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Ceará – Berço das Energias Renováveis no Brasil

➢ 1979 – II PLAMEG - Identificação de Recursos – Eólico, Solar e Biomassa;

➢ 1980 - Primeira patente mundial do biodiesel, pelo cearense Prof. Expedito Parente;

➢ Anos 80/90 – Primeiras medições anemométricas e bombeamento solar em convênio com a GTz

➢ 1996 – Parque Eólico do Mucuripe – Visibilidade nacional para geração eólica

➢ 1998 – 1ª Concorrência Nacional de Energias Renováveis: Eólicas Prainha e Taíba;

➢ 2000 – Desenvolvido o Atlas Eólico do Ceará, o primeiro do Brasil;

➢ 2002 - Inaugurada a fábrica de pás e torres da Wobben, no Pecém

➢ 2003 – PROINFA: Ceará um dos idealizadores, e obteve 35% dos projetos eólicos;

➢ 2005 – PROEÓLICA – Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Energia Eólica;

➢ 2010 - Inaugurada a fábrica de pás para aerogeradores da Aeris, no Pecém. Ampliada em 2016;

➢ 2011 – Implantada a Usina Solar de Tauá (1MW) – a primeira do Brasil;

➢ 2016 - Inaugurada a fábrica de aerogeradores da Vestas em Aquiraz/CE, ampliada em 2019;

➢ 2017 – Criado o PIER - Programa de Incentivos Cadeia Prod. Energias Renováveis

➢ 2018 – Modernizados os Licenciamentos Ambientais – Geração Eólica e Solar;

➢ 2019 – Concluído o novo Atlas Eólico e Solar, o primeiro do Brasil com interação

➢ 2019 – ProEnergia – O Ceará volta a ser palco de grandes eventos de energia



Ceará – Atração de Investimentos em Energia

Fonte: ADECE – Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará

http://investeceara.adece.ce.gov.br/energias-renovaveis/

http://investeceara.adece.ce.gov.br/energias-renovaveis/


Ceará – Matriz de Energia Elétrica

Matriz de Energia Elétrica predominantemente limpa, composta por 53% de Energias Renováveis 

Fonte: ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico / FIEC (junho/2020)



O Ceará possui licenciamento ambiental para

energia renovável entre os mais modernos do país

A exigência para EIA/RIMA, e compensação

ambiental passou de 10MW para 150MW

Os parques eólicos e solares passaram de 

MÉDIO para BAIXO potencial poluidor

SEMA/SEMACE realizaram Benchmarking com os

principais estados produtores de energia renovável

Modernização do Licenciamento Ambiental

https://www.semace.ce.gov.br/resolucoes-estaduais-energias-renovaveis/

https://www.semace.ce.gov.br/resolucoes-estaduais-energias-renovaveis/


ProEnergia Ceará – Evento Anual do Setor

Principais Temas

✓ Oportunidades e Desafios 

✓ Geração Centralizada

✓ Geração Distribuída

✓ Distribuição de Energia do Futuro

✓ Eficiência Energética

✓ Mercado Livre

✓ Observatório da Indústria

18, 19 e 20 de novembro



Informações Estratégicas – Observatório da Indústria

https://www1.sfiec.org.br/observatorio-da-industria/

https://www1.sfiec.org.br/observatorio-da-industria/


Informações Estratégicas – Observatório da Indústria

Informações sobre economia, 
emprego, comércio exterior, 

demografia, educação e saúde dos 
municípios do Ceará.

Raio-X dos setores industriais do Ceará 
com informações sobre emprego, PIB 
setorial, produtividade e exportações.

Informações conjunturais sobre PIB, 
emprego, desemprego, produção 

industrial, expectativas e intenção de 
investimento dos industriais cearenses.

Informações sobre renda per capita, 
emprego e estrutura econômica de 

todos os países, além de informações 
sobre exportações e importações a 

nível mundial.

