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Deixe o sol ser a fonte de energia
A energia solar é a energia eletro-

magnética cuja fonte é o sol. Ela pode 
ser transformada em energia térmica 
ou elétrica e aplicada em diversos 
usos. As duas principais formas de 
aproveitamento da energia solar são 
a geração de energia elétrica e o aque-
cimento solar de água.

Para a produção de energia elétrica 
são usados dois sistemas: o heliotér-
mico, em que a irradiação é convertida 
primeiramente em energia térmica e 
posteriormente em elétrica; e o foto-
voltaico, em que a irradiação solar é 
convertida diretamente em energia 
elétrica. Existem muitas vantagens a 
considerar quando se trata da energia 
solar fotovoltaica e de tudo o que ela 
oferece. Não só a energia solar benefi -
cia o seu bolso, mas também benefi cia 
o meio ambiente.

A energia solar é considerada uma 
fonte de energia renovável e inesgo-
tável. Ao contrário dos combustíveis 
fósseis, o processo de geração de 
energia elétrica a partir da energia 
solar não emite dióxido de enxofre 
(SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) 
e dióxido de carbono (CO2) - todos 
gases poluentes com efeitos nocivos à 
saúde humana e que contribuem para 
o aquecimento global.

|Os painéis fotovoltaicos não fazem 
um único barulho ao gerarem energia 
solar. O processo fotovoltaico é um 

processo 100% silencioso.
|A energia solar não polui. Essa tal-

vez seja a vantagem mais importante 
da energia solar. Sim, para se produzir 
o painel fotovoltaico precisa-se de 
muita energia, mas o painel solar, 
durante a sua vida útil, gera mais de 
20 vezes a energia consumida na sua 
fabricação.

|A energia solar quase não precisa 
de manutenção. Não existem peças 
móveis em um painel fotovoltaico ou 
célula solar, ou seja, quase não tem 
desgaste mecânico. Os painéis fotovol-
taicos duram mais de 25 anos apenas 
com uma limpeza anual.

|Baixo custo da energia solar con-
siderando-se a vida útil. Devido ao 
constante aumento da conta de luz 
derivado do uso interrupto das ter-
moelétricas caras e extremamente 
poluentes, instalar um sistema de ge-
ração de energia solar se tornou uma 
excelente opção para o seu bolso e 
para o meio ambiente. Instalar energia 
solar em uma residência ou empresa 
já é acessível à maioria das pessoas 
que pagam uma conta de luz alta e é 
muito mais fácil e rápido do que você 
imagina.

|Fáceis de instalar: acredite, o sis-
tema fotovoltaico é muito fácil de se 
instalar, mais fácil do que instalar um 
ar-condicionado central ou aquecedor 
solar (água quente solar).

A energia produzida pode ser utili-
zada no abastecimento da rede elétrica 
em larga escala, como acontece em 
usinas solares (setor energético comer-
cial), mas também pode ser gerada em 
escalas menores, residenciais (energia 
solar para utilização doméstica). Além 
do sistema solar para geração de ener-
gia elétrica, há também aquele para 
energia térmica, que tem por objetivo 
a utilização da radiação solar para o 
aquecimento de água.

| Hora de diminuir a conta de luz! 
Os reajustes das tarifas e dos impostos 
sobre a energia elétrica deixam a conta 
de luz cada vez mais alta. Os meios al-
ternativos de geração de energia, como 
a solar, tornam-se indispensáveis na 

hora de equilibrar o orçamento.
A geração de energia através do 

painel solar proporciona autonomia, 
segurança e estabilidade econômica 
para sua casa ou empresa. Calculan-
do corretamente o consumo mensal 
e fazendo a instalação que forneça a 
capacidade necessária, é possível até 
mesmo reduzir a quase zero o seu 
gasto com eletricidade.

|O isolamento geográfi co impede 
muitas vezes a distribuição de ele-
tricidade, difi cultando, por exemplo, 
a qualidade de vida de moradores 
rurais. Contudo o painel solar pos-
sibilita a geração de eletricidade de 
forma independente das instalações 
de distribuidoras.
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