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Q-Cells 

 
Address:  Guardianstrasse 16, 
  06766 Thalheim 
  Germany 
Tel:  +49 3494 6686- 0 
Fax:  +49 3494/6686-10  
E-mail:  q-cells@q-cells.com 
Web:   www.q-cells.com 
 
 
 

 

 

 
Q-Cells is the largest manufacturer of solar cells. The core business 
of Q-Cells AG is the development, production and sale of high-
performance solar cells made of mono- and multicrystalline silicon. 
We advance photovoltaics as a sustainable technology that is 
compatible with our environment, and as a company we seize the 
opportunity inherent in this rapidly growing market. 
 
We want to continue to grow rapidly in the future: our goal is to 
quickly expand our production capacities, keep developing our 
proven technologies, invest in the key technologies of the future and 
continue to steadily reduce the costs of photovoltaics.  
With this we want to make a crucial contribution to the improvement 
of the environment and the quality of human life. 
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Q-Cells 
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CEPEL/CRESESB 

CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 
(Electric Power Research Center)  

CRESESB – Centro de Referência para Energias Solar e 
Eólica Sérgio de Salvo Brito 

Reference Centre for Solar and Wind Energy Sérgio de 
Salvo Brito 
 
Address: Av. Hum, s/no – Cidade Universitária, Ilha do 

Fundão 
Rio de Janeiro  
RJ – Brazil – CEP 21.941-590  

 
Tel:  +55 21 2598-6387  
Fax:  +55 21 2280-3537 
E-mail:  crese@cepel.br 
Web:  www.cepel.br 

www.cresesb.cepel.br 
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CEPEL/CRESESB 

CRESESB (Solar and Wind Energy Reference Center Sérgio de 
Salvo Brito) is one of the best places for you to be informed about 
solar and wind energies in Brazil. CRESESB's mission is to help the 
development and promote the use of these renewable energies in 
Brazil. To reach these goals, this Center has been publishing books, 
newsletters, CD-ROMs, promoting basic and advanced courses and 
supporting research and events on related subjects. It also maintains 
specialized library and website with links to several institutions. 

CRESESB supports a demonstration center, the Efficient Solar 
House, that received, in nine years, about 10.000 visitors. The 
activities of this center attracted the attention of brazilian media 
(radio, TV, newspapers and magazines) generating many reports in 
the main communication vehicles of the country, helping to spread 
the renewable energy concepts and applications to a general public 
estimated in millions of people. 

Located at CEPEL's headquarters, (CEPEL - Electric Power Research 
Center - part of ELETROBRÁS System) at Fundão Island - Rio de 
Janeiro - CRESESB receives infrastructure support from this 
important research Center, and financial support from MME 
(Brazilian Ministry of Mines and Energy). 

Other important governmental institutions, companies, universities 
and research centers keep a good relationship with CRESESB, 
supporting or receiving support from it. These relationships show the 
good connections of CRESESB with the environment of renewable 
energies development. 
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GTZ  

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
GmbH – GTZ (German Technical Cooperation) 

Address: Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5  
 D-65760 Eschborn 
Phone: +49 6196 79-0 
Website: www.gtz.de 

 
 
 
 

The Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH is an international cooperation enterprise for sustainable 
development working worldwide on public-benefit-basis in order to 
improve people’s living conditions, always concerned about 
providing viable, forward-looking solutions on a political, economic, 
ecological and social level in a globalized world. The company 
counts as its clients important institutions and organizations like the 
World Bank, the European Commission, the United Nations, partner-
country governments and private enterprises, but its major client is 
the German Ministry for Economic Cooperation and Development 
(BMZ). 

