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Engenharia clínica X 
segurança do paciente

Um dos problemas que 
preocupa muito tantos as 
autoridades de saúde quanto 
a população é a estrutura de 
hospitais e equipamentos

Promover o bom atendimento 
e a segurança do paciente é 
essencial, evitando acidentes 

e complicações nos quadros clínicos. 
Nesse sentido, a qualidade e manu-
tenção dos equipamentos hospitalares 
torna-se um pilar, já que o tratamento, 
diagnóstico e suporte à vida estão cada 
vez mais dependentes desses recursos. 
Falhas podem resultar em situações 
ameaçadoras da vida, eventos adversos 
e sequelas. 

Por isso, é preciso administrar 
todos os aspectos que envolvem as 
tecnologias de saúde, os equipamentos 
médicos e a resolução de problemas 
gerenciais relativos aos mesmos. Nesse 
contexto, as atividades exercidas pela 
engenharia clínica são extremamente 
importantes, visando minimizar os 
riscos aos pacientes. São avaliados, por 
exemplo, quais danos um tomógrafo ou 
uma bomba de infusão podem causar 
no paciente e quais procedimentos 
precisam ser feitos para evitar com-
plicações maiores.

Outra prática importante é a tec-
novigilância, que visa identificar e 
resolver problemas decorrentes da 
utilização dos equipamentos. O enge-
nheiro classifica a tecnologia quanto 
ao possível dano causado no paciente, 
prezando pela correta calibração dos 
equipamentos utilizados no hospital. 
Essa atividade é fundamental, pois a 
partir dela é possível concluir que as 
alterações dos exames se devem às 
características clínicas dos pacientes e 
não da sensibilidade ou especificidade 
alterada das máquinas.

A manutenção preventiva é outra 
atribuição importante da engenha-

ria clínica, pois monitora a vida útil 
das peças para identificar o nível de 
desgaste, evitando uma paralisação 
repentina. Essa atividade é essencial, 
principalmente durante uma pandemia 
como a que vivemos, onde ventiladores 
mecânicos, por exemplo, não podem 
apresentar falhas. 

Diante da comprovada importância 
da engenharia clínica, como o profis-
sional pode desempenhar todas essas 
funções com eficiência? A tecnologia 
é uma grande aliada. Os softwares 
voltados para a área permitem que as 
informações sobre os equipamentos e 
recursos do hospital sejam documen-
tadas e padronizadas, possibilitando o 
controle dos planos de manutenção e 
calibração. 

Os analisadores e simuladores contri-
buem para a segurança hospitalar, pois 
ajudam a verificar se os equipamentos 
estão funcionando da forma adequada, 
evitando o uso indevido e consequentes 
danos ao paciente. Muitas instituições 
estão atentas à necessidade de melhoria 
da segurança para manter uma gestão 
eficiente dos equipamentos. 

Com isso, o investimento em tecno-
logias que permitam otimizar esse pro-
cesso tem crescido e existem empresas 
especializadas no desenvolvimento 
e fornecimento dessas ferramentas, 
como a Arkmeds Tecnologia. A empresa 
disponibiliza softwares, analisadores e 
simuladores para diversas instituições 
de saúde, recursos que se tornaram 
essenciais para a segurança do paciente 
e a qualidade do atendimento. 

A tendência é que o uso de soluções 
voltadas para a engenharia clínica cres-
ça consideravelmente, contribuindo 
cada vez mais para o bem-estar dos 
pacientes. 

(*) - Engenheiro de controle e automação, 
especialista em engenharia de sistemas 

médicos na Alemanha, é fundador e sócio da 
Arkmeds Tecnologia, Stranlab, 

Findoo e Instituto E-Class.

Thiago Bajur (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDISON GOMES DA SILVA, profissão: analista de sistema, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 15/12/1964, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson Gomes da 
Silva e de Veraldina de Souza Silva. A pretendente: SUMAYA CADOR ZENDIN DE SOU-
ZA, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: em União da Vitória, PR, 
data-nascimento: 29/12/1966, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Raymundo de Souza e de Nagibe Cador Zendin de Souza.

O pretendente: ISRAEL DIONIZIO LIMA, profissão: supervisor de oficina, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São João da Ponte, MG, data-nascimento: 27/12/1987, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Helton Dionizio Lima e de Maria José Lopes dos 
Reis Lima. A pretendente: ADRIANA FRANÇA OLIVEIRA, profissão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Nova Canaã, BA, data-nascimento: 21/08/1997, residente e do-
miciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de José Oliveira da Costa e de Gilmaria Sousa França.

