma área de 84.810 ha 
e possui como ações prioritárias o controle de espécies exóticas invasoras, e o 
monitoramento e avaliação de impactos. 
 
Várzea do Canal de São Gonçalo – parte de sua área com 94.441 ha está localizada no 
município de Rio Grande, e entre as ações prioritárias estão o monitoramento das 
populações de aves aquáticas e migratórias; o controle da expansão da lavoura de 
arroz e da urbanização; a outorga da água; a fiscalização das APPs; o controle das 
espécies exóticas; e o controle de coletas de aves e orquídeas. 
 
ESEC do Taim – compreendido entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Rio 
Grande, apresenta uma área de 110.821 ha e inclui como ações prioritárias a ampliação 
da UC; a regularização fundiária; o controle de espécies exóticas invasoras; e a 
mitigação dos impactos antrópicos (estrada). 
 
REBIO da Mata Grande – uma pequena parcela desta área, de 4.697 ha, está inserida 
no município de Rio Grande. Ações prioritárias incluem a regularização fundiária; a 
ampliação da UC ao Sul; e o ordenamento dos recursos hídricos. 
 
Zona Costeira do Rio Grande do Sul – parte desta área, de 4.612 ha, está localizada no 
município de Santa Vitória do Palmar. Entre as ações prioritárias estão incluídas a 
criação de zonas de exclusão de pesca em 30% a 50% da área, e sua integração com as 
UCs e suas zonas de amortecimento; o monitoramento contínuo da condição das 
populações marinhas e análises para identificação de populações ameaçadas; a 
elaboração e implementação de planos de manejo nas UCs ESEC do Taim, REVIS Ilha 
dos Lobos e APA Baleia Franca, integrando-as às zonas de exclusão de pesca; a criação 
prioritária de uma UC de proteção integral em frente ao Taim; a proteção e 
recuperação de estoques pesqueiros ameaçados; a implantação prioritária do 
rastreamento nas embarcações de pesca; a implantação de medidas mitigadoras de 
captura incidental, inclusive de espécies ameaçadas e proibidas; a interação com as 
comunidades costeiras para monitoramento e manejo de estoques; o posicionamento 
quanto a atividades poluidoras e desenvolvimento de atividades sustentáveis; a 
restrição da atuação das frotas pesqueiras; a implantação com urgência de programas 
de observadores de bordo nas frotas pesqueiras que atuam na área; e a melhoria das 
condições do trabalho de fiscalização do IBAMA, com implantação do Programa 
RUMAR por meio do aporte dos recursos necessários, priorizando ações em 
determinadas áreas. 
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Banhado do Mundo Novo – Apresenta uma área de 23.667 ha, e inclui como ações 
prioritárias o monitoramento das populações de aves aquáticas e migratórias e o 
controle da expansão da lavoura de arroz.  
 
 
MANCHA PRODUTIVA ESPINILHO 
 
Esta mancha produtiva está localizada no extremo Sudoeste do estado do Rio Grande 
do Sul, com aproximadamente 170.640 hectares e 127.519 habitantes, segundo a 
contagem da população feita pelo IBGE em 2007. Esta área engloba os municípios de 
Barra do Quaraí (3.776 hab) e Uruguaiana (123.743 hab). 
 
A região tem sua base econômica na produção de arroz (6.000 ha) e na pecuária 
(400.000 cabeças de gado).  
 
Está presente nesta mancha produtiva o PE do Espinilho, com 1.617,14 ha. Este PE 
mantém espécies endêmicas e vulneráveis, e constitui um habitat significativo para 
espécies migratórias. Possui uma espécie de espinilho e outras quatro arbóreo-
arbustiva: inhanduvá, algarrobo, cinacina e quebrancho. Entre os animais típicos estão 
o pássaro-lenheiro, o cochicho, a coruja-do-campo, o graxaim e os preás. 
 
As áreas prioritárias de importância biológica extremamente alta para a biodiversidade 
são: 
 
Uruguaiana – com aproximadamente 62.493 ha, tem como ações prioritárias a 
elaboração do Plano Piloto de uso da microbacia Touro Passo e a recuperação de APP. 
 
Espinilho Guaraputan – com aproximadamente 22.034 ha, inclui como ações 
prioritárias o cumprimento da legislação ambiental referente à proteção de APPs e 
reservas legais; o fomento à pesquisa paleontológica na região; a identificação e 
fomento à pesquisa nos temas: pesquisa básica, áreas passíveis de recuperação-
restauração visando à expansão e manejo das áreas de campo nativo, e a pesquisa para 
usos potenciais da biodiversidade; e a promoção de atividades de extensão rural. 
 
