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Estudo prevê crescimento de 24%
do consumo de água até 2030

SOMENTE A AGRICULTURA IRRIGADA É RESPONSÁVEL POR
52% DE TODA A ÁGUA RETIRADA NO PAÍS.

O consumo e o uso das
águas no país devem cres-
cer 24% até 2030, diz um es-
tudo lançado pela Agência
Nacional de Águas (ANA).
De acordo com a agência,
responsável pela gestão dos re-
cursos hídricos no Brasil, o
país usa, em média,
a cada segundo, 2
milhões e 83 mil
litros de água. Em
2030, esse total
deve superar a mar-
ca de 2,5 milhões de litros por segundo.

O Manual de Usos Consuntivos da Água
no Brasil traça um panorama das deman-
das pelos recursos hídricos em todos os
municípios brasileiros entre 1931 e 2030.
Ele se baseia no chamado consumo con-
suntivo quando a água retirada é consu-

Mitos e verdades sobre a energia solar
A INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS SOLARES PODE SER CONSIDERADO

UM INVESTIMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO

energia solar fotovoltaica é
uma fonte renovável de ge-
ração de energia, ou seja, é

boa para o meio ambiente e também
para seu bolso! Ela é gerada a par-
tir de painéis solares que conver-
tem a luz do sol em energia elétri-
ca. Segundo a ANEEL (Agência Na-
cional de Energia Elétrica), há 53
mil geradores instalados e comer-
cializados no Brasil.

Porém, embora gere economia nas
contas e esteja se popularizando no
Brasil, ainda existem muitas dúvidas
sobre a energia solar. Aqui estão al-
guns mitos e verdades sobre esse sis-
tema listados pela empresa Engegrid.

É VERDADE
As placas não vão gerar

energia durante a noite

A geração de energia não aconte-
ce sem a luz solar, então a noite utili-
za-se a energia elétrica fornecida pela
concessionária. Nos locais onde não
há fornecimento de energia elétrica,
podem ser usadas baterias para ar-
mazenar a energia produzida pelas
placas e utilizá-las durante a noite.

O sistema fotovoltaico
agrega valor ao imóvel

Uma pesquisa patrocinada pelo
departamento de energia dos Estados
Unidos constatou que imóveis com
sistema solar de energia custam de
3% a 6% mais caro do que aqueles
que não possuem essa tecnologia.

É MITO
O custo da instalação é

muito alto

O custo da instalação pode ser con-
siderado um investimento de médio
e longo prazo, pois o retorno total
vem entre três e cinco anos de uso.
Os painéis possuem garantia de efi-
ciência de 25 anos e sua vida útil
pode chegar a 40 anos!

Esses sistemas não geram
energia no inverno

A energia é gerada a partir da
luz do sol, e não do calor. Então,
mesmo em dias frios, o sistema fun-
ciona normalmente.

Painéis solares são frágeis
e quebram fácil

Esses painéis são projetados
prevendo impactos e adversida-
des climáticas, uma vez que sua
instalação é feita do lado de fora
de construções.

AA

mida, parcial ou totalmente, no
processo a que se destina.

Segundo o estudo da ANA, os principais
usos consuntivos da água no Brasil são
o abastecimento humano (urbano e ru-

ral), o abastecimento animal, a
indústria de transforma-
ção, a mineração, a termo-
eletricidade, a irrigação e
a evaporação líquida de
reservatórios artificiais

Somente a agricultura
irrigada é responsável

por 52% de toda a água re-
tirada no país. Em seguida,

vêm o uso para abasteci-
mento urbano, com
23,8%, a indústria, com
9,1%, e o uso animal, em
especial para desseden-

tação, com 8%.
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Brasil possui mais de 300 startups
para o setor de agropecuária

O LIGA INSIGHTS MAPEOU QUAIS SÃO AS INOVAÇÕES QUE ESTÃO AJUDANDO O
SETOR AGRO EM SUA PRODUTIVIDADE, EFICIÊNCIA E EM NOVOS NEGÓCIOS.

O Brasil possui hoje 307
AgTechs - startups voltadas
para o setor de agropecuária,
segundo levantamento inédito
realizado no mês de Abril. As
soluções foram divididas em
18 categorias e a maioria de-
las são do segmento de Biotec-
nologia, Hard Sciences e Bioe-
nergia com 11%, em seguida
aparecem Sensores e IoT com
11%, os VANTs/Drones e Geo-
processamento ficam com
10%, E-commerce, Marketpla-
ce e Economia Compartilhada
representam 10%, Data
Analytics, IA, BI 20 (7%),
Gestão Animal (6%), Gestão
de Lavoura (6%) e Gestão de
Propriedades (5%), já o  Bem-
estar Animal e Aquicultura fi-
cam com 5% e Farm-to-table
4%, também com 4% estão as Novas formas de Plan-
tio e Clima Inteligente.

