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Estima-se que até 2001, o 
reservatório de Masinga já tinha 
 perdido 158 milhões de metros 

cúbicos de capacidade de 
armazenamento devido às taxas  

de assoreamento, duas vezes 
maiores do que o reservatório foi 

projetado para acomodar.

Quênia

NAIRÓBI

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

O contexto 
A Bacia do Alto Rio Tana é de grande 
importância para a economia do Quênia. 
Além de ser uma fonte vital de água 
potável, ela sustenta uma importante 
biodiversidade aquática e possibilita 
atividades agrícolas que alimentam 
milhões de quenianos. Mas o cultivo 
excessivo ameaçou a sustentabilidade 
e a expansão não monitorada 
da produção rural e a extração e 
construção de estradas de chão batido 
levaram à degradação do solo, o que 
consequentemente afeta os principais 
reservatórios que fornecem a metade  
da energia hidroelétrica do país.

A ação 
O Fundo de Água do Alto Tana-Nairóbi 
foi criado para implementar um conjunto 
holístico de atividades de conservação 
que aumentam o rendimento hídrico, 
reduzem as cargas de sedimentos e 
promovem a produção sustentável 
de alimentos, ao mesmo tempo em 
que aumentam a renda familiar das 
comunidades rurais. Por meio do 
envolvimento de grupos-chave de atores, 
o Fundo de Água foi capaz de planejar um 
programa de ação coletiva para produzir 
resultados significativos.
 

O futuro 
Até agora, o Fundo de Água trabalhou 
com mais de 15.000 produtores rurais 
por meio da colaboração com parceiros 
locais, incluindo o Movimento Green Belt 
e a Federação Nacional de Produtores 
Rurais do Quênia. Alguns receberam 
apoio na implementação de estruturas 
para conservação do solo e água nas 
suas fazendas na sub-bacia Thika-Chania; 
mais de 1.000 estão adotando a estrutura 
de captação de águas na sub-bacia de 
Maragua, e 7,000 produtores de café já 
foram recrutados para adotar práticas 
de conservação do solo e água na sub-
bacia Sagana-Gura, munindo-os com as 
habilidades para aplicar a certificação pela 
Rainforest Alliance.

De acordo com estimativas 
conservadoras, as intervenções da bacia 
hidrográfica selecionadas por meio da 
pesquisa da TNC poderiam produzir, em 
média, um ROI de dois para um em um 
período de 30 anos e a meta até 2025 
é trabalhar com um total de 300.000 
produtores rurais

Trabalhando para garantir a segurança hídrica em Nairóbi
Responsável pelo abastecimento de 95% da água potável de Nairóbi, a Bacia do Alto Rio Tana é crucial para a 
economia do Quênia, mas a produção rural e as indústrias são grandes ameaças a essa fonte de água doce.

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.


