
TECNOLOGIAS HÍDRICAS QUE

mudam vidas



Anna Luísa Beserra
@annaluisabeserra

CEO da SDW
Aos 15 anos idealizou o Aqualuz;

Aos 17 fundou a startup Safe Drinking 
Water For All - SDW;

Aos 18 foi a brasileira mais jovem formada 
em Lideranças de Novos Empreendimentos 
pelo MIT;

Aos 21 se tornou biotecnologista;

Ganhadora de 3 prêmios internacionais 
inéditos para o Brasil: YWS, ONU e Green 
Tech Award*

YWS: Young Water Solutions, ONU: Young Champion of the Earth. 
Green Tech Award ainda somos finalista*

Quem é 
Anna?



Quem 
somos?

Safe Drinking Water For All - SDW

● Única empresa focada no mercado de 

tecnologias de acesso à água e 

saneamento para zonas rurais

● Desenvolvemos tecnologias globais 

inovadoras;

● 5 tecnologias no portfólio;

● Reconhecidos internacionalmente;

● 2 anos de experiência no mercado de 

Responsabilidade Social Corporativa;

● Know-how em impacto social, saúde, 

água e saneamento.



2.1BI
Mundo

35M
Brasil

A falta de acesso

à água potável
é um problema 
mundial!

… Mas temos as soluções!



EM TRÊS
PASSOS

12

3

Água
limpa

A água é bombeada 
através de um filtro. 

A água fica exposta 
ao sol até o sensor 
mudar de cor.

O usuário pode 
retirar a água.

dura

+20
anos

+10 L 
por ciclo

Aqualuz
Focada na aplicação 

unidomiciliar para zonas rurais 
do semiárido, em cisternas de 

água pluvial.

Única tecnologia do mundo 
para tratamento de água de 
cisterna usando a luz do Sol



O Aqualuz
Versão 11.0

Beneficiário coletando 
água do Aqualuz

Aqualuz sendo utilizado 
também sem precisar ser 
conectado na cisterna



Efetiva potabilização da água 
O Aqualuz limpa a água inclusive de microrganismos e possibilita a 

independência ao acesso à água potável, sem danos a saúde e 
alteração de cor e sabor.

Longa durabilidade (em fase de testes*)

O Aqualuz foi feito com materiais resistentes,
previstos para durar 20 anos.

Fácil manutenção e uso
Aceitabilidade dos beneficiários devida a simplicidade do uso. A 

limpeza e manutenção podem ser realizadas com materiais de fácil 
acesso a população e há um manual ilustrado, sendo de fácil 

compreensão para o público leigo. 

Alta vazão
O Aqualuz fornece até 30 litros de água potável por dia, suficiente 

para abastecer até 3 famílias. 

Benefícios 
para os usuários



Tratamento de água restrito 
O Aqualuz realiza o tratamento apenas microbiológico da água, por 
isso não pode ser usado para água salobra, com contaminação por 

metais pesados ou outras substâncias químicas. 

Uso em cisternas
O Aqualuz foi feito para uso direto em bombas de cisternas, com 

possíveis adaptações para outras fontes de água.

Troca de peças
O Aqualuz usa peças de PVC que podem ressecar durante o uso, por 
isso pode ser necessário a troca de peças durante o tempo de vida. 

Uso da água
A água do Aqualuz é para uso apenas de consumo humano, ou seja: 

beber e cozinhar.

Clima
O Aqualuz deve ser usado apenas em zonas onde o Sol seja 

predominante, visto que necessita da luz do Sol para funcionar.

Limitações 
técnicas



Validações
Tratamento com eficiência microbiológica comprovada

Validação feita em laboratórios certificados pelo INMETRO 
seguindo a portaria do Ministério da Saúde.

Parâmetros
Escherichia coli e Coliformes Totais

Avaliação comparativa da água bruta vs água pós 
tratamento.

Testes in loco
Relatórios de campo com análises feitas pela equipe da 
SDW em todas as implantações, utilizando metodologia 

importada dos EUA para análises portáteis.



Sanuplant - 
Tratamento de 

águas cinzas 
para reúso na 

irrigação

Também 
trabalhamos com...

Aquasolina - 
Dessalinizador 

solar

Sanuseco - 
Banheiro seco 

com fertilizante

+ Tecnologias para resolver problemas de água e saneamento

Aquapluvi - 
Lavatório com 
alimentação 

híbrida (chuva e 
encanamento) e 

pedais 

Redução de taxas de 
doenças de veiculação 

hídrica

Aumento do desempenho 
escolar das crianças

Número de pessoas com 
acesso à água potávelEm desenvolvimento



Alagoas

Pernambuco

Ceará

R.G do Norte

Bahia

20 
Milhões

Litros de água potável
 sendo geradas

+1,9 k 
pessoas

beneficiadas no Brasil

Atuação

Futura atuação

Fora da área de atuação

 Impacto atual 



AlagoasPernambuco

CearáR.G do Norte

Bahia

5 
Estados
Do Semiárido Brasileiro

25 
comunidades

beneficiadas no Brasil

Mapeamento
● Feira de Santana
● Morro do Chapéu
● Cafarnaum
● Santaluz
● Jacobina
● Bom Jesus da 

Serra
● Contendas do 

Sincorá
● Bom Jesus da 

Lapa
● Paratinga
● Oliveira dos 

Brejinhos
● Brotas de 

Macaúbas
● Piritiba

● Jucati ● Piranhas

● Lajes Pintadas
● Acari

● Quixadá
● São Gonçalo do 

Amarante





Reconhecimentos

TEDx - Brazil Bom dia Brasil Aqualuz - GloboNews Encontro com FátimaCaldeirão do Huck

Young Champions 
of the Earth (2019)

Hack Brazil at 
MIT (2019)

Greentech 
Festival (2020)

Young Water 
Solutions (2018)

Mídia

+20 outros

+100 outros

Mckinsey & 
Company (2020)

Impacta Nordeste 
(2020)

https://youtu.be/yZ94no7es7E
https://youtu.be/zvB826wovUc
https://www.youtube.com/watch?v=bR9AoRlFgkE
https://www.ted.com/talks/anna_luisa_beserra_dispositivo_que_trata_agua_usando_a_luz_do_sol/up-next
https://globoplay.globo.com/v/8358280/


Bárbara Ferreira
Financeiro

Representantes comerciais: 

Jhonathan Lima
Rio Grande do Norte  

Felipe Rosa
Sergipe

Fabíola Beserra
Rio Grande do Norte

Anna Beserra
Diretora Executiva

Letícia Nunes
Diretora de Produto

Fernanda Tourinho
Comercial

Nosso time

Carolina Saunders
Ceará

Marketing Pesquisa e Desenvolvimento 

Jefferson, Daniel, Rafael e Douglas
Ceará, Bahia e São Paulo 

Anderson Cerqueira
Projetos de Campo

Lucas Ayres
Bahia

Tecnologia da Informação



VAMOS MATAR
A SEDE NO

contato@sdwforall.com

sdwforall

sdw4all

www.sdwforall.com/

Brasil?