O pretendente: GUILHERME FERREIRA DAMACENO, profissão: fotógrafo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 22/05/1992, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Pereira Damaceno 
e de Helena Ferreira de Melo Damaceno. A pretendente: ANA CAROLINA MONTEIRO 
DE SOUZA, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 14/08/1995, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Ildecio Alves de Souza e de Márcia Leonor Monteiro.

O pretendente: CESAR AUGUSTO RODRIGUES DA GRAÇA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 03/09/1992, 
residente e domiciliado em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, filho de Claudio Batista da 
Graça e de Ros Marli Aparecida Vasconcellos Rodrigues da Graça. A pretendente: ADRIANA 
LAZARO YALENTI, profissão: coordenadora pedagógica, estado civil: divorciada, naturalida-
de: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 04/11/1977, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Cicero Yalenti e de Nadia Lazaro Yalenti.

O pretendente: KLEBER SANTANA LUZ, profissão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 10/02/1981, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wilson Mario Luz e de Maria 
Lucia Santana Luz. A pretendente: KARINA FERREIRA SPONTON, profissão: esteticista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
05/08/1985, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fran-
cisco Sponton e de Maria Luiza Ferreira Sponton.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RONALDO ALMEIDA DA SILVA, profissão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nova Ibiá, BA, data-nascimento: 20/06/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Bispo da Silva e de Vivina Almeida da 
Silva. A pretendente: RAQUEL SENA NASCIMENTO, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 10/09/1981, residente 
e domiciliada em Francisco Morato, SP, filha de Alcides Nascimento e de Juscelina 
Ribeiro Sena Nascimento.

O pretendente: ROGERIO ARAUJO SIQUEIRA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Gonçalves Siqueira e de Valdelice 
Araújo Siqueira. A pretendente: SIMONE BARQUILHA DIAS, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
13/11/1984, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Manoel Nogueira Dias e 
de Dulcinéia dos Santos Barquilha Dias.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: CAIO FELIPE ASSIS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão pastor, 
nascido em Contagem - MG, no dia (02/04/1997), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de José Eustáquio Pinto Ferreira e de Maria Aparecida de 
Assis. A pretendente: ELIANE DE SOUSA ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão 
pastora, nascida em Campo Maior - PI, no dia (20/02/1971), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Ferreira de Almeida e de Maria das 
Graças Sousa Almeida.

O pretendente: LEONARDO SANTOS PAIVA, estado civil solteiro, profissão te-
lecom, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (02/12/1997), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geovani Miguel de Paiva e 
de Maria Eliane dos Santos. A pretendente: GISLAINE APARECIDA VIEIRA DE 
SOUZA, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida nesta Capital, 
Aclimação - SP, no dia (22/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Milton Vieira de Souza e de Aparecida Sueli Marques de 
Oliveira Souza.

O pretendente: EVERTON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão enfestador, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (07/11/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Valter Santos e de Nildete da Silva 
Santos. A pretendente: ARIANE LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Bernardo do Campo - SP (Registrada neste Subdistrito, Cangaíba), 
no dia (13/10/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Ivanildo Justino da Silva e de Eliete Lopes da Silva.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/03/1968), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Alexandre de Oliveira e de 
Ilza Lima de Oliveira. A pretendente: ADRIANA VENTURA RODRIGUES, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (31/01/1974), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manuel Rodrigues e de Maria 
de Lourdes Ventura Rodrigues.

O pretendente: VINICIUS PENHA PITA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (12/03/1997), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, filho de Marco Antonio Casal Pita e de Cristiane Penha Pita. A pretendente: 
LOUISE VIEIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de laboratorio de triagem, 
nascida em Quebrangulo - AL, no dia (14/12/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Luiz Gonçalves da Silva e de Maria Aparecida Vieira Gonçalves.

O pretendente: AUGUSTO FRANÇOISE MACHADO SACRAMENTO, estado civil solteiro, 
profissão técnico de ar condicionado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(16/04/1995), residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, filho de Francisco de 
Assis de Jesus Sacramento e de Eliana da Silva Machado Sacramento. A pretendente: REBECA 
ROSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Poá - SP, no dia 
(30/07/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos José dos 
Santos e de Alexandra Rosa dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, do 
município de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: VINÍCIUS ROJO MACHADO, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (21/03/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Pasteur Vasconcellos Machado e de Heloisa Rojo 
de Vasconcellos Machado. A pretendente: GIOVANNA RIZZO, estado civil solteira, profissão 
atriz, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (20/04/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cesar Rizzo e de Gilmara Pansani de Souza Rizzo.