PE do Espinilho – com aproximadamente 1.627,8 ha, lista como ações prioritárias a 
realização de estudos de variabilidade genética; a criação do Conselho Consultivo; a 
formação de corredor ao longo do Rio Uruguai e com outras áreas próximas; a 
elaboração de um plano de erradicação ou de controle de espécies exóticas invasoras; 
e a promoção da regularização fundiária. 
 
Corredor do Parque do Espinilho – com aproximadamente 9.767 ha, tem como ações 
prioritárias a formação de corredor ecológico ao longo do Rio Uruguai baseado no 
resultado dos estudos e inventários e a promoção de ações que utilizem biodiversidade 
para o desenvolvimento local. 
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Cerro do Jarau – com aproximadamente 6.540 ha, inclui como ações prioritárias a 
identificação e fomento à pesquisa para usos potenciais da biodiversidade e a 
realização de estudos no local para definição da categoria da UC a ser criada.  
 
Barra do Ibicuí – com aproximadamente 53.399 ha, tem como ações prioritárias a 
realização de estudos para criação de UC de proteção integral e a identificação do 
status das espécies exóticas invasoras. 
 
Barra do Quaraí – com aproximadamente 14.778 ha, inclui como ações prioritárias o 
cumprimento da legislação ambiental referente à proteção de APPs e reservas legais; o 
fomento à pesquisa paleontológica na região; a identificação e fomento à pesquisa nos 
temas: pesquisa básica, áreas passíveis de recuperação-restauração visando à expansão 
e manejo das áreas de campo nativo, e a pesquisa para usos potenciais da 
biodiversidade; e a promoção de atividades de extensão rural. 
 
 
MANCHA PRODUTIVA PODOCARPUS 
 
Esta mancha produtiva está localizada no Centro Sul do estado do Rio Grande do Sul, 
com aproximadamente 886.000 ha e 350.323 habitantes, segundo a contagem da 
população feita pelo IBGE em 2007. Esta área engloba os municípios de Bagé (112.550 
hab), Caçapava do Sul (32.574 hab), Cachoeira do Sul (84.629 hab), Encruzilhada do Sul 
(24.152 hab), Pinheiro Machado (12.939 hab) e Santana da Boa Vista (83.479 hab). 
 
A região tem sua base econômica na produção de grãos (soja, arroz e milho) com 
aproximadamente 300.000 ha de lavoura dessas culturas, bem como Eucaliptus 
(aproximadamente 16.000 ha plantados) e um rebanho bovino efetivo com 
aproximadamente 1.150.000 cabeças.  
 
São seis as áreas prioritárias de importância biológica extremamente alta para a 
biodiversidade nesta mancha produtiva: 
 
Guaritas – com aproximadamente 360.614 ha, tem como ações prioritárias a realização 
de estudos para detalhar e possibilitar a localização para criação de UC de proteção 
integral, e o controle de invasoras. 
 
Campos de Candiota e Hulha Negra – com aproximadamente 150.457 ha, inclui como 
ações prioritárias o incentivo à pecuária extensiva sustentável e certificação de 
produtos; o incentivo à criação de RPPNs; e incentivos ao cumprimento da reserva legal 
e APP em campos e áreas úmidas. 
 
Coxilha de Pedras Altas – com aproximadamente 42.770 ha, possui como ações 
prioritárias a criação de UC (categoria indefinida) em campo nativo; o incentivo à 
pecuária extensiva; o incentivo à criação de RPPNs; a recuperação do cardeal-amarelo; 
e o controle de populações invasoras (javali). 
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Palmas – com aproximadamente 223.281 ha, tem como ações prioritárias a criação de 
UC (sem categoria definida) e a organização de dados secundários. 
 
Mata Ciliar do Baixo Rio Camaquã – com aproximadamente 4.973 ha, lista como ações 
prioritárias a recuperação da mata e fiscalização contra o desmatamento. 
 
PE do Podocarpus – Localizado no município de Encruzilhada do Sul, apresenta uma 
área de 3.894 ha e possui como ações prioritárias a regularização fundiária; a 
reavaliação da cobertura vegetal; e a criação de conselho consultivo. 
 