One of the declared aims of the German Technical Operation is that 
more people should be supplied with energy obtained on an 
ecologically sustainable basis so that their living conditions and 
opportunities in life can be improved. In programmatic terms, the 
activities of GTZ in the energy sector are part and parcel of the 
overriding objectives of German Development Cooperation and the 
sector policy guidelines: to reduce poverty, secure peace and ensure 
justice in globalization. These standards include the principles and 
objectives of the United Nations Millennium Declaration with its 
Millennium Development Goals and the Johannesburg Action Plan. 
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GTZ 

German Technical Cooperation supports its partner countries in 
formulating the necessary energy policy framework. In particular, it is 
committed to the use of renewable forms of energy, more efficient 
methods of energy generation, more rationale use of energy by 
producers and consumers, and greater access to energy services. 
 

GTZ has a large number of projects demonstrating the commitment to 
paving the way for renewable forms of energy and opening markets 
that are served by the private sector. Its activities range from the 
promotion of grid-coupled electricity generation from wind power in 
Colombia through the use of decentralized mini hydropower in 
Nepal, Indonesia and Tibet to the use of renewable energy to improve 
rural energy supplies (solar home systems) and safeguard basic 
energy provision to households, for example by means of more 
efficient stoves. 
 

GTZ has over 25 years of practical and conceptual experience in 
dealing with technological, social and economic factors in the energy 
sector. At present, around 50 energy projects in more than 30 
developing and transition countries are being implemented on behalf 
of BMZ or are at the concrete planning stage. In addition, GTZ is 
supporting more than 20 partner countries with the implementation of 
the Framework Convention on Climate Change and the Kyoto 
Protocol (Clean Development Mechanism). 
 

In Brazil, German Technical Cooperation has been engaged for 
several years in activities aimed at the promotion and dissemination 
of rationale use of energy both in the agricultural and the industrial 
sector. In 2005, GTZ initiated a new project in co-operation with 
Eletrobrás which provides technical assistance and training to 
selected distribution companies in the North and Northeast of Brazil 
regarding the development and evaluation of sustainable models for 
rural off-grid electrification using renewable energies. Another new 
project related to energy efficiency is still at the planning stage.
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IDER 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Energias 
Renováveis (IDER) 

Endereço: R. Júlio Siqueira, 581 – Dionísio Torres 
Fortaleza/CE CEP 60130-090 

Tel:  (85) 3247.6506 
Fax:  (85) 3247.6296 
e-mail:  ider@ider.org.br 
Web:  www.ider.org.br 
 

 

 

 

O IDER é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), sediada em Fortaleza (CE), que há 10 anos 

atua promovendo o desenvolvimento sustentável através do uso 

das energias renováveis. Suas ações já se expandiram por 6 

estados brasileiros, além de ser parceiro de programas 

nacionais. 
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IDER 

Sua missão é contribuir para a disseminação das fontes 

renováveis de energia e de tecnologias ambientais e sócio-

educativas adequadas, além de promover o crescimento 

eficiente e racional através de medidas que visem à melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e do planeta, hoje e no futuro. 

Na prática, isso significa a implantação de iniciativas 

inovadoras que trazem benefícios reais, como projetos de 

agricultura familiar, inclusão digital, secagem solar, 

eletrificação de comunidades isoladas, capacitação de jovens 

para o mercado de trabalho, dentre outras.  

Para realizar seus projetos e cumprir sua missão, o IDER 

trabalha com parcerias de instituições públicas, privadas e do 

terceiro setor, do Brasil e do exterior, que também acreditam 

no potencial das energias renováveis para promover a 

responsabilidade social e ambiental. 
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PHOCOS 

PHOCOS BRASIL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. 

Endereço: Rua Schilling 413 cj. 1306 
  05302 001 São Paulo - SP 
Tel:  11 3644 6999 
Fax:  11 3835 9750 
e-mail:  info-brasil@phocos.com 
Web:  www.phocos.com 
  

 

    

    

Modelo empresarialModelo empresarialModelo empresarialModelo empresarial    
Phocos se entende como Provedor de Tecnologia de Componentes e 
de. Sistemas Autônomos  próprios para uso em Energia Renovável 
como por exemplo entre outras, Eólica e Fotovoltaica. 

