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82 Parques Eólicos em operação e 

construção 

2.074 MW de capacidade instalada,

sendo o terceiro maior do Brasil

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ENERGIA EÓLICA

Porto do Pecém

Porto do Mucuripe

Fortaleza

Estado pronto para o desenvolvimento



Ceará, receptivo è cadeia produtiva de energia

Incentivos Fiscais consolidados que conferem segurança jurídica aos 
investidores beneficiados;

Processos de licenciamento ambiental com nova 
regulamentação simplificada e processos mais ágeis;

Em vias do lançamento do Novo Atlas Eólico e Solar, 
permitindo interação com o usuário;

As ampliações recentes no Sistema de Transmissão 
conferem ao Estado do Ceará condições privilegiadas 
para o escoamento de energia para os novos projetos;

A Cadeia Produtiva do setor de energia eólica bastante 
desenvolvida, onde se destacam: Wobben, Aeris e Vestas.



Ceará – Diferenciais competitivos importantes

Ambiência de negócios para facilitar 
investimentos privados

Governança – bons governos

Governabilidade

Capital Humano – Melhoria da Educação

Situação Fiscal

Regras Claras

Confiança e credibilidade























O Ceará teve 10,2% dos projetos cadastrados 
Eólicos e Fotovoltaicos (5.011 MW)





Regras Claras – Incentivos Fiscais

Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI

✓ Diferimento de até 75%  do ICMS a recolher pela empresa;

✓ Prazo do benefício: 5 a 10 anos renováveis por igual período;

✓ Carência de 36 meses;

✓ Retorno: De 1% a 25%, corrigidos pela TJLP;

✓ Diferimento de 100% do ICMS incidente na importação do exterior de 

matérias-primas e insumos;

✓ Diferimento de 100% do ICMS incidente na importação de máquinas, 

equipamentos, partes e peças para compor o ativo permanente da empresa;

✓ Isenção na diferença entre as alíquotas internas e interestadual do ICMS, nas 

aquisições no Brasil de Máquinas, equipamentos, partes e peças para compor 

o ativo permanente da empresa.
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