O pretendente: JANDERSON BORGES FERREIRA, estado civil divorciado, profissão solda-
dor, nascido em Londrina - PR, no dia (10/07/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Josimar da Cunha Ferreira e de Marlene Borges. A pretendente: 
TATHIANE FERREIRA MATOS MELO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (28/04/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Eronildes Ferreira de Melo e de Maria Aparecida de Matos Melo.

O pretendente: ANDERSON LUIS CABRAL VIEIRA, estado civil solteiro, profissão cor-
retor de imóveis, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (06/07/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Pedro Vieira e de Regina 
Celta dos Santos Cabral Vieira. A pretendente: DANIELLE ARAÚJO DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo comercial, nascida em Guarulhos - 
SP, no dia (17/10/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Gildevaldo Mauricio do Nascimento Filho e de Ana Claudia de Araújo.

O pretendente: KAIQUE ABREU PERAZIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
analista de suporte, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/02/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Cezar de Souza e de 
Silmara Cesario de Abreu. A pretendente: MARIVONE DE OLIVEIRA SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Bom Jesus da Serra - BA, no 
dia (27/03/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João 
Barbosa dos Santos Sobrinho e de Maria Senhorinha de Oliveira Santos.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido 
nesta Capital, Cangaíba,  - SP, no dia (25/07/1985), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Hilda Maria Ferreira. A pretendente: LUANA MARINHO DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de cozinha nascida em São Paulo - SP, 
no dia (31/01/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Luiz da Silva e de Neuza Marinho da Silva.

O pretendente: EDIVALDO SIMPLICIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
corretor, nascido em Igaci - AL, no dia (08/07/1964), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Simplicio Neto e de Zuleide Antonia 
Simplicio. A pretendente: SELMA SIMÕES PEREIRA, estado civil divorciada, profis-
são corretora, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia (19/07/1967), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Idacil Simões Pereira e de 
Josefa Cornelia de Jesus Pereira.

O pretendente: RENÊ OLIVEIRA LEAL, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquinas, nascido em Suzano - SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nemésio Ferreira Leal e de Maria do Amparo Oliveira 
Leal. A pretendente: SIMONE TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
operadora de máquinas, nascida em Cascavel - PR, no dia (27/12/1984), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vanderlei Teixeira dos Santos e 
de Titosse Nishikawa Santos.

O pretendente: DANIEL CORDEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em Pesqueira - PE (Registrado no Distrito do Município de Sanharó), 
no dia (04/05/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
João Cordeiro de Almeida e de Helena Cordeiro de Almeida. A pretendente: MARIA DE 
FÁTIMA DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em 
Irecê - BA, no dia (15/09/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Djaci Carneiro dos Santos e de Rosineide Iraci da Silva Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LINDBERG OLIVEIRA BOTTOLO, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (26/09/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ildo Bottolo e de Tânia Oliveira 
Bottolo. A convivente: ISVA FERREIRA DE ANDRADE,estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia (15/02/1984), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Vicente Nonato de Andrade e de 
Marta Ferreira de Andrade.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: SEBASTIÃO ADEMIR DA SILVA, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/02/1982, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Sebastião Manoel da Silva e de Josefa Maria 
da Silva. A pretendente: PRISCILA LAINI PEREIRA, profissão: empresária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Santa Efigênia, SP, data-nascimento: 08/05/1984, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Pereira e 
de Margarida Laini Pereira.

O pretendente: SERGIO HENRIQUE MARQUES RIBEIRO, profissão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 
28/02/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Valdir Gonçalves Ribeiro e de Maria Eunice Gomes Marques Ribeiro. A pretendente: 
NICOLI TOTH CHAVES BENASSI, profissão: consultora de projetos, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 23/08/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcio Benassi 
e de Maria do Socorro Ferreira Chaves.

O pretendente: CARLOS AURELIO FURQUIM, profissão: técnico em manuten-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Roque, SP, data-nascimento: 
26/08/1974, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Jorge Furquim e de Jacirene de Santana Furquim. A pretendente: MIRTES MIRIAN 
DA SILVA BRITO, profissão: operadora de máquina, estado civil: divorciada, na-
turalidade: em Tabira, PE, data-nascimento: 05/10/1976, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Jose de Brito e de Francisca 
Izidora da Silva Brito.

