
5 mitos e verdades 
sobre energia solar
Sendo uma das formas de produção energética mais limpa do planeta, a geração de eletricidade usando 
os fótons emitidos pelo sol é uma das grandes promessas de energia verde para os tempos atuais e para 
as gerações futuras. Mas nem tudo é como as pessoas dizem, e falar com quem realmente entende do 
assunto é a melhor forma de sanar suas dúvidas.

A Amazon Solar separou alguns pontos que sempre levantam dúvidas e fez essa lista para você:

A energia gerada depende de dois fatores: a quantidade de luz disponível e a 
quantidade de painéis para absorvê-la. O Brasil é um dos países com maior incidência 
de luz solar do mundo, levando em conta sua posição latitudinal e fatores climáticos. 
Portanto, nosso potencial para geração de energia solar é enorme.

A Alemanha está alterando sua matriz energética e, em breve, pretende utilizar 
apenas energia solar e eólica. Já existem cidades solares em países como China, 
Índia e Estados Unidos. Além disso, usinas solares funcionam com a mesma lógica de 
outras fontes energéticas, gerando eletricidade em larga escala, mas sem o mesmo 
impacto ambiental.

1- A ENERGIA SOLAR NAO SUPRE
UM ALTO CONSUMO: MITO

A energia solar é uma fonte de energia verde, infinita (ao contrário de carvão, 
gás e petróleo) e não oferece riscos nem para o meio ambiente nem para as 
populações do entorno (ao contrário da energia nuclear).

Quando comparada com outras fontes consideradas verdes, ela também 
apresenta vantagens claras: pode ser produzida em espaços não 
aproveitados, como telhados, sem necessitar de grandes áreas direcionadas 
apenas para isso (como na energia hídrica, que alaga vales inteiros, 
modificando o ecossistema local) e sem causar grande modificação na 
paisagem ou gerar ruído (como na energia eólica).

2- ENERGIA SOLAR É UMA 
FONTE LIMPA: VERDADE

Ao contrário de outras matrizes energéticas, como combustíveis fósseis, 
energia nuclear ou hidrelétrica, a captação solar só acontece durante o período 
de incidência de raios solares.

Embora fontes como o petróleo sejam finitas e a geração hídrica dependa 
inteiramente do regime de chuva anual, a questão da constância chama 
atenção: como garantir o fornecimento no período noturno e em dias de pouca 
luminosidade ?

Atualmente, há três soluções disponíveis, que podem ser utilizadas de forma 
conjunta ou independente:

Sistema On Grid - conexão com a rede de abastecimento, utilizando a fonte 
externa quando a energia solar não estiver disponível. 

Sistema On Grid Híbrido – semelhante ao sistema anterior mas com uma 
segunda fonte alternativa de energia, como a energia eólica, para 
contrabalancear os períodos de alta produção de cada uma. 

Sistema Off Grid – recomendado para localidade onde não há energia elétrica, 
utiliza baterias de armazenamento — uma parte da carga é direcionada para 
elas durante o dia e, depois que o sol se põe, elas se tornam a fonte de 
abastecimento. 

3- NÃO HÁ GERAÇÃO DE ENERGIA 
SOLAR DURANTE A NOITE: VERDADE

Uma vez instalado o sistema fotovoltaico, sua taxa de manutenção é muito baixa. É aconselhável limpar a superfície dos painéis 
a cada três meses para evitar que a poeira, folhas, insetos ou qualquer outro agente bloqueiem a captação da luz e diminua o 
rendimento das placas solares, sendo que as fábricas garantem a eficiência delas por, no mínimo, 25 anos, podendo chegar a 
uma vida útil de 30 anos.

Os demais componentes do sistema, como estruturas metálicas, cabeamento, proteções e conectores possuem mesmo tempo 
de vida útil das placas, salvo os inversores de frequência, que devem ser substituídos a cada 05 ou 10 anos, dependendo do 
fabricante.

4- O EQUIPAMENTO PRECISA DE 
MANUTENÇÃO CONSTANTE: MITO

No Amapá, os consumidores de baixa tensão (residências e pequenas empresas) pagaram à Companhia de Eletricidade do 
Amapá - CEA em março R$ 0,70 por KWh. Uma de nossas clientes, entretanto, pagou bem menos, visto que possui sistema de 
geração própria de energia de fonte solar de 2,27KWp. Entenda:

Custo do sistema de 2,27 KWp: R$ 11.350,00

Manutenção por 25 anos: R$ 2.825,00

Energia gerada em 25 anos: 82.525 KWh (aprox.)

Cálculo: custo total do investimento (sistema + manutenção) / energia gerada = preço energia produzida, ou seja:  14.175 / 82.525 
= R$ 0,18 KWh.

Observaram?

Energia Concessionária: R$ 0,70 KWh; energia através de geração própria: R$ 0,18 KWh.

5- ENERGIA SOLAR É CARA: MITO