 

PANTANAL 
 
MANCHA PRODUTIVA CORUMBÁ – POCONÉ  
 
A Mancha Produtiva Corumbá – Poconé engloba uma área de 1.336.349 ha, e inclui os 
municípios de Corumbá e Poconé. Corumbá ocupa uma área de 64.960 km2, o que 
representa 18,19% da área do Mato Grosso do Sul, com uma população em 2007 de 
96.373 habitantes (IBGE, 2007). Poconé localiza-se na região Centro Sul do estado do 
Mato Grosso, e ocupa uma área de aproximadamente 17.260 km2 com uma população 
de 31.118 habitantes (IBGE, 2007). 
 
A atividade pecuária é de grande importância em ambos os municípios, que contam 
com um rebanho bovino efetivo de 1.994.810 e 385.646 cabeças em Corumbá e 
Poconé, respectivamente (Vieira et al., 2006; SEPLAN-MT, 2007; SIDRA/IBGE, 2007). 
 
Em Corumbá, mandioca, milho e arroz são as principais lavouras cultivadas, porém em 
pequena escala. Em Poconé, arroz e soja consistiam nas principais lavouras até 2005; 
esse cenário muda em 2007, quando as lavouras de soja desaparecem por completo e a 
cana-de-açúcar passa a ser a lavoura de maior importância no município (SEPLAN-MT, 
2006a,b; IBGE, 2007).  
 
A exploração mineral em Corumbá envolve principalmente ferro, seguida de manganês 
e calcário (Neves & da Silva, 2007). O município apresentava em 2006 sete 
metalúrgicas e 17 indústrias de minerais não-metálicos (SEMAC-MS, 2008), enquanto 
que em Poconé o foco da exploração mineral é a extração de metais preciosos 
(SEPLAN-MT, 2006a,b). 
 
Neste território há intercessão com o PN do Pantanal Matogrossense, área de interesse 
do ICMBio, bem como com a área de atuação da EMBRAPA Pantanal. O MMA também 
possui uma área de interesse no município de Poconé, apesar de que essa área não se 
sobrepõe a nenhuma área prioritária de importância extremamente alta. 
 
Quatro UCs são incluídas parcialmente ou em sua totalidade na Mancha Produtiva 
Corumbá – Poconé, sendo duas UCs federais (PN do Pantanal Matogrossense e ESEC de 
Taiamã) e duas estaduais (PE Encontro das Águas e PE Pantanal do Rio Negro).  
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Nove áreas prioritárias de importância extremamente alta para a conservação da 
biodiversidade estão contidas nesta mancha produtiva (MMA, 2008): 
 
ESEC de Taiamã – contida em uma área de 14.105 ha, contempla ações que incluem a 
implementação do conselho gestor da UC; a realização de estudos para ampliação da 
UC; o estabelecimento de mecanismos de integração entre os sistemas de UCs federal, 
estaduais, municipais e privadas; controle do intercâmbio e erradicação de espécies 
exóticas invasoras (mexilhão dourado) de ecossistemas e habitats; combate à utilização 
não sustentável de recursos biológicos em todos os tipos de comunidades humanas; e a 
realização de estudos específicos sobre o assoreamento dos rios. 
 
Ampliação da ESEC – área de 52 ha, contemplada para ampliação da ESEC de Taiamã. 
 
Pantanal do Rio Paraguai – com uma área de 237 ha e localizada no município de 
Poconé, inclui como ações prioritárias a ampliação de estudos em relação às pequenas 
comunidades; a criação de UCs extrativistas para garantir a permanência e 
sustentabilidade das comunidades locais; a criação de UCs de proteção integral; a 
criação de um mosaico de UCs de Proteção Integral e Uso Sustentável; e a realização de 
estudos visando a diversificação de atividades turísticas. 
 
Comunidades do Taquari – localizada em uma área de 232.593 ha no município de 
Corumbá, não possui ações definidas. 
 
RPPN Jubrã – localizada em uma área de 78 ha, contempla ações de capacitação de 
pessoal técnico para o manejo e gestão de UCs; gestão integrada entre a SEMA e o 
proprietário, pela proximidade à ESEC de Taiamã; o estabelecimento de mecanismos de 
integração entre os sistemas de UCs federal, estaduais e municipais; a criação e 
fortalecimento de reservas genéticas in situ, com ênfase em espécies ameaçadas de 
extinção; o controle do intercâmbio e erradicação de espécies exóticas invasoras de 
ecossistemas e habitats. 
 
PN do Pantanal Matogrossense – apresenta uma área de 135.129 ha no município de 
Poconé, e inclui como ações prioritárias a implantação do Plano de Manejo; a 
ampliação da UC; o monitoramento contínuo da diversidade de espécies ameaçadas de 
extinção; a avaliação de impacto ambiental de projetos e ações de desenvolvimento, 
particularmente sobre a diversidade biológica; a avaliação da diversidade genética com 
importância econômica (arroz pantaneiro); e o combate à utilização não sustentável de 
recursos biológicos em todos os tipos de comunidades humanas. 
 
