
Proteção contra eventos meteorológicos extremos em Monterrey
Com a intensificação dos ciclos de enchentes e secas, o fundo de água de Monterrey está direcionando  

novas soluções para uma das principais capitais industriais da América Latina

Monterrey é uma das principais 
cidades da América Latina com 

riscos hídricos. Quase toda a água 
de Monterrey tem origem na  

bacia hidrográfica de San Juan, 
o que significa que há escassez de 

fontes alternativas para utilização 
nos anos de seca.
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Leia o texto na íntegra em: global.nature.org/content/beyond-the-source

O contexto 
Lar de mais de 4 milhões de pessoas, 
a cidade de Monterrey obtém mais de 
60% da sua água potável a partir de 
fontes a montante. A cidade é banhada 
dos dois lados pelo rio Santa Catarina. 
Perda de cobertura vegetal, erosão, 
incêndios florestais, espécies invasoras 
e mudanças no uso do solo contribuíram 
para a degradação dos recursos hídricos. 
A região também é propensa a eventos 
climáticos intensos: em 2010, o furacão 
Alex devastou a área, seguido de secas 
intensas em 2011. Com um desmatamento 
contínuo e uma rápida expansão urbana, 
prevê-se a intensificação de enchentes 
futuras, com um grande risco de  
superarem a capacidade da represa que 
protege a cidade de fluxos elevados.

A ação 
Após três anos de trabalho preparatório, 
incluindo projeto estrutural, estudo 
de viabilidade, estudos científicos e 
captação de recursos (principalmente 
por meio da parceria dos Fundos de Água 
Latino-Americanos), em 2013, o Fondo 
de Agua Metropolitano de Monterrey 
(FAMM) se tornou o primeiro fundo de 
água legalmente estabelecido no México. 
Durante os próximos 20 anos, o fundo de 
água continuará tendo um enfoque em 

uma área-alvo estratégica, cobrindo mais 
de 151.000 hectares. Quatro objetivos-
chave conduzem o trabalho do fundo 
de água: reduzir enchentes, melhorar 
infiltração, incrementar a sensibilização 
da população e incentivar o aumento da 
porcentagem dos recursos federais que 
sustentam a bacia hidrográfica.
 
O futuro 
O FAMM já tem US$ 8 milhões garantidos 
do setor privado e é atualmente mantido 
por 60 parceiros distintos. Prevê-se que 
o trabalho do fundo terá um impacto 
positivo significativo no escoamento das 
enchentes nas áreas de sensibilidade 
mais alta. Por exemplo, em uma área 
prioritária, os benefícios poderiam 
representar uma redução do escoamento 
de 262 metros cúbicos por hectare por 
ano, contra 622 metros cúbicos por 
hectare por ano se for deixado que o 
mesmo cenário natural continue nas 
taxas atuais de degradação. Embora 
as atividades de proteção dos recursos 
hídricos não possam evitar enchentes 
catastróficas, nem mitigar todos os 
impactos das secas extremas, elas têm 
o potencial significativo de reduzir a 
severidade das enchentes e suportar 
fluxos de base crítica durante as secas.

HISTÓRIAS COM ENFOQUE EM 
FUNDOS DE ÁGUA



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.


