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Carta de Compromisso - Social Innomarathon 2020 

 

 

A SDW EQUIPAMENTOS, CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA (Nome        

Fantasia: SAFE DRINKING WATER FOR ALL – SDW), pessoa jurídica de direito            

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 25.170.541/0001-99 com sede no Salvador Trade             

Center, Torre Norte - Sala 1202 - Av. Tancredo Neves, 1642, Caminho das Árvores              

- Salvador/BA - CEP: 41820-020, neste ato representada por ANNA LUÍSA           

BESERRA SANTOS, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF nº         

074.868.16555, residente e domiciliada na Av. Beira Mar, nº 371, Casa 08, Ribeira,             

Salvador/BA, CEP 40.420-340, anna@sdwforall.com, compromete-se a participar de        

TODAS as atividades do Summit e premiação se for um finalista e/ou ganhador. 

 

A SDW é uma empresa premiada internacionalmente (inclusive pela ONU) de           

impacto socioambiental com a missão de salvar vidas através do acesso à água e              

ao saneamento. Nosso principal diferencial para outras empresas similares é nossa           

metodologia exclusiva para o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo e           

nossa equipe de especialistas multidisciplinar. Nós dominamos o conhecimento         

técnico de como construir essas tecnologias, temos experiência e abordagem para           

locais onde devemos implantar, garantindo a máxima experiência e impacto ao           

usuário, uma vez que também são tecnologias com as melhores eficiências.  

Atualmente temos 5 tecnologias: Aqualuz - um dispositivo de baixo custo que            

usa a luz solar para purificar a água de cisternas (até 20 anos), fornecendo              

diariamente a uma família um custo de US $ 0,02 por 10 L de água tratada; o                 

Aquapluvi - lavatório público inovador com 10 anos de durabilidade, operado por            

pedais, e que utiliza como fonte complementar de água, a chuva, com objetivo de              

facilitar a higienização das mãos nas ruas (tecnologia desenvolvida durante a           

pandemia); o Aquasolina - dessalinizador solar que permite que as pessoas com            

acesso à água salobra tenham água potável; o Sanuseco - alternativa ecológica no             
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tratamento de fezes humanas para regiões sem banheiros, reduz consideravelmente          

o uso excessivo de água e trata resíduos, rompendo o ciclo de infecção; e o               

Sanuplant - solução para o tratamento de águas residuais em áreas rurais, de forma              

fácil e a baixo custo, através da tecnologia do círculo das bananas. O Sanuplant está               

conectada ao Sanuseco, onde a urina e a água cinzenta da casa fluem para ela. 

Não precisamos ter uma fábrica ou ter nosso próprio centro de pesquisa.            

Temos conexões com os principais parceiros que nos apoiam, com potencial até            

1000 unidades por mês. Apesar de que, com investimento nessas estruturas           

operacionais e comerciais, nosso potencial possa ser ainda maior. Nossas          

tecnologias têm baixo custo e conseguem atender muitas pessoas por equipamento,           

nossos reconhecimentos por premiações, clientes (depoimentos no nosso site         

www.sdwforall.com) e pelos próprios beneficiários demonstram isso. 

Nossos planos para os próximos quatro anos na SDW, são atingir 1 milhão de              

pessoas expandindo nossas tecnologias para outros países da América Latina,          

África e Ásia. Por isso, para nós é extremamente importante a participação do Social              

Innomarathon Summit, pois através dessa premiação e reconhecimento, novas         

portas poderão se abrir para nossa atuação internacional e até mesmo no Brasil. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Anna Luisa Beserra Santos 

Diretora Executiva 
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