Base tecnológicaBase tecnológicaBase tecnológicaBase tecnológica    
O desenvolvimento de produtos concentra-se particularmente na 
questão do Armazenamento de Energia em sistemas de fornecimento 
de Energia Elétrica Autônoma. A meta assim é elevar a Eficiência e 
Confiança e abaixar o custo por geração, armazenamento e consumo 
eficaz e inteligente da Energia. 
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PHOCOS 

A Phocos confia na experiência e capacidade de seus engenheiros e 
em programas de cooperação. O empreendimento encontra-se 
atrelado à Universidade de Ciências Aplicadas de Ulm – Alemanha 
por tradição de muitos anos. 

A Phocos coopera em especial com o Centro para Energia Solar e 
Pesquisa do Hidrogênio no campo de tecnologia célula combustível 
que é considerada um componente essencial para sistemas futuros de 
fornecimento de energia elétrica. No ano 2001 foi apresentada pela 
primeira vez um sistema de fornecimento de energia híbrido 
utilizando célula combustível e energia fotovoltaica. 

Produtos para Conversão de Energia  Produtos para Conversão de Energia  Produtos para Conversão de Energia  Produtos para Conversão de Energia      
Célula Combustível para sistemas solares híbridos   
Micro hidro-turbinas entre 100 e 1500 W (12 e 24 V)   

Produtos para Gerenciamento de EnergiaProdutos para Gerenciamento de EnergiaProdutos para Gerenciamento de EnergiaProdutos para Gerenciamento de Energia    
Controladores de carga solar entre 4 e 300A (12, 24 e 48 V)   
Controladores de carga programáveis para sistemas híbridos, até 60 
A (12, 24, 32, 36 e 48 V)     

Equipamentos de CC para aplicações solaresEquipamentos de CC para aplicações solaresEquipamentos de CC para aplicações solaresEquipamentos de CC para aplicações solares    
Lâmpada com diodo LED para luminárias com capacidade entre 0.4 
e 1.2 W (12 e 24 V); Lâmpadas fluorescentes compactas com 
capacidade entre 5 e 30 W (12 e 24 V); Refrigeradores e "freezers" 
com capacidade entre 32 e 225 litros (12 e 24 V) 

Campos de AplicaçãoCampos de AplicaçãoCampos de AplicaçãoCampos de Aplicação    
Indústria: Telecomunicações, Sistemas de tráfego, Painéis 
sinalizadores, outros.  Usuários particulares: Sistemas de Energia 
Solar Autônomos, Habitações remotas, Acampamentos, Expedições, 
Barcos, Iates, outros. 
Eletrificação rural: Produtos para Energia em áreas remotas, Sis-
temas de Energia para "Casa Solar", Sistemas Compactos, Sistemas 
Híbridos (fontes de energia múltipla), outros. 
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Fundação Heinrich Böll 

Adress: Rua da Glória, 190/701, 
Gloria  Rio de Janeiro Brasil  

Tel:  +55 -21385 21104 
Fax:  +55 -21385 21104 
E-mail:  boell@boell.org.br 
Web:  http://www.boell-latinoamerica.org/ 
 

 

 
 

 
A Fundação Heinrich Böll é uma fundação política sem fins 

lucrativos ligada à coalizão partidária Aliança 90/O Verdes.  

A Fundação atua em 60 países, em parceria com indivíduos, 

grupos ou movimentos da sociedade civil num total de 180 

projetos, com o objetivo de incentivar a promoção das idéias 

democráticas, a cidadania e o diálogo internacional. 
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Fundação Heinrich Böll 

O trabalho está centrado no fomento dos valores políticos da 

ecologia e do desenvolvimento sustentável, os direitos das 

mulheres e a democracia de gênero, democracia e cidadania, 

diversidade da mídia e uma opinião pública crítica, integração 

econômica, globalização e a questão da regulação dos mer-

cados. 