O mapeamento analisou um banco de dados
com mais de 15 mil startups do Brasil todo e foi
realizado pelo Liga Insights - plataforma que re-
úne conteúdos relevantes sobre inovação e star-
tups em diversos setores - em parceria com a ace-

TVs 8K chegam ao Brasil por R$ 90 mil
SAMSUNG LANÇA LINHA QLED 8K COM QUATRO VEZES MAIS RESOLUÇÃO DE IMAGEM DO QUE A TV 4K

As primeiras TVs com resolução 8K
chegam ao Brasil nesta semana. A Sam-
sung anunciou o lançamento de modelos
com telas de 65, 75 ou 82 polegadas.

Os aparelhos da linha chamada
QLED 8K Q900 contam com quatro
vezes mais pixels na tela do que os
televisores 4K – que, por sua vez, já
tinham quatro vezes mais resolução do
que os modelos Full HD.

No total, uma TV 8K tem 33 milhões
de pixels por tela. O objetivo de tanta
resolução? Conforme as telas ficam maio-
res, a taxa de pixel por polegada dimi-
nui. Em uma TV 4K de 65 polegadas,
são 68 pixels por polegada.

Já em uma 8K, o número aumenta
para 136. Isso ajuda a melhorar a per-
cepção de qualidade de imagem, uma vez
que deixa as cenas com mais definição.

leradora Liga Ventures (liga.ventures), Supera
Parque (http://superaparque.com.br) e Inova.Jab
(http://www.inovajab.com.br/).

De acordo com o estudo, as AgTechs estão se
destacando entre as empresas do setor Agro. Só
em 2017, foram gastos cerca US$ 437 milhões
em investimento no setor - ano recorde de inicia-

tivas na área. Para Raphael
Augusto, startup hunter da
Liga Ventures e responsável
pelo Liga Insights, as inova-
ções precisam estar presentes
no dia a dia do produtor para
que o setor cresça com esca-
labilidade e sustentabilidade,
atendendo as futuras configu-
rações do mercado.

“A agropecuária é, sem dú-
vidas, uma das áreas mais im-
portantes para o desenvolvi-
mento e crescimento do país e
para que o setor tenha cada vez
mais resultados positivos é in-
discutível a necessidade da tec-
nologia se tornar, de fato, par-
ceira dos produtores, sejam eles
grandes, médios ou pequenos.
As soluções vindas de startups
podem ajudar a acelerar o pro-

cesso de informatização do setor, de maneira de-
mocrática, trazendo benefícios de produtividade,
escala, precisão, redução de desperdícios e aumen-
to de vendas para os produtores", analisa.

Confira o mapeamento completo no link:
https://insights.liga.ventures/estudos-com-

pletos/agtechs-agroa
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Tecnologia 4G chega a mais
de 95% dos brasileiros

NO PRIMEIRO TRIMESTRE, 6 MILHÕES DE CHIPS FORAM ATIVADOS NO PAÍS
A cobertura de telefonia 4G já está em 4.485 dos

5.570 municípios brasileiros. Segundo a Associação
Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), a tecno-
logia está disponível a 95,7% da população brasileira.

Ainda de acordo com a Telebrasil, 6 milhões de no-
vos celulares com a tecnologia 4G foram ativados nos
primeiros três meses de 2019. No período de um ano,
março de 2018 e março de 2019, 25,5 milhões de no-
vos chips 4G foram ativados no país. Isso representa
um aumento de 23% no número de chips 4G.

O 4G permite maior velocidade de navegação na
internet, com até 100 megabits por segundo (Mbps)
de download. A tecnologia chegou ao Brasil em 2013,
tendo as primeiras antenas instaladas nas cidades que
receberiam a Copa das Confederações (Fortaleza, Sal-
vador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasí-
lia). O torneio antecedeu a Copa do Mundo, realizada
no Brasil no ano seguinte.

O número de municípios conectados à rede 3G
também cresceu no Brasil, chegando a 5.407 muni-
cípios em março. O Brasil agora tem 207 milhões de
acessos à internet pela rede móvel. Ao se conside-
rar também os acessos fixos, o número sobe para
238,2 milhões no país.

Durante muitos anos era
extremamente importante e
necessário seguir todas os
passos da hora de remover
USB do aparelho, caso con-
trário, todas as configura-
ções e arquivos colocados lá
seriam perdidos. Porém,
eles estavam errados.

Após anos fabricando
sistemas operacionais
com diversos alertas para
evitar a retirada errada
de pen drives, a Microsoft
confirmou na nova atua-
lização do Windows 10
que acabou a era de “re-
mover com segurança”. A
versão 1809 do sistema
vem com a função “quick

Pen drive não precisa ser removido
com segurança, diz Microsoft

O PROBLEMA EM REMOVER PEN DRIVES SEM A DEVIDA EJEÇÃO
NO WINDOWS ERA O RISCO DE CORROMPER ARQUIVOS

removal” (remover rapi-
damente) de maneira au-
tomática, que faz com que
o Windows fique sempre
pronto para a remoção.