Informações sobre exportações e 
importações, detalhadas por 

municípios, produtos e parceiros 
comerciais do Ceará.

Informações sobre cursos técnicos, 
graduações e pós-graduações, além 

de detalhamento do emprego da 
indústria cearense.

Informações sobre desempenho do 
Ceará, em comparação com Brasil, na 

pesquisa nacional de inovação -
PINTEC. Bem como, resultados da 

Bússola da Inovação.

Informações sobre geração centralizada 
e distribuída, consumo, qualidade, 

tarifas, linhas de transmissão, leilões de 
energia, bem como produção e venda 

de petróleo e gás.

Informações sobre movimentação 
portuária e aeroviária, situação dos 

reservatórios, investimentos, rodovias 
e telecomunicações.

Informações sobre o salario médio pago 
nos estados e municípios por grandes 

setores e ocupações.

https://www1.sfiec.org.br/
observatorio-da-industria/

https://www1.sfiec.org.br/observatorio-da-industria/


Alinhamento - Governança Setorial



Edição impressa e pdf Mapa de parede Potencial Offshore

http://atlas.adece.ce.gov.br/

Vanguarda - Atlas Eólico e Solar do Ceará

http://atlas.adece.ce.gov.br/


http://atlas.adece.ce.gov.br/

A mais moderna 
ferramenta de 

prospecção para 
energias renováveis 

no Brasil

De forma simples, o 
interessado pode 

fazer uma verificação 
preliminar

App p/ smartphone

Vanguarda - Atlas Eólico e Solar do Ceará

http://atlas.adece.ce.gov.br/


✓ Versão impressa (livro e mapa de parede), em e-book e em pdf; 

✓ Versão digital online (html); 

✓ Mapas interativos: eólico, solar, sistema elétrico, meio ambiente e relevo;

✓ Mapa eólico offshore;

✓ Mapa híbrido eólico/solar;

✓ Informação da distância à rede de distribuição e transmissão de energia;

✓ Possibilidade de importação e exportação de dados; 

✓ Simulador para Geração Distribuída;

✓ Aplicativo para smartphone;

✓ Versão pdf + visualização no Google Earth (kmz);

✓ Em Português e Inglês.

Vanguarda - Atlas Eólico e Solar do Ceará



http://atlas.adece.ce.gov.br/

Potencial Solar de 
643 GW, com 

irradiação solar 
média de 5,5 
kWh/m2/dia

Potencial Eólico 
Onshore de 94 GW, 

com fator de 
capacidade médio 

de 44%

Elevados potenciais para geração de energia

http://atlas.adece.ce.gov.br/


http://atlas.adece.ce.gov.br/

Potencial Eólico 
offshore de 117 
GW, sendo 50% 

abaixo de 20m de 
profundidade,  com 
fator de capacidade 

médio de 62% 

Potencial  híbrido (eólico + solar) de 137,2 GW

Elevados potenciais para geração de energia

http://atlas.adece.ce.gov.br/


Ceará – complementaridade diária - eólica e solar

http://atlas.adece.ce.gov.br/

Ubajara/CE Icapuí/CE

http://atlas.adece.ce.gov.br/


Geração Eólica – Ceará 3ª posição em capacidade instalada

✓ O Ceará possui 84 

parques eólicos;

✓ 2,2 GW de capacidade 

instalada;

✓ Cerca de R$ 10 bilhões 

investidos  

Fonte: ABEEOLICA – junho 2020
http://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2020/06/InfoventoPT_16.pdf

http://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2020/06/InfoventoPT_16.pdf


Geração Solar – Ceará 3ª posição em projetos contratados

O Ceará foi destaque nos leilões de
energia solar fotovoltaica dos dois
últimos anos, com 43,5% dos
projetos contratados.

O total já contratado representa mais
de R$ 3 bilhões em investimentos

Fonte: EPE/ANEEL/FIEC
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