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RESUMO

A pesquisa se debruça sobre a temática dos mosaicos de áreas protegidas criados na Amazônia brasileira. Tem como questão indutora, o 
pressuposto de que, se a legislação ambiental nacional estabelece que a criação de mosaicos é importante e estratégico para a gestão de 
conjuntos de áreas protegidas, então, quais experiências e lições mosaicos mais antigos criados na Amazônia tem a ensinar ao Amapá, que obteve 
em janeiro de 2013, o reconhecimento de seu primeiro mosaico: O Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará? Como hipótese básica definiu-
se que ações integradas de proteção ambiental, especialmente às relacionadas à prevenção e repressão a crimes em UC, são as experiências mais 
relevantes que os modelos de mosaicos da Amazônia podem proporcionar ao Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará, como lições de 
efetividade (melhoria) de gestão territorial. O objetivo geral da pesquisa foi, portanto, analisar a gestão dos mosaicos de áreas protegidas criados 
na Amazônia brasileira, de modo a identificar possíveis experiências de gestão territorial que possam servir de referência e aprendizagem, ao 
Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará. Quanto à natureza trata-se de uma pesquisa básica, sendo exploratória quanto aos fins, com o 
conteúdo baseado em referencial bibliográfico, onde se utilizou o método de abordagem hipotético-dedutivo e métodos de procedimento 
histórico e comparativo. A investigação analisa quatro mosaicos criados na Amazônia (Mosaico do Lago de Tucuruí, Mosaico do Apuí, Mosaico 
Baixo Rio Negro e Mosaico da Amazônia Meridional) procurando identificar os desafios que cada um enfrenta no processo de gerenciamento do 
espaço protegido, assim como experiências bem sucedidas que podem ser úteis a mosaicos novos. Os resultados da investigação apontam para 
um dilema recorrente no Brasil: o de que a criação de espaços protegidos na Amazônia se mostra vital para a manutenção da floresta e seus 
recursos naturais, para o uso racional das presentes e futuras gerações, entretanto, devido a expansão da fronteira agrícola e da pecuária para o 
norte do Brasil, do crescimento urbano das cidades, grilagem de terras e de impactos ambientais decorrentes da instalação de grandes 
empreendimentos na Amazônia, como hidrelétricas e empresas de mineração, a tarefa de gerenciar espaços protegidos se mostra extremamente 
desafiador, pois devido aos parcos investimentos realizados pelo governo e de equipes técnicas reduzidas atuando nas unidades de conservação, 
o trabalho não surte o efeito esperado de impedir a destruição da maior floresta tropical do mundo. Por outro lado a pesquisa identifica algumas 
experiências bem sucedidas no viés de pagamentos por serviços ambientais, onde devido a implantação de políticas públicas de incentivo pelo 
Governo Estadual do Amazonas tem ocorrido redução de desmatamentos em vários municípios e a introdução de novas formas de lidar com 
floresta e seus recursos. A viabilização dessa política, que beneficia a população por meio de bolsas de contrapartida tem ainda tornado possível 
aos mesmos, o acesso a serviços até então inexistentes no interior das florestas como: escolas, postos de saúde, telecentros, além da aquisição de 
equipamentos agrícolas e embarcações. As conclusões da pesquisa revelam que os mosaicos são instrumentos de gestão de espaços territoriais 
importantes, entretanto, se estiverem fragilizados não terão eficácia nessa tarefa, sendo imprescindível para seu funcionamento e legitimidade, 
mais investimentos públicos para viabilizar o trabalho conjunto e integrado entre órgãos públicos e populações residentes. A investigação revela 
ainda que, quando os governos priorizam políticas ambientais de proteção da floresta, os resultados são percebidos sem muito demora e que o 
Amapá tem muito aprender com todas essas experiências, podendo inclusive ser referência para outros estados brasileiros por não ter conflitos 
agrários sérios e possuir mais de 72% da sua floresta protegida.
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