A Fundação Heinrich Böll promove também as artes e a cul-

tura, a ciência e a pesquisa e o desenvolvimento internacional. 

Sua atuação se fundamenta no respeito ao meio ambiente, na 

democracia, na solidariedade e na não-violência como valores 

políticos fundamentais. 
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ARACRUZ CELULOSE S/A 

Endereço: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA,  
  2277 4º ANDAR 
Tel:  11 3301-4111  
Fax:  11 3301-4202 
e-mail:  ARACRUZ@ARACRUZ.COM.BR 
Web:  WWW.ARACRUZ.COM.BR 
 
 
 

 
 
 

A Aracruz Celulose é uma empresa brasileira, líder mundial na 
produção de celulose branqueada de eucalipto. Responde por cerca 
de 30% da oferta global do produto, destinado à fabricação de papéis 
de imprimir e escrever, papéis sanitários e papéis especiais de alto 
valor agregado. 

Suas operações florestais alcançam os Estados do Espírito Santo, 
Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com aproximadamente 
263 mil hectares de plantios renováveis de eucalipto, intercalados 
com cerca de 143 mil hectares de reservas nativas, que são 
fundamentais para assegurar o equilíbrio do ecossistema. 
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ARACRUZ CELULOSE S/A 

A empresa estimula o plantio de eucalipto por terceiros através do 
Programa Produtor Florestal, que abrange cerca de 81 mil hectares 
contratados com mais de 3 mil produtores rurais no Espírito Santo, 
Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

Sua capacidade nominal de produção, de cerca de 3 milhões de 
toneladas anuais de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto, 
está distribuída pelas Unidades Barra do Riacho - ES (2,1 milhões de 
t), Guaíba - RS (430 mil t) e Veracel - BA (450 mil t, ou metade da 
capacidade total da unidade).   

No Espírito Santo, opera um complexo industrial constituído de três 
fábricas de celulose, totalmente integrado aos plantios e a um porto 
privativo especializado, Portocel, através do qual exporta grande 
parte da sua produção de 2,1 milhões de toneladas anuais. O controle 
ambiental das fábricas é assegurado por modernos sistemas de 
tratamento de emissões, efluentes e resíduos sólidos. 

A Unidade Guaíba, localizada no município de Guaíba (RS), opera 
uma fábrica com capacidade nominal de 430 mil toneladas anuais de 
celulose, de alta tecnologia e igualmente dotada de avançados 
recursos de proteção ambiental. A unidade destina parte desse 
volume à produção de cerca de 50 mil toneladas anuais de papel para 
imprimir e escrever, basicamente destinadas ao mercado doméstico. 

Um terceiro complexo fabril — a Veracel Celulose, com capacidade 
nominal de 900 mil toneladas anuais de celulose — está situado no 
município de Eunápolis, no sul da Bahia. Trata-se de uma parceria da 
Aracruz com o grupo sueco-finlandês Stora Enso, em que cada 
empresa detém 50% de participação acionária e da produção. 
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ARACRUZ CELULOSE S/A 

Em associação com o grupo Weyerhaeuser dos EUA, a Aracruz 
detém um terço da Aracruz Produtos de Madeira, uma unidade 
industrial de alta tecnologia localizada no extremo-sul da Bahia, que 
fornece produtos sólidos de madeira de alta qualidade provenientes 
de plantios renováveis de eucalipto, destinados às indústrias de 
móveis e design de interiores, do Brasil e do exterior. 

O compromisso com o desenvolvimento sustentável orienta as 
práticas de manejo dos plantios de eucalipto e a preservação dos 
ecossistemas. As práticas ambientais adotadas nas fábricas são 
também objeto de contínuos processos de aprimoramento.  

A responsabilidade social se reflete, entre outros aspectos, no 
significativo programa de ação social desenvolvido com as 
comunidades nas áreas de atuação da Companhia. 

