A energia solar no Nordeste do Brasil
tem se destacado como um ótimo
investimento para comércios,
residências e indústrias que querem
economizar com a conta de energia.
Ano a ano, o seu crescimento é
impulsionado pela facilitação do
acesso a ﬁnanciamentos como o FNE
SOL e a maior disponibilidade de
tecnologia para a sua implantação.

Além disso, o Nordeste é a região do país com a maior taxa de incidência
direta na superfície e a menor variação anual do país - dados obtidos a
partir da segunda edição do Atlas Brasileiro de Energia Solar desenvolvido
pelo INPE (Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais).
Estados como Ceará, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte e Pernambuco
possuem um enorme potencial de crescimento na utilização da energia
elétrica gerada através de fontes solares, uma vez que a sua posição geográﬁca contribui fortemente para o seu sucesso.

Comparativo das
instalações de energia
solar no Nordeste
Abaixo, separamos para você um comparativo dos
números de instalações realizadas até o ﬁnal de
2017, divididas por estado.
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motivos para
você investir já!
Se você pensa em investir em geração de energia
elétrica a partir de fonte solar, porém não tem
certeza se vale a pena, conﬁra estes 5 motivos para
pensar melhor!
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O Nordeste conta com empresas sérias e com expertise que vão tirar todas as suas dúvidas antes
da instalação, como a ATP Solar;

Os custos com a geração de energia elétrica
freiam o crescimento das empresas e devem crescer cerca de 9% em 2018;

3

Fatores como a posição geográﬁca e o “boom”
da idéia de crescimento sustentável colaboram
com a urgência da busca de uma solução mais
econômica e limpa;

Financiamento com parcelas equivalentes à economia com conta de energia, e
ganhos em até 3 anos.

Todos os estados do Nordeste possuem isenção de ICMS para a energia elétrica gerada a
partir de um sistema fotovoltaico e que é injetada no sistema de distribuição.

O crescimento
na região Nordeste
O crescimento do investimento em geração de energia elétrica a
partir de fontes solares na região Nordeste em residências,
comércios e escolas é uma tendência que vem se conﬁrmando a
cada ano.
Evitar incertezas e surpresas na conta de energia é um dos
principais motivos que fazem com que a fonte solar seja muito
bem vinda, impulsionando assim a adesão de sistemas de
energia fotovoltaica na região.

- CONTE CONOSCO! Gostou do nosso infográﬁco? A ATP Solar pode ajudar você a
conseguir ﬁnanciar o seu sistema. Estamos de prontidão
esperando o seu contato para tirar todas as suas dúvidas!
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