Delta do Taquari – com uma área de 280.554 ha, localizada no município de Corumbá, 
inclui como ações prioritárias a definição de UCs que atentem para a proteção das 
áreas de matas contínuas (mata do Fuzil e mata do Cedro); a proteção aos Buritizais 
remanescentes; a identificação, localização e caracterização das comunidades 
tradicionais na região; e o fomento de atividades ligadas às comunidades tradicionais. 
 
Pantanal do Rio Paraguai – apresenta uma área de 504.615 ha dividida entre os 
municípios de Corumbá e Poconé. Ações prioritárias incluem a ampliação de estudos 
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em relação às pequenas comunidades; a criação de UCs extrativistas para garantir a 
permanência e sustentabilidade de comunidades locais; a criação de UCs de proteção 
integral; a criação de um mosaico de UCs de Proteção Integral e Uso Sustentável; e a 
realização de estudos visando a diversificação de atividades turísticas.   
 
Morraria do Urucum – localizada em uma área de 168.982 ha no município de 
Corumbá, inclui como ações prioritárias a fiscalização das ações de recuperação 
realizadas pelas mineradoras; a recuperação e manutenção das nascentes e áreas 
degradadas dos córregos; a realização de estudos hidrogeológicos para prevenir 
acidentes; a criação de UCs na Baía do Jacadigo e Morro da Tromba dos Macacos; a 
realização de estudos para subsidiar a criação de áreas de conservação similares em 
composição e qualidade àquelas exploradas por grandes empreendimentos; a garantia 
de representatividade das fisionomias degradadas na compensação das áreas 
mineradas. 
 
 
MANCHA PRODUTIVA CÁCERES 
 
O município de Cáceres está localizado na região Centro Sul do estado de Mato Grosso, 
e possui uma área territorial de 24.398 km2 com uma população de aproximadamente 
90.639 habitantes (IBGE, 2007).  
 
A pecuária é a principal atividade do município, que possui um rebanho bovino efetivo 
de quase um milhão de cabeças (IBGE 2007). Arroz, soja, milho e feijão são as principais 
culturas agrícolas produzidas (SEPLAN-MT, 2007). 
 
Na Mancha Produtiva Cáceres há sobreposição com áreas de tensão ecológica e com as 
nascentes do Rio Paraguai, ambas de interesse do MMA no âmbito do Probio II, e 
totalizando 317.998 ha. 
 
O município de Cáceres contém uma UC, o PE Guirá, com 103.122 ha e inserido em 
uma área prioritária de importância extremamente alta para a conservação da 
biodiversidade.  
 
Quatro áreas prioritárias de importância extremamente alta para a conservação da 
biodiversidade estão localizadas no município: 
 
Três bocas – possui uma área de 20.605 ha e inclui como ações prioritárias a realização 
de estudo para criação de UC (APA) nas áreas ocupadas; a realização de estudos 
visando a criação de UCs de proteção integral nas ilhas; o apoio a populações locais 
para desenvolver e implementar ações de recuperação de áreas degradadas onde a 
diversidade biológica tenha sido reduzida; e a criação ou ampliação de incentivos 
financeiros a indivíduos e comunidades relacionados à conservação e uso sustentável 
da diversidade biológica. 
 
RPPN Jubrã – englobando uma área de 30.025 ha, tem como ações prioritárias a 
capacitação de pessoal técnico para o manejo e gestão de UC; a gestão integrada entre 
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a SEMA-MT e o proprietário; o estabelecimento de mecanismos de integração entre os 
sistemas de UCs federal, estaduais e municipais; a criação e fortalecimento de reservas 
genéticas in situ, com ênfase para espécies ameaçadas de extinção; e o controle do 
intercâmbio e erradicação de espécies exóticas invasoras de ecossistemas e hábitats. 
 
Serra do Facão – com uma área de 163.012 ha, ações prioritárias incluem o 
levantamento e documentação do conhecimento tradicional associado ao uso dos 
recursos biológicos; a criação ou ampliação de incentivos financeiros a indivíduos e 
comunidades relacionados à conservação e uso sustentável da diversidade biológica; o 
monitoramento, prevenção e combate às queimadas; o reconhecimento de terras de 
quilombos; e a identificação de pontos conflitantes e avaliação da legislação associada 
aos setores produtivos que afetam a diversidade biológica (por exemplo: agricultura, 
silvicultura, produção de energia, pesca, mineração, turismo, entre outros). 
 
