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Segundo relatório do Global Wind Energy Council, em 15 anos a capacidade eólica
mundial passou de 6,1 GW para 238,4 GW (cerca de 17 hidrelétricas Itaipu). Mesmo com
a crise econômica, setor cresceu 21% em 2011.

Veja os 10 países que lideram essa expansão
1 - CHINA
Dona de 1/4 da capacidade eólica mundial, a China é o país líder em investimento no setor,
com 62,7 mil megawatts (MW) instalados (26,3 % participação global) entre 1996 e 2011.
Trata-se de 40 vezes a capacidade eólica total do Brasil, de 1,5 mil MW.
De acordo com o relatório do GWEC, no ano passado, o gigante asiático também tomou a
frente do processo de expansão, instalando mais 18 mil MW, quase metade do total mundial
registrado no período. Por trás do desempenho chinês está a necessidade do país de superar
sua dependência energética do petróleo e reduzir as emissões de gases que contribuem para o
aquecimento global, garantindo, assim, um abastecimento limpo para sustentar seu
crescimento.
2 - ESTADOS UNIDOS
Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar no ranking do GWEC, com uma capacidade
eólica acumulada de 46,9 mil MW, o que corresponde a 19,7% do total mundial. Nem mesmo a
repercussão prolongada da crise financeira e as incertezas em relação a políticas ambientais
de médio e longo prazo diminuíram o ritmo de investimento em energia renovável na terra do
Tio Sam.
Em 2011, o país foi responsável pelo segundo maior investimento no setor, instalando 6,8 mil
MW, cerca de 17% do crescimento da eólica verificado no mundo de janeiro à dezembro.
3 - ALEMANHA
No terceiro lugar do ranking, a Alemanha registra uma capacidade eólica total de 29 mil MW,
respondendo por 12,2% do acumulado mundial. A Alemanha também foi o quarto país que
mais contribuiu para o crescimento do setor no ano passado, com mais 2,086 MW instalados,
representando 5% da participação global.
A conversão para energia limpa garante não só a redução das emissões de gases nocivos ao
planeta como a geração de novos postos de trabalho. Na última década, mais de 300 mil vagas
foram criadas no agitado mercado de energias renováveis do país.
4 - ESPANHA
Em quinze anos, a capacidade total instalada de energia eólica espanhola atingiu 21,6 mil MW,
o que representa 9,1% do potencial dos projetos eólicos mundiais. Apesar da crise, em 2011 o
país teve o sétimo maior crescimento do setor, registrando aumento de mil MW de capacidade
e uma participação global de 2,5%.
5 - ÍNDIA
Os ventos também sopram positivamente para a Índia, que soma 16 mil MW em projetos
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eólicos, o quinto maior desempenho mundial, com participação de 6,7%. No ano passado, o
país registrou aumento de 3 mil MW, cerca de 7% do total investido no mundo, ficando com o
terceiro melhor desempenho.
6 - FRANÇA
A sexta colocação no ranking do GWEC foi para a França que, entre 1996 e 2011, acumulou
uma capacidade eólica total de 6,8 mil MW, o que representa 2,9% de participação mundial.
No ano passado, como seus antecessores e a despeito da crise, o país também teve um bom
desempenho - instalou mais 830 MW, respondendo por 2% do crescimento mundial do setor no
período.
7 - ITÁLIA
A Itália é o sétimo líder em energia eólica no mundo, somando 6,7 mil MW em capacidade
instalada, com participação mundial de 2.8%.
Já em relação à expansão, entre janeiro e dezembro do ano passado, o país caiu para o oitavo
lugar, com um total de 950 MW, o que representa 2.3% dos investimentos mundiais no período.
8 - REINO UNIDO
Marcando presença entre os maiores e mais agressivos mercados de eólