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De que forma a crise hídrica atual acentua desigualdades? 

Qual a situação das periferias nesse contexto?



Brasil relativo a 
outros países em 

sua segurança 
hídrica (2019)

Fonte: World 
Resources Institute 

Aqueduct Water Risk 
Atlas











No Brasil, segurança hídrica é essencial em si e 
para agricultura, saneamento e até energia.

A falta de chuvas tem 
impactado:

1. Abastecimento de água
2. Produção agrícola e preço 
dos alimentos
3. Geração de energia elétrica 
(65% da capacidade de geração 
de energia do Brasil vem das 
usinas hidrelétricas)
4. Número de queimadas 
(piorando a qualidade do ar)
5. Transporte de mercadorias

A hierarquia de necessidades de Maslow



Nas favelas, já vivemos...
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a crise 
da fome



justicaenergetica.rioonwatch.org.br

a crise da 
energia



a crise do 
saneamento



Eu gostaria de focar um pouco nas soluções...

Arte: David Amen





Antes

CEM
Complexo da Penha



Depois



Antes



Depois



Mapa da Rede Favela Sustentável (2017)

bit.ly/RFSMapa

Filme “Favela Como Modelo Sustentável” (2012)
bit.ly/FavelaModelo
para Rio+20



A Rede Favela Sustentável (RFS) é uma rede 
colaborativa idealizada e gerenciada pela 
Comunidades Catalisadoras, que desde 2017 
evoluiu de um mapa de iniciativas socioambientais 
para uma força transformadora no Rio de Janeiro, 
contando com 170 mobilizadores comunitários 
de favelas e 180 aliados técnicos, além de 
centenas de outros participantes nas atividades da 
RFS. Em sua essência, a Rede Favela Sustentável 
trabalha para: (1) reconhecer, (2) fortalecer e (3) 
desenvolver modelos concretos para o 
desenvolvimento sustentável das favelas do Rio de 
Janeiro, catalisando sinergias de maneira 
transversal através dessas iniciativas. 

favelasustentavel.org





















http://bit.ly/TetoVerdeVideo

http://bit.ly/TetoVerdeVideo


justicaenergetica.rioonwatch.org.br

www.bit.ly/ValeEncantadoVideo



















Se Antes Não, Agora Sabemos
➢ Somos todos conectados. O que acontece em 

qualquer lugar afeta a todos.
➢ Temos só a força dos nossos mais vulneráveis. 

Não se pode deixar ninguém para trás.
➢ Comunidades e moradias resilientes são tudo.
➢ Não é nenhum mistério o que precisamos 

fazer. Comunidades sabem, e sempre souberam, 
o que é preciso.

➢ A força existe no coletivo. Conexão = resiliência. 
➢ As favelas têm capacidade e competência para 

protagonizar, as soluções dependerão no 
investimento nelas e em suas lideranças.
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