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TECNOLOGIAS SIKA UTILIZADAS PARA 
TRAZER LUZ PARA QUEM PRECISA!

CONHEÇA O PROJETO

Um Litro de Luz Brasil é um Projeto Social que visa prover uma fonte de luz 
econômica e ecologicamente sustentável para as casas e escolas que não possuem 
recursos ou não possuem acesso à eletricidade.

A fonte de luz consiste em uma garrafa de plástico preenchida com uma solução de 
água e alvejante, colocada em pequenos buracos nos telhados das casas. A luz solar 
incide pelo topo da garrafa e pelo efeito de refração se espalha por todo ambiente.

A luz engarrafada é criação de um brasileiro. O mecânico Alfredo Moser pendurou a 
lâmpada improvisada no teto de sua casa em 2002, durante um apagão, e logo os 
vizinhos aderiram à ideia. O filipino Illac Diaz, criador da fundação My Shelter que 
desenvolve projetos de baixo custo e sustentáveis, viu na solução encontrada por 
Moser uma oportunidade de ajudar famílias pobres de seu país e criou o projeto A 
Liter of Light. Desde então, a ideia vem sendo aplicada em vários países do Mundo 
como Quênia, Colômbia, Honduras e, agora, o Brasil.

Somente nas Filipinas, onde o Projeto se iniciou, já foram 200 mil casas iluminadas. 
Atualmente, Liter of Light já está sendo desenvolvido em mais de 20 países, em 4 
continentes. A Colômbia, líder na América do Sul, objetiva iluminar 100 mil casas 
ainda esse ano. E para 2015, a My Shelter Foundation prevê a instalação de 1 milhão 
de garrafas  pelo mundo.

Em 2013, por meio de uma parceria inter-institucional entre a Todoos Impacto 
Social e a My Shelter Foundation, o Projeto Internacional A Liter of Light ganhou 
uma extensão brasileira, tendo suas atividades iniciadas no Município de Camboriú 
(SC), por sua Equipe própria, cuja sede se localiza em Florianópolis, capital do 
Estado. Isso mesmo, agora a ideia está sendo desenvolvida e multiplicada pelo 
nosso País, através da Equipe Um Litro de Luz Brasil.

Saiba mais sobre o projeto:
http://umlitrodeluz.com.br/
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“Trazer esta parceria para o Brasil é fundamental para que 
possamos continuar atendendo um número maior de pessoas. 
A doação dos selantes representa uma economia de 70% em 
nosso custo final”, informa Vitor Belota Gomes, presidente da 
ONG.

“O desafio da ONG era encontrar uma empresa detentora de alta tecnologia, que 
garantisse que o produto não se degradaria às intempéries e que tivesse uma alta 
performance e durabilidade”, diz o coordenador de marketing e trade marketing 
da Sika, Rodrigo Silva. A Sika irá oferecer a Um Litro de Luz os produtos e todo o 
suporte técnico necessário para a aplicação. 

Além do Brasil, a empresa está apoiando os projetos em Bangladesh, Colômbia, 
Índia, México, Nicarágua, Filipinas e em outros países. Além disso, produtos Sika 
foram doados para que a ONG apresentasse o projeto ao público durante o Fórum 
Mundial de Recursos, em Davos. Em 2013, as doações da Sika para todos os 
projetos Um Litro de Luz apoiados pela empresa alcançaram CHF 39.000 (Francos 
Suíços) em produtos. 

SIKA APOIA

A Sika, em prol da sociedade firmou parceria com a ONG . 
A empresa será doadora de selantes de poliuretano para a colagem e vedação 
das garrafas no telhado. 

Um Litro de Luz

PRODUTOS SIKA
Tecnologia Sikaflex®
Tecnologia Sikabond®

https://www.facebook.com/umlitrodeluzbrasil


Projeto: ONG Um Litro de Luz
Início da parceria: Outubro de 2014
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SIKA S.A.
Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck - Osasco - São Paulo
CEP 06276-000

CONTATO
11 3687-4600
www.sika.com.br
facebook.sika.com/SikaBrasil
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