
O impacto dos incêndios 
florestais em apenas um acre 

(0,4 hectares) pode custar 
até US$2.150 enquanto que 
o desbaste de um acre como 

medida preventiva custa, em 
média, somente US$700,00.
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Leia o texto na íntegra em: global.nature.org/content/beyond-the-source

Colaboração para conter a devastação causada  
pelos incêndios no Novo México

À medida que as mudanças climáticas aumentam o risco de incêndios florestais no Novo México, múltiplos  
grupos e atores estão trabalhando juntos para investir em soluções que protejam as fontes hídricas.

O contexto 
Em 2011, o maior incêndio da história do 
Novo México queimou mais de 63.000 
hectares em uma semana. Conhecido 
como Las Conchas, o incêndio não foi 
o primeiro evento extremo que o Novo 
México vivenciou, e estima-se que as 
mudanças climáticas irão exacerbar as 
condições incendiárias. À medida que 
a temperatura média sobe, as florestas 
de alta densidade secam e morrem, 
criando uma vasta fonte de combustível. 
Reduzir o risco de incêndios se tornou 
mais importante do que nunca para o 
Novo México; não somente para prevenir 
a destruição catastrófica por incêndios 
florestais, mas também para proteger as 
fontes hídricas. Logo após o incêndio de 
Las Conchas, o Novo México vivenciou 
enxurradas que rapidamente limparam 
todos os destroços e cinzas dos incêndios 
até o Rio Grande. A água contaminada 
pelas cinzas acabou impedindo o 
abastecimento da cidade de Albuquerque 
pelo Rio Grande por 40 dias.

A ação 
A fim de proteger o abastecimento de 
água para Albuquerque e Santa Fé, 
para as terras tribais que circundam as 
comunidades e para outros usuários de 
água, a The Nature Conservancy começou 
a desenvolver o Fundo de Água do Rio 

Grande em 2013. O fundo uniu mais de 
50 novos parceiros, tais como empresas, 
companhias de água e administradores 
florestais governamentais. Enquanto 
que a iniciativa é focada em atividades 
tangíveis, como o desbaste de árvores, 
restauração de fluxos, controle de 
inundações e gerenciamento de incêndios, 
a escala da restauração dos ecossistemas 
naturais exige colaboração direta entre as 
partes interessadas.
 
O futuro 
A união de vários usuários de água sob 
o modelo do Fundo de Água ajudou a 
alinhar atribuições por parte de vários 
atores e a superar os desafios da 
responsabilidade jurisdicional. Estima-se 
que o fundo restaurará 688.000 hectares 
de florestas de pinheiros ponderosa 
propensos a incêndios e coníferas 
mistas na bacia hidrográfica de Rio 
Grande que se estende por cerca de 320 
quilômetros, de Belen até a fronteira do 
Colorado. O fundo já alavancou fontes de 
captação para criar melhor eficiência de 
recursos, e mobilizou uma abordagem 
colaborativa, com múltiplos parceiros. 
Bacias hidrográficas e abastecimento de 
água em uma paisagem de quase 700.000 
hectares estão atualmente protegidos 
pelas atividades do fundo.

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.


