
HISTÓRIAS COM ENFOQUE EM 
FUNDOS DE ÁGUA

Fornecendo Água para a Vida no Rio Cauca, Colômbia

“O fundo de água me ajudou me dando 
árvores. Eles nos ensinaram sobre como as 
árvores ajudam na preservação da água. 
Os abacateiros têm sido bons para o solo,  

e também para nos alimentar, para vender 
e sustentar a minha família. A água nos dá 

vida, pois sem água não há vida.” 
Maria Esmeralda Marcillo, produtora rural local

Colômbia

Colômbia

Leia o texto na íntegra em: global.nature.org/content/beyond-the-source

VALE DO CAUCA

O contexto 
Há cerca de 2.750 plantações familiares 
de cana de açúcar no Vale do Cauca, 
na Colômbia. Juntos, elas representam 
uma grande proporção essencial do 
setor de cana de açúcar na Colômbia. Os 
produtores rurais necessitam de água 
limpa em abundância durante todo o ano, 
porém a demanda crescente por irrigação, 
a população em rápido crescimento e as 
mudanças climáticas levaram a uma grave 
escassez de água. Por várias décadas, 
associações ribeirinhas locais e ONGs 
trabalharam com os produtores rurais para 
proteger a bacia hidrográfica. Entretanto, 
esses esforços foram realizados em um 
contexto de recursos insuficientes e não 
possuíam uma rede de coordenação que 
os permitissem investir estrategicamente 
em novas áreas e atividades na bacia 
hidrográfica.

A ação 
Em 2009, a TNC uniu esforços com 
grupos locais, com os principais usuários 
industriais na região e autoridades 
ambientais do governo colombiano para 
formar um projeto de fundo de água,  
chamado Fundo de Água para a Vida e 
a Sustentabilidade (“Fondo Agua por La 
Vida y La Sostenibilidad ”). Refletindo a 
diversidade dos atores locais, o fundo de 
água tem múltiplos objetivos, inclusive  o 
de reduzir a escassez de água durante os 

períodos de seca e de reduzir a erosão 
para preservar a qualidade da água, 
melhorando os meios de subsistência 
rurais e protegendo a biodiversidade. Nos 
últimos sete anos, o fundo de água foi 
construído estrategicamente e ampliou 
o trabalho que as associações ribeirinhas 
vêm realizando há muitos anos. Além 
das atividades tradicionais de proteção 
das fontes hídricas (armazenamentos 
ripários, proteção das florestas etc.), o 
fundo de água tem foco na construção 
da sensibilização e das capacidades 
ambientais relacionadas à gestão 
sustentável dos recursos naturais.
 
O futuro 
Até 2016, 1.500 famílias já tinham 
participado das atividades do Agua 
por La Vida por meio de associações 
ribeirinhas como a Asobolo, e estima-
se que 18.000 famílias usufruíram dos 
benefícios indiretos advindos da melhoria 
da gestão da bacia hidrográfica. O fundo 
de água atuou em mais de 10.170 hectares, 
inclusive protegendo 795 nascentes de 
água e cercando mais de 802 quilômetros 
de matas ciliares. Ele também sustentou 
quase 400 hortas familiares, 610 hectares 
de agrossilvicultura (café, banana e 
abacate), 1.500 hectares de sistemas 
silvipastoris, forneceu programas 
educacionais em 66 escolas e prestou 
suporte a mais de 25 organizações locais 
dedicadas à agricultura sustentável.

Por muitos anos, produtores rurais e grupos locais no Vale do Cauca tiveram dificuldades com os recursos vitais para 
proteger a sua bacia hidrográfica. Um fundo de água foi criado e está investindo em novas atividades e educação.



O que são Fundos  
de Água?
Um Fundo de Água é uma estrutura 
de trabalho que permite que cidades, 
comunidades e empresas invistam 
na gestão de áreas onde há escassez 
de água; de forma que as florestas a 
montante e as áreas úmidas sejam 
protegidos, para continuar a limpar 
e filtrar naturalmente a água. As 
comunidades a montante podem usufruir 
de meios de subsistência incrementados 
e ter melhorias para a saúde e bem-estar, 
enquanto que as comunidades a jusante 
vivenciam uma melhor qualidade de água 
e, em muitos casos, menos interrupções  
e escassez.

O que é Ferramenta 
Multimídia sobre Fundos 
de Água (Water Funds 
Toolbox?)
A Water Funds Toolbox (Ferramenta 
Multimídia de Fundos de Água) é um  
guia online que explica, passo a passo,  
o desenvolvimento de um Fundo de 
Água. Ele apresenta vídeos, testemunhos, 
modelos, ferramentas, estudos de caso 
e muito mais. O âmago da Toolbox é 
mostrar o ciclo do projeto de Fundos de 
Água, descrevendo as cincos fases pelas 
quais um Fundo de Água passa,  
de viabilidade a maturidade. 

Ciclo do  
projeto  
do Fundo  
de Água

WATER FUNDS
TOOLBOX

Lidere o caminho para um futuro hídrico seguro com  
a Ferramenta Multimídia sobre Fundos de Água

Pronto para fazer a diferença? 
 
Desenvolva o seu conhecimento 
Por meio do Water Funds Toolbox, você pode 
acessar o estado da arte do currículo completo 
para desenvolver os Fundos de Água. De autoria 
de profissionais de Fundos de Água, para outros 
profissionais. 
O currículo inclui:  
• Fundos de Água 101 
• Análise dos Atores (stakeholders) 
• Plano de Ações 
• Cursos específicos de governança, ciências,   
 finanças, implementação e comunicações.  

nature.org/WaterFundsTraining

Crie a sua rede
Junte-se à comunidade global de profissionais de 
Fundos de Água que atuam para aplicar e refinar  
o modelo de Fundo de Água no mundo todo.
Atividades da rede:  
• Webinars 
• Painéis de discussão 
• Notícias 
• Perfis de membros 
• Programas de reconhecimento 
• Competições de toda a rede 
• Aprendizagem entre pares e revisão

nature.org/WaterFundsNetwork

waterfundstoolbox.org

1 
Viabilidade 

Definir o problema, 
atrair parceiros e 

contratar o Diretor do 
Fundo de Água

2 
Design

Desenvolver um 
plano estratégico com 
soluções e estabelecer  

a governança do  
Fundo de Água.

3 
Criação

Formalizar a  
estrutura do Fundo 

de Água e o seu 
lançamento oficial.

4 
Operação 

Desenvolver e 
implementar planos 
anuais de trabalho

5 
Maturidade

Assegurar a viabilidade 
do Fundo de Água  

no longo prazo e criar 
impactos de grande 

escala.