A questão é que a apli-
cação existia desde o Win-
dows 7, segundo o site
The Verge, mas era preci-
so ativar configurações
mais avançadas para ati-
vá-la, fazendo com que ela
fosse restrita a apenas
pessoas ligadas a TI. Com
a nova atualização, “remo-
ver USB com segurança”
vai entrar na lista de ati-
vidades obsoletas como
“rebobinar a fita” e “virar
o lado do disco”.
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Maior avião do
mundo faz seu
primeiro voo

Cartão de crédito clonado é a
principal fraude no Brasil

QUASE NOVE MILHÕES DE BRASILEIROS FORAM VÍTIMAS

DE GOLPES NOS ÚLTIMOS 12 MESES

O cartão de crédito é hoje
uma das formas mais popu-
lares de pagamento no mun-
do inteiro, principalmente
pelas facilidades que ofere-
ce. Mas seu uso exige al-
guns cuidados.

Um levantamento feito
pela Confederação Nacional
dos Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Bra-
sil) revela que 8,9 milhões
de brasileiros foram vítimas
de fraude nos últimos 12
meses, sendo que a maior
parte dessas ocorrências
(41%) está ligada à clona-
gem de cartão de crédito.

Já o segundo golpe mais
comum observado pelo estu-
do é o recebimento de boletos
falsos, com 13% das menções.
Além desses tipos de fraudes,
também aparecem clonagem
de cartão de débito, contra-
tação de empréstimos e finan-
ciamento, todos com o mes-

mo nível de incidência
(11%), respectivamente.

De acordo com o levanta-
mento, metade (48%) das
fraudes se deu em transações
ou compras feitas pela inter-
net. Outros 20% dos golpes
aconteceram nas operações
realizadas em agências bancá-
rias ou financeiras e 15% em
lojas físicas.  Quanto às prin-
cipais consequências enfren-
tadas pelas vítimas de ações
fraudulentas estão as com-
pras indevidas em nome da
pessoa (37%) e os prejuízos
financeiros (24%).

Há ainda problemas rela-
cionados à perda de tempo
com processos burocráticos
para regularizar a situação
e a inclusão em cadastros de
inadimplentes, deixando a
pessoa com o nome sujo e
impossibilitando a realiza-
ção de compras por meio do
crédito — ambas situações
com 22% das citações.

Acidentes com origem elétrica
aumentaram em 2018

Em 2018, foram registrados 1.424
acidentes com origem elétrica em todo
o país, sendo 836 choques, 537 in-
cêndios por sobrecarga ou curto-cir-
cuito e 51 descargas atmosféricas
(raios). Isso representou um aumen-
to de 2,67% em comparação ao ano
anterior e de 37,2% em relação a
2013, início da série histórica.

Estes números somam os casos fatais
e não fatais. O dado consta do Anuário
Estatístico de Acidentes de Origem Elé-
trica e foi revelado nesta quinta-feira
(02/05), em São Paulo, pela Associação

FORAM REGISTRADAS 622 MORTES POR

CHOQUES ELÉTRICOS NO ANO PASSADO

Brasileira de Conscientização dos Peri-
gos de Eletricidade (Abracopel).

Desse total de acidentes foram regis-
tradas 622 mortes por choques elétricos,
61 mortes por incêndios [nove delas no
incêndio do Edifício Wilton Paes de Al-
meida, na capital paulista] e 38 mortes
por descargas elétricas.

O número de mortes por choques elé-
tricos, caiu em 2018, com cinco mortes
a menos que em 2017. No entanto, o nú-
mero de mortes por incêndios originados
por sobrecarga dobrou, passando de 30
casos no ano anterior para 61 em 2018.

O AVIÃO DE LANÇAMENTO DE FOGUETES DA STRATOLAUNCH
PERMANECEU NO CÉU POR MAIS DE DUAS HORAS

O maior avião do mundo voou pela primeira vez. Depois de anos
de desenvolvimento no deserto ao norte de Los Angeles, um gigan-
tesco jato de seis motores com a largura de um campo de futebol
americano fez seu voou inaugural.

Construído pela companhia de lançamento de foguetes Strato-
launch, o avião que pesa 226,8 mil quilos, decolou do Mojave Air
and Space Port, em Mojave, Califórnia.

Segundo a equipe da Stratolaunch, a aeronave permaneceu no
céu cerca de duas horas e meia, atingindo uma velocidade de 189
quilômetros por hora e uma altitude de 17.000 pés na viagem inau-
gural. Ela foi projetada para transportar foguetes para lançar saté-
lites comerciais no espaço.