Caiçara – apresenta uma área de 104.355 ha e inclui como ações prioritárias a 
recuperação de áreas degradadas com espécies nativas; a recuperação e restauração 
de ecossistemas degradados; o apoio à população tradicional do Assentamento do 
Limão; e a implementação de técnicas de conservação ambiental em áreas de pecuária. 
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Anexo I: InformaçõeAnexo I: InformaçõeAnexo I: InformaçõeAnexo I: Informações logísticas sobre a Mancha Produtiva Juruti, Amazônias logísticas sobre a Mancha Produtiva Juruti, Amazônias logísticas sobre a Mancha Produtiva Juruti, Amazônias logísticas sobre a Mancha Produtiva Juruti, Amazônia    
 
1. Deslocamento Santarém/Juruti/Santarém 
 
Aéreo  
 
Não possui linha regular; vôos charter existem porém não foi possível averiguar preços. 
 
Fluvial 
  
BARCO: 

• STM/JURUTI – saídas diárias às 15:00hs 
− Tempo de viagem – aproximadamente 12 – 14hs  
− Preço da passagem – Rede: R$ 35,00 

        Camarote: R$ 150,00 (capacidade p/ 2 pessoas) 
• JURUTI/STM – saídas diárias às 19:00hs  

− Tempo de viagem – aproximadamente 8 – 10hs 
− Preço da passagem – Rede: R$ 35,00 

        Camarote: R$ 150,00 (capacidade p/ 2 pessoas) 
LANCHA: 

• STM/JURUTI – saídas de segunda a sexta às 9:00hs e domingos às 14:00hs 
− Tempo de viagem – aproximadamente 5hs 
− Preço da passagem – Poltrona: R$ 55,00 

• JURUTI/STM – saídas todos os dias às 13:00hs  
− Tempo de viagem – aproximadamente 4,5hs 
− Preço da passagem – Poltrona: R$ 55,00 

FERRO BOAT: 
• STM/JURUTI – saídas quinta e domingo às 16:00hs 

−  Tempo de viagem – aproximadamente 12-14hs 
− Preço da passagem – Rede: R$ 35,00 

                                                            Camarote: R$ 150,00 (capacidade p/ 2 pessoas) 
• JURUTI/STM – saídas todos os dias às 13:00hs  

− Tempo de viagem – aproximadamente 4,5hs 
− Preço da passagem – Rede: R$ 35,00 

                                                            Camarote: R$ 150,00 (capacidade p/ 2 pessoas) 
FLUVIAL/TERRESTRE: 

• Somente no verão, através da Rodovia Translagos. 
−  Santarém/Patacho – BALSA 
−  Patacho/Juruti – CARRO ou ÔNIBUS 

                      OBS: Ainda não tem valores em virtude da estrada esta interditada. 
 
 
2. Hospedagem em Santarém 
 
1. BARÃO CENTER HOTEL 
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 352 
Telefone: (93) 3064-9950 



 

 29“Manchas produtivas” do Probio II - Agosto de 2009 

Web: www.baraocenter.com.br 
Tarifas: Apto. Standard – R$ 180,00   
 
2. MIRANTE HOTEL 
Endereço: Trav. Francisco Corrêa, 115 - Centro 
Telefone: (93) 3067-7100 
Web: www.mirantehotel.com  
Tarifas: Apto. Standard – R$ 90,00 
 
3. AMAZONIA BOULEVARD 
Endereço: Av. Mendonça Furtado, 2946 - Fátima  
Telefone: (93) 2101-1800 
Web: www.amazoniaboulevard.com.br 
Tarifas: Apto. Standard – R$ 80,00 
 
4. SANDIS HOTEL 
Endereço: Av. Floriano Peixoto, 609 - Centro 
Telefone: (93) 2101-2700 
Tarifas: Apto. Standard – R$ 90,00 
 
 
3. Hospedagem em Juruti 
 
1. HOTEL GARCIA 
Endereço: Rua Pais de Andrade, 36 - Centro 
Telefone: (93) 3536-1510 
Tarifas: Apto. Standard – R$ 75,00 
 
2. POUSADA VAZ 
 Endereço: Rua Dr. Moraes Jardim, 54 – Centro 
Telefone: (93) 3536-1064 / (93) 8111-1618 
Tarifas: Apto. Standard – R$ 70,00 
 
3. HOTEL IDEAL  
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 65 - Centro 
Telefone: (93) 3536-1177 
Tarifas: Apto. Standard – R$ 70,00 
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