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Energia solar é a energia proveniente da luz e do 
calor do Sol que é aproveitada e utilizada por meio 
de diferentes tecnologias. A energia solar é 
considerada uma fonte de energia renovável e 
sustentável.

Principais tecnologias de Energia Solar

Energia Solar Térmica:  É uma forma de energia 
alternativa, uma tecnologia, que aproveita energia 
solar para gerar energia térmica ou energia elétrica. 
Pode ser encontrada em duas formas:  Coletor 
Solar - utilizado para aquecimento de água, e 
Energia Solar Heliotérmica, a qual gera vapor e 
alimenta uma turbina elétrica.
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Sistemas de energia solar utilizam energia limpa e p 
ura do sol. A instalação de painéis solares possui 
muitas vantagens:
Ÿ Um sistema fotovoltaico padrão de 6kWp vai 

evitar a emissão de gases poluentes durante toda a 
sua vida útil de 30 anos, o equivalente a plantar 
árvores em 10 campos de futebol inteiros;
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ESSE É O PRESENTE QUE CHEGOU PARA GARANTIR O FUTURO 
SUSTENTÁVEL DAS PRÓXIMAS GERAÇÕES.

Energia Solar Fotovoltaica: É uma das tecnologias 
limpas que mais cresce no mundo. Consiste na 
conversão direta da radiação solar em Energia 
Elétrica. Ela usa materiais semicondutores como o 
silício cristalino para converter a luz solar em 
energia fotovoltaica (energia solar elétrica).

Ÿ Economia de 79 toneladas de carvão queimado;
Ÿ Economia de 500.000km rodados com 

gasolina;
Ÿ Este mesmo sistema economizaria água de 6 

piscinas olímpicas em comparação com uma 
hidrelétrica e economizará para o seu dono por 
volta de R$ 250.000,00 ao longo de 30 anos de 
sua vida útil.

A energia solar é uma excelente forma de 
economizar dinheiro. O investimento inicial pode 
até ser alto, porém a quantidade de dinheiro que o 
sistema economiza ao longo de sua vida útil mais 
que compensa este investimento.

FONTE: http://www.portalsolar.com.br/
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