
 

 

Moção pelo fortalecimento e valorização dos Mosaicos de Áreas 

Protegidas  

 
Proponente: 

 Rede Mosaicos de Áreas Protegidas – REMAP 

 

Encaminhar: 

            Ministério do Meio Ambiente – MMA 

Diretoria de Áreas Protegidas - Secretaria Nacional de Biodiversidade e 
Florestas – DAP/SBF  

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 

Orgãos Estaduais de Meio Ambiente 

Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente 

Ministério Público Federal - 4° e 6° câmara 

  

- Considerando que no Brasil a constituição de Mosaicos de Unidades de 
Conservação e Áreas Protegidas é prevista a partir do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação - SNUC, através Lei Federal Nº. 9.985-00, artigo 26; 

- Considerando que o Plano Nacional de Áreas Protegidas, criado pelo Decreto 5758, 
de 13 de abril de 2006, estabelece como meta até 2006 aprimorar a regulamentação 
dos mosaicos; 

- Considerando que o MMA incentivou a gestão integrada das áreas protegidas e a 
criação de vários mosaicos, por meio do Edital 01/2005 do FNMA; 

 - Considerando que embora não tenha ocorrido nos últimos anos apoio e valorização 
dos mosaicos, como instrumento de gestão das áreas protegidas, o conceito continua 
sendo reconhecido por técnicos, especialistas e por atores dos diversos segmentos da 
sociedade como forma para gerir e integrar as diferentes áreas protegidas e suas 
zonas de amortecimento; 

 - Considerando-se os distintos objetivos de conservação que buscam compatibilizar a 
presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento 
sustentável no contexto regional, conforme prevê a lei; 



- Considerando que, embora se constate importantes avanços no desenvolvimento do 
conceito de gestão integrada e participativa e nos processos de organização, 
reconhecimento e implementação de mosaicos nos vários biomas brasileiros, 
estimulados por diferentes atores e instituições, as experiências acumuladas 
identificam fragilidades institucionais e operacionais que demandam revisão do seu 
marco regulatório e definição de uma política nacional mais efetiva voltada ao tema;  

 - Considerando que apesar das dificuldades para a manutenção de uma estrutura 
mínima de gestão dos Mosaicos e de suas ações integradas, constata-se sua 
efetividade como instrumento de inclusão social e muitos resultados positivos 
alcançados como o fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação e do 
próprio SISNAMA.  

Os participantes do "Encontro de Mosaicos de Áreas Protegidas", evento 
promovido pela Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas – REMAP no dia 5 de 
novembro de 2015 , durante  o VII Seminário Brasileiro e II Encontro Latino-
Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social (VII SAPIS/ II ELAPIS),  em 
Florianópolis, Santa Catarina, reiteram aos órgãos do Sistema Nacional  de Meio 
Ambiente,  gestores de áreas protegidas , a  solicitação  de retomada do diálogo 
sobre os Mosaicos de Áreas Protegidas, visando consolidar a base conceitual, o 
marco regulatório para mosaicos, e definição de uma agenda conjunta voltada à 
implementação de uma política nacional que fortaleça, valorize e viabilize os 
mosaicos como instrumento de gestão integrada e participativa, de inclusão 
social, de conservação da sociobiodiversidade, de contribuição para o 
ordenamento territorial e valorização da identidade regional.   
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