O pretendente: RENAN NOGUEIRA SOBRAL, profissão: engenheiro civil, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
28/05/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Paulo Flores de Sobral e de Ana Maria Nogueira. A pretendente: THAINÁ DOS 
SANTOS DO NASCIMENTO, profissão: autonoma, estado civil: solteira, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/01/1996, residente e domiciliada 
em Itaquera, São Paulo, SP, filha de José Valter do Nascimento e de Gilza Camilo 
dos Santos.

O pretendente: VITOR DE ALENCAR VASCONCELOS SARAIVA, profissão: empresá-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/05/1993, 
residente e domiciliado na Vila Matilde, São Paulo, SP, filho de Mozart Vasconcelos 
Saraiva e de Mariana Peixoto de Alencar Vasconcelos Saraiva. A pretendente: MARIA 
LUIZA PARISI FERNANDES, profissão: corretora de imóveis, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/12/1990, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Adauto Soares Fernandes e de Darlene 
Rissotto Parisi Fernandes.

Desde 2012, a geração dis-
tribuída a partir da fonte 
solar já representa mais de 

3,8 gigawatts de potência instalada 
operacional, sendo responsável 
pela atração de mais de R$ 19 
bilhões em novos investimentos 
ao País, agregando cerca de 110 
mil empregos acumulados no 
período, espalhados pelas cinco 
regiões nacionais.

Os consumidores residenciais 
estão no topo da lista, represen-
tando 68,8% do total. Em segui-
da, aparecem as empresas dos 
setores de comércio e serviços 
(20,2%), consumidores rurais 
(8,0%), indústrias (2,6%), poder 
público (0,4%) e outros tipos, 
como serviços públicos (0,03%) 
e iluminação pública (0,01%). 
Os consumidores dos setores de 
comércio e serviços lideram o uso 
da energia solar fotovoltaica, com 
38,8% da potência instalada no 
país, seguidos de perto por con-
sumidores residenciais (38,0%), 
consumidores rurais (13,2%), 
indústrias (8,8%), poder público 
(1,1%) e outros tipos, como servi-
ços públicos (0,1%) e iluminação 
pública (0,02%).

As cerca de 400 mil unidades 
consumidoras recebem créditos 
de energia de mais de 318 mil 
sistemas conectados à rede, que 
proporcionam economia e sus-
tentabilidade para a sociedade. 
A tecnologia solar fotovoltaica já 
está presente em mais de 5 mil 

A tecnologia solar fotovoltaica já está presente em mais de 5 
mil municípios e em todos os estados brasileiros.
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Energia solar em telhados 
e pequenos terrenos ultrapassa 

400 mil consumidores
Segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), 
o Brasil acaba de ultrapassar a marca de 400 mil unidades consumidoras com geração 
distribuída solar fotovoltaica

municípios e em todos os estados 
brasileiros. Nos últimos doze me-
ses, foram adicionadas mais de 214 
mil novas unidades consumidoras 
com geração distribuída da fonte 
solar no Brasil, um crescimento 
de mais de 118% em comparação 
com o período anterior.

Embora tenha avançado nos 
últimos anos, o Brasil – detentor 
de um dos melhores recursos 
solares do planeta – continua 
com um mercado ainda muito 
pequeno em geração distribuí-
da, já que possui mais de 85,9 
milhões de consumidores de 
energia elétrica e menos de 0,5% 
faz uso do sol para produzir ele-
tricidade. “A energia solar terá 
função cada vez mais estratégica 

para o atingimento das metas de 
desenvolvimento econômico do 
país, sobretudo neste momento, 
para ajudar na recuperação da 
economia após a pandemia, já 
que se trata da fonte renovável 
que mais gera empregos no mun-
do”, aponta o CEO da Absolar, 
Rodrigo Sauaia.

“Nos últimos sete anos, a geração 
distribuída solar teve um cres-
cimento médio de 231% ao ano 
no Brasil. Esse desenvolvimento 
trouxe benefícios para quem 
tem e para quem não tem solar 
em casa”, comenta o presidente 
do Conselho de Administração 
da entidade, Ronaldo Koloszuk. 
Fonte e mais informações: (www.
absolar.org.br).
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