O controle acionário da Aracruz é exercido pelos grupos Safra, 
Lorentzen e Votorantim (28% do capital votante cada) e pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
(12,5%). As ações preferenciais da Aracruz (56% do capital), são 
negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo (Bovespa), Madri 
(Latibex) e Nova York (NYSE).  

A Aracruz é a única empresa no mundo do setor de produtos 
florestais e papel que integra o Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
(DJSI World) 2007, que destaca as melhores práticas em 
sustentabilidade corporativa no mundo. Na Bovespa, inclui-se entre 
as 28 empresas que compõem o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE). 
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URUTech 

Endereço: Av. Nelson DŽÁvila, 389 - sala 75-B -                          
São José dos Campos –SP 

Tel: (55) (12) 3911-8660 
Fax: (55) (12) 3941-2826 
e-mail: urutech@urutech.com.br  
Web: www.urutech.com.br 
 

 
 

A Urutech é uma empresa brasileira que desenvolve soluções 
de projeto e engenharia para as áreas de energia, eletrônica e 
aeroe-spacial. 

Dentro das atividades de energia destaca-se os sistemas URU-
Sun que são soluções para geração fotovoltáica para aplicações 
residenciais, comunitárias, comerciais e industriais, em postos 
remotos de controle e vigilância, em postos de comunicação 
fixos e móveis, em estações de tratamento de água, em veículos 
terrestres, aéreos e aquáticos. 

Na área aeroespacial a Urutech desenvolve produtos e sistemas 
embarcados e de solo para foguetes de sondagem, para veículos 
lançadores de satélite  e para aeronaves civis e militares. 
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Eletrovento S. A. 

Endereço: Rua Rodrigo Ribeiro de Melo. 151 –  
Real Parque – Barão Geraldo -Campinas – SP  

Tel:  (19) 3289-0659 
Fax:  (19) 3289-1013 
e-mail:  eletrovento@eletrovento.com.br 
Web:  www.eletrovento.com.br 
 
 

 

 

 
 
A Eletrovento é uma empresa que atua no mercado de energias 
alternativas, através do fornecimento de Geradores Eólicos de 
pequeno porte (até 50 kW). Foi constituída com a finalidade de 
desenvolver, fabricar, comercializar e prestar assistência 
técnica a esses equipamentos, tanto para o mercado nacional 
como internacional, visando principalmente o fornecimento de 
energia elétrica a propriedades isoladas e distantes das redes de 
distribuição de energia. 

Atualmente fabrica e fornece o modelo Turbo 2000 com 
capacidade para 2 kW, e realiza o desenvolvimento dos 
modelos Turbo 500 e Turbo 5000 para 500 W e 5 kW 
respectivamente, com apoio da FINEP e FAPESP.  
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Phaesun SA 

Address:  Local no. 2, Antigua Estaciòn del Ferrocarril,  
  Ancòn, Panama City, Republic of Panama 
Tel:  +507 / 317 07 32 
Fax:  +507 / 317 07 32 
e-mail:  heine.aven@phaesun.com 
Website:  www.phaesun.com 
  

 
 
Phaesun - Solution provider for stand-alone power systems 

Phaesun acts worldwide as an independent wholesale distribution 
and service company for photovoltaic and related systems. We are 
specialized in the off grid market for which we provide a one stop 
shop service with an extensive, high quality product range at 
competitive prices.  

We work in partnership with our customers to provide products and 
services to their requirements. Through our expertise and experience 
we are able to give technical advice to our customers on design, 
engineering and installation of off-grid photovoltaic systems. 
PhaesunŽs integrated service covers customized packaged systems in 
the area of rural electrification, health care, telecoms, education and 
water supply.  

