
Benefícios em utilizar energia solar 

 

A energia solar está revolucionando o setor energético. Neste post você vai 

conhecer as vantagens de utilizar um sistema como este. Conheça um pouco 

mais sobre a energia solar fotovoltaica. 

 

Um dos principais benefícios em optar pela energia solar é sem dúvidas a 

economia de energia. Com as altas tarifas e carga tributária que sobem dia 

após dia, a energia solar chega como solução. Dê um basta nos altos valores 

de sua conta de energia e invista em economia e na tecnologia de ponta que a 

StartGreen pode lhe oferecer. 

 

Outro fator importante é a contribuição para o meio ambiente, a energia solar é 

considerada limpa e não causa impactos ao meio ambiente. 

 

Energia renovável é outro ponto forte. Diferentemente de outras fontes de 

energia utilizadas atualmente, a energia solar é considerada uma fonte infinita, 

uma vez que seu combustível são os raios solares. 

 

Excelente custo benefício e garantia de retorno do investimento. Uma vez que 

é possível reduzir as contas de energia em até 98%. Restando apenas itens 

como a taxa de iluminação pública. 

 

Contribui para a sustentabilidade energética do país, uma vez que os 

consumidores que utilizam a energia solar, consequentemente diminuem a 

produção energética por outros meios como hidrelétricas que dependem do 

nível de água nos rios. 

 

Contribui até mesmo para a geração de empregos, apesar dos sistemas 

solares e os elementos que o compõem como os painéis fotovoltaicos exigirem 

pouca manutenção. Aqui na StartGreen trabalhamos na construção e operação 

de usinas solares que alimentam nossos clientes. Para que este trabalho seja 

executado com perfeição, possuímos uma equipe altamente qualificada. 

E a manutenção é uma das grandes vantagens, principalmente para os clientes 

da StartGreen. Você aproveita os descontos em sua conta de energia elétrica e 

pode aproveitar melhor a vida com a economia gerada. A manutenção? Essa 

fica por nossa conta! 


