
Estratégia para a 
Construção do Arcabouço 

Técnico e Jurídico para a 
Reposição Hídrica na 

Amazônia

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do 
Amazonas (Sema), com apoio financeiro do Instituto Coca-Cola, se uniram para 
implementar o projeto “Estratégia para a Construção do Arcabouço Técnico e Jurídico 
para a Reposição Hídrica na Amazônia”.  O projeto visa elaborar instrumentos 
técnico-científicos para a regulamentação legal a fim de valorar os serviços hídricos em 
florestas tropicais, incentivar os mercados de ativos ambientais e o investimento em 
conservação e melhoria da qualidade de vida dos povos da floresta, com foco na 
implementação do “Programa de Conservação dos Serviços Hídricos (PCSH)”, previsto no 
art. 14, § 4º, inciso V, da lei estadual Nº. 4.266 de 1º de dezembro de 2015. 

A relevância de viabilizar um programa de pagamentos por serviços ambientais hídricos 
(PSA Hídrico) no Amazonas se dá pela necessidade de melhorar o acesso e a qualidade 
da água, a manutenção da quantidade e a valorização das comunidades locais, a partir 
da conservação que beneficiam a regulação hídrica e climática do estado do Amazonas. 
O PSA hídrico gera um mecanismo de compensação por resultados positivos, sejam 
financeiros ou não, repartidos de forma justa entre os Provedores-Recebedores de 
serviços hídricos, isoladamente ou acumulados.

Fotografia: Rodolfo Pongelupe
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I. ELABORAÇÃO E CONSENSO TÉCNICO SOBRE 
REPOSIÇÃO HÍDRICA E VALORAÇÃO ECONÔMICA DO 
ATIVO AMBIENTAL "ÁGUA";

PRODUTO 1:

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Estudo técnico sobre as diferentes 
metodologias de valoração 
econômica de recursos hídricos 
para subsidiar o “Programa de 
Conservação dos Serviços 
Hídricos”, previsto na lei estadual 
nº 4.266 de 1º dezembro de 2015.

ENTREGAS

1. 02 oficinas 
participativas 
para garantir a 
participação da 
sociedade no 
apoio à 
regulamentação e 
implementação 
do projeto

https://drive.google.com/file/d/1-aR3DtjSnN1p01GfXrLxKwL9G_0ZC5tT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-aR3DtjSnN1p01GfXrLxKwL9G_0ZC5tT/view?usp=sharing
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II. ARCABOUÇO LEGAL

PRODUTO 2:

AVALIAÇÃO METODOLÓGICA DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Estudo que analisa as diferentes 
metodologias existentes de 
reposição hídrica a fim de 
subsidiar o “Programa de 
Conservação dos Serviços 
Hídricos”, previsto na lei estadual 
nº 4.266 de 1º dezembro de 2015.

PRODUTO 1:

RELATÓRIOS DE APOIO AOS ESTUDOS TÉCNICOS;

Relatórios com finalidade de dar apoio nas atividades técnicas de 
implementação do projeto, destacam-se: o apoio na realização de 
atividades de suporte e execução do projeto; acompanhamento de 
políticas públicas e tendências internacionais relacionadas aos temas 
do projeto e atuação por meio de advocacy.

PRODUTO 2:

 MINUTA DE DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO DO PCSH;

A minuta do Decreto de Regulamentação do PCSH é outro destaque do 
projeto. Esta entrega teve como finalidade elaborar o desenho do 
marco jurídico regulatório sobre Reposição Hídrica na Amazônia, que 
prevê:

https://drive.google.com/drive/folders/13_fOBLz7Z6SGXswNAzWK5XPxAGoYpPP-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13_fOBLz7Z6SGXswNAzWK5XPxAGoYpPP-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EoA4EugVx803TeGjCBHIb4d0imW5O_T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/125Ot4CRNlTbpjBpjJH-Z1w4H-WiE89Bs?usp=sharing