Through our network of associated companies we have successfully 
developed a number of sustainable energy projects. These companies 
are located in Africa, Europe and Latin America covering the 
geographically important regions for our business. 
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Natenco
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Conergy Energia Solar Ltda 

Endereço: Rua Quintana, 887 - 10° andar. 
 04569-011  Brooklin 
 São Paulo - SP - Brasil  
Tel: +55 11 5105 4966 
Fax: +55 11 5105 4961 
Email: conergy-brasil@conergy.com 
Web:  www.conergy.com 
 

    
Para todo consumidor de energia no mundo, nós oferecemos a 
melhor solução em energia renovável com marcas fortes e 
organização empreendedora. A Conergy é uma empresa bem 
sucedida em sistemas de energia renovável para aplicações 
fotovoltaicas, solar termal, bioenergia e energia eólica. Nosso 
forte foco em Pesquisa&Desenvolvimento é uma fonte 
contínua de produtos inovadores para nossos clientes. 

Sendo um dos maiores fornecedores mundiais de sistemas 
fotovoltaicos (PV), a Conergy oferece instalações que vão 
desde sistemas PV domésticos de 50 W até as maiores centrais 
fotovoltaicas do mundo com 10 MWp. A Conergy fornece 
módulos de qualidade, inversores autônomos ou de ligação à 
rede muito confiáveis, sistemas de montagens de fácil 
utilização assim como bombas de água solares altamente 
eficazes.
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Enersud Indústria e Soluções 
Energéticas Ltda  

Endereço: R. Brasilina Rosa de Jesus N 2 Sl 201  
Tel: 21-371008-96  
e-mail: enersud@enersud.com.br  
Web: www.enersud.com.br 

 

A Enersud é uma empresa brasileira fabricante de turbinas 
eólicas de pequeno porte que foi fundada em 2002, a partir de 
um bem sucedido desenvolvimento de produto.  

A linha de produtos atual consta equipamentos das segunites 
potências 250 W – 350 W - 700 W – 1000 W – 5000 W, que 
possuem características únicas que a colocam entre as mais 
competitivas turbinas eólicas do mercado:  

Exclusivo sistema de controle de passo das pás que propicia 
segurança, menor nível de ruído, menor desgaste mecânico e 
um aproveitamento seguro dos ventos mais fortes. Proteção 
contra a oxidação, permitindo a instalação em ambientes 
agressivos. Alternador de imã permanente (Neodimio). 
Tecnologia 100% brasileira.  

A realização de parcerias tecnológicas de alto nível como a 
USP, UFC, PUC-RS, COPPE e UERJ está nos possibilitando a 
expansão segura da potência das turbinas, sendo que já está em 
desenvolvimento a turbina de 10Kw e uma inovadora turbina 
de captação de energia hidrocinética. 
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PHOTOVOLTAIC-INSTITUTE BERLIN 

Address: c/o Technical University Berlin  
Einsteinufer 25, D-10587 Berlin, Germany 

Phone:  +49 30 3142 5977 
Fax:  +49 30 3142 6617 
Mobile: +49 176 2233 9178 
Web :  www.pi-berlin.com 
E-mail:  krauter@pi-berlin.com 
 

 

 
 

Testing | Consulting | Research 

PV-Module Technology 

 

Photovoltaic Institute Berlin (PI-Berlin) is operating a 

laboratory for the examination and improvement of 

photovoltaic modules and is consulting in setting-up and 

optimization of PV production facilities all over the world. 

Photovoltaic Institute Berlin promotes the co-operation of 

science and the photovoltaic industry (including other forms of 

renewable energy). 
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Rio Solar Ltda 

Address: Rio Solar Ltda. 
Av. Rio Branco, 25, 18°andar 
20093-900 Rio de Janeiro RJ Brasil 

Tel:  055-21-22335184 / 25478298 
E-mail:  info@rio6.com 
web:  www.riosolar.com 
 
 

 
 
A empresa Rio Solar Ltda é uma empresa com uma nova visão, 
realiza projetos na área das energias renováveis, sistemas solar 
térmicos e fotovoltaicos, monitoramento de sistemas de energia 
renováveis, estudos de eficiência energética, promoção do 
desenvolvimento sustentável e capacitação de pessoal 
especializado na área da energia fotovoltaica. 
 
