SEBRAE E ONU MEIO AMBIENTE
SELEÇÃO DE STARTUPS E IDEIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO
CAMP DE ECOINOVAÇÃO: DESAFIO ÁGUA

O SEBRAE e a ONU MEIO AMBIENTE tornam público o resultado final da seleção de
Startups e Ideias que participarão do Camp de Ecoinovação: Desafio Água, lançado em
23 de janeiro de 2018.
DO RESULTADO DA SELEÇÃO DE STARTUPS
As propostas apresentadas pelas startups foram avaliadas, em consonância com o
regulamento, por uma banca com representantes das duas instituições envolvidas,
tendo por base as informações prestadas pelas mesmas em formulário próprio
disponibilizado. Segue abaixo o resultado final para a categoria startups:
STARTUPS (em ordem alfabética)
NOME DA STARTUP
Biosolvit
Eco Panplas
Kemia Tratamento de Efluentes
LiaMarinha
O2eco
Prisco Ambiental
Resitrat Soluções Ambientais
Síndico Foco
Stamina Comércio Ltda
Stattus4

UF
RJ
SP
SC
MG
RJ
AL
GO
DF
SP
SP

DO RESULTADO DA SELEÇÃO DE IDEIAS
As propostas apresentadas em formato de ideias foram avaliadas, em consonância com
o regulamento, por uma banca com representantes das duas instituições envolvidas,
tendo por base as informações prestadas por seus representantes em formulário
próprio disponibilizado. Segue abaixo o resultado final para categoria de ideias:

IDEIAS SELECIONADAS (em ordem alfabética)
TÍTULO DA IDEIA

UF

Amana Katu
Aqualuz
Aquaponia: Recirculação de água com potencial para
produção sustentável de alimento livre de agrotóxicos em
escala comercial.
Fitodepuração do rio Pinheiros (São Paulo) com células
flutuantes de aguapé
Internet das Coisas (OpenSource) para o Saneamento
Monitorágua
Reaproveitamento de quebra/resíduos de blocos de
cerâmica vermelha como elemento filtrante no tratamento
de água
Sistema de aproveitamento da água do banho e lavatório
bombeada pelo deslocamento do centro d3 massa do
corpo humano durante o banho
Sistema integrado de tratamento de água e produção de
energia sustentável
Smart Gardener

PA
BA
RO

SP
MG
SP
PR

SP

SP
SP

As equipes de startups e ideias selecionadas receberão contato das instituições
organizadoras do Camp de Ecoinovação: Desafio Água no sentido de confirmar a sua
participação. Cada representante de startup ou ideia deverá informar até 26 de
fevereiro de 2018 a confirmação de sua participação presencial no Camp a ser
realizado em Brasília/DF, no seguinte endereço: espaço do Green Nation na Vila
Cidadã, durante o 8º Fórum Mundial da Água, no estádio Nacional de Brasília Mané
Garrincha (SRPN, Asa Norte, Brasília, DF), no período de 19, 20 e 21 de março de 2018.
Se por algum motivo não for possível estabelecer contato, caberá ao representante da
proposta entrar em contato via e-mail pelo seguinte endereço:
desafioagua@sebrae.com.br.
A startup ou ideia selecionada que não enviar confirmação de presença até as 23:59 do
dia 26/02/2018 estará automaticamente desclassificada, ficando facultado às duas
instituições a convocação ou não de outra startup ou ideia inscrita para substituí-la.

Brasília, 22 de fevereiro de 2017