● Elaboração de uma minuta de decreto e uma proposta de adequações 
ao arranjo de governança, captação e gestão financeira para 
regulamentação do Programa de Conservação dos Serviços Hídricos 
da lei Estadual nº 4.266/2015, o qual instituiu a Política do Estado do 
Amazonas de Serviços Ambientais e o Sistema de Gestão dos Serviços 
Ambientais, dentre outros, além de fornecer outras providências;

PRODUTO 4:

 INCIDÊNCIA POLÍTICA – ADVOCACY

Participação em reuniões com a equipe técnica da FAS e da SEMA; 
elaboração de relatórios e demais ações para documentação do 
projeto; participação em colegiados e fóruns estaduais de Meio 
Ambiente para acompanhar e influenciar as políticas públicas, 
tendências e legislações normativas internacionais, nacionais e 
subnacionais relacionadas aos temas do projeto.

PRODUTO 3:

DIAGNÓSTICO DE ARRANJO DE 
GOVERNANÇA

O documento descritivo sobre o 
Programa é um produto de apoio 
para a compreensão da minuta de 
decreto sobre regulamentação do 
Programa de Conservação dos 
Serviços Hídricos.
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https://drive.google.com/file/d/14fa-JnSsBIszXaDlzNH6RFh3sfg-yiyN/view
https://drive.google.com/file/d/14fa-JnSsBIszXaDlzNH6RFh3sfg-yiyN/view


III. PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ENGAJAMENTO

Ferramenta 
deliberativa:

Grupo de conteúdo 

● 2 reuniões do 
grupo de conteúdo 
realizadas; 

Como forma de melhorar o entendimento entre 
as partes envolvidas e interessadas, o 
componente “Participação Social e 
Engajamento” teve a preocupação de garantir a 
participação de comunidades tradicionais e 
indígenas, assim como a equidade de gênero 
nos processos de apoio à regulamentação e 
implementação associados ao Plano Estadual de 
Recursos Hídricos do Amazonas, por meio do 
instrumento do minipúblico, metodologia criada 
pelo Coletivo Delibera. 
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III. PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ENGAJAMENTO

Oficinas
Participativas

2 dias de oficinas 
participativas: 
minipúblicos

● Cartilha 
“Minipúblicos: 
PSA Hídrico no 
Amazonas”
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https://fas-amazonia.org/publicacao/cartilha-minipublico-psa-hidrico-no-amazonas/
https://fas-amazonia.org/publicacao/cartilha-minipublico-psa-hidrico-no-amazonas/
https://fas-amazonia.org/publicacao/cartilha-minipublico-psa-hidrico-no-amazonas/
https://fas-amazonia.org/publicacao/cartilha-minipublico-psa-hidrico-no-amazonas/


IV. COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

Evento “PSA Hídrico: Água e Amazônia”, realizado em 
01/12/2021, no Fórum da Virada Sustentável

Vídeo institucional do projeto “Estratégia para a Construção do 
Arcabouço técnico e jurídico para a Reposição Hídrica na Amazônia”
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http://www.youtube.com/watch?v=j29phIIi3NI
http://www.youtube.com/watch?v=uHUkxz-A1iA
http://www.youtube.com/watch?v=L8TXeo2GhPI


FICHA TÉCNICA

Proponente do projeto
Governo do Estado do Amazonas

Coordenação Geral
Fundação Amazônia Sustentável (FAS)

Superintendente Geral: Virgilio Viana
Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de 

Comunidades:  Valcléia Solidade

Superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional: 

Victor Salviati

Superintendente Administrativo-Financeiro: Luiz Villares

Superintendente de Gestão e Planejamento: Michelle Costa

Equipe Técnica
Allex Mendonça (FAS)
Danielly Araújo (FAS)
Giovana Figueiredo (FAS)
Rayandra Araújo (FAS)
Gabriela Sampaio (FAS)
Letícia Cobello (FAS)

Revisão:
Gabriela Sampaio (FAS)
Letícia Ávila (FAS)
Júlia de Freitas (FAS)
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FICHA TÉCNICA

APOIO FINANCEIRO 

SUPERVISÃO

PARCERIA
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