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60%

O volume nacionalizado de módulos nesse
primeiro trimestre de 2022 foi de 5.274 MWp,
superando o volume total importado no
primeiro semestre de 2021.
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Do total de módulos importados nesse trimestre, os
volumes foram majoritariamente desembaraçados
nos portos:

No primeiro trimestre de 2022, o volume de
inversores importados atingiu 3.063 MW,volume
26,4% superior ao mesmo período em 2021.

Do total de módulos importados nesse trimestre, os
volumes foram majoritariamente desembaraçados
nos portos:

O volume importado no primeiro trimestre de 2022,
de 5.274 MWp, representa um crescimento de
128,1% em relação aoa mesmo período em 2021.

Destaque para os módulos de
alta potência (500+ Wp), que
representaram 60% do volume
total.
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Com destaque para os
inversores de pequeno porte,
que representaram 42% do
volume total.

POTÊNCIA DE INVERSORES
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A plataforma de monitoramento
do mercado fotovoltaico brasileiro.

Dados de Módulos e Inversores Fotovoltaicos
atualizados mensalmente em sua plataforma.
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A plataforma de Inteligência de Mercado da Greener

DADOS DE MÓDULOS E INVERSORES

Plataforma totalmente interativa que mostra –
para módulos e inversores – as informações
de volume importado, preços, incoterm,
tecnologia e unidade de desembaraço de
todas as marcas que chegam ao Mercado de
Energia Solar Fotovoltaica.
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