 

Rio Solar Ltda works in the renewable energy sector, offering 
technical specialized services for solar thermal and solar 
photovoltaic systems, monitoring of renewable energy systems, 
energy efficiency analysis, and promotion of sustainable 
development. 
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Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás 

Endereço: Av. Almirante Barroso, 81 – 35 andar – Centro 
 Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.031-004  
Tel:  (21) 3229.4884  
Fax:  (21) 3229.4819 
Web: www.petrobras.com.br 
 
 

 
 
 

Muito mais do que uma empresa de petróleo, a Petrobras vêm 
se firmando como uma empresa integrada de energia, nas suas 
mais diversas formas: biocombustíveis, eólica, solar e hidríca. 

Dois grandes objetivos norteiam essa estratégia da Companhia. 
O primeiro é contribuir para a diversificação da matriz 
energética brasileira, pensando na sua sustentabilidade em um 
mundo de petróleo cada vez mais caro. A segunda meta está 
relacionada ao respeito pelo meio ambiente. As fontes 
renováveis diminuem a queima de combustíveis fósseis e 
reduzem a emissão de gases causadores do efeito estufa. 
Transformando responsabilidade social e ambiental em atitude, 
a Petrobras investe nessa idéia. 
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Petrobrás 
Desde a primeira crise do petróleo, na década de 70, a 
Petrobras é impulsionadora do maior programa de utilização de 
combustível renovável no mundo: o Proálcool.Esse projeto 
possibilitou a adição de 25% de etanol na gasolina, permitindo 
a retirada do chumbo e gerando grandes benefícios para a 
sociedade brasileira. A preocupação mundial com o meio 
ambiente, que ganhou força a partir da década de 90, foi uma 
das razões para a Companhia valorizar combustíveis mais 
limpos e seguros. 

Cada vez mais, a indústria petrolífera sofrerá duas pressões: a 
do declínio das reservas de petróleo atualmente conhecidas e a 
do aquecimento global, provocado pela queima de 
combustíveis fósseis. Por estas razões, as fontes de energia 
renováveis estão mais próximas de serem viáveis 
economicamente. E a Petrobras já está preparada para essa 
nova realidade. 

 

Diretoria de Gás & Energia da Petrobrás 

Gerência Executiva de Desenvolvimento Energético 

Gerência de Energia de Fontes Renováveis 
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HOBECO SUDAMERICANA LTDA 

Representada por: BR SOLAR LTDA 
 
Endereço: LADEIRA Madre de Deus, 13 Gamboa 
Tel:  (21) 2518-2237 e 2512-1260 
Fax:  (21) 2263-9067 e 2512-1260 
E-mail: info@hobeco.net  e  brsolar@brsolar.com.br 
Web: www.hobeco.net 

www.brsolar.com.br 
 
 

 

 

 
 

 w w w . h o b e c o . n e t  
 
A parceria HOBECO / BRSOLAR atua há 15 anos, como 
associadas á ABEAMA - Ass. Brasileira Energia Alternativa  
e Meio Ambiente - no fornecimento de Sistemas Integrados de 
Medições Telemétricas alimentadas com energia solar para: 

• Sistemas de sondagem atmosféricos 
• Sistemas de observação meteorológica em aeroportos, 
rodovias e navegação 

• Sistemas de redes de observação hidro-meteorológica 
remoto com alimentação com energia solar 

• Sistemas de localização de descargas atmosféricas 
• Sensores analíticos e ambientais para uso industrial 
• Estações Meteorológicas Telemétricas 
• Rede Telemétrica com Telefonia Celular 
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HOBECO SUDAMERICANA LTDA 

 



 

30 

Map of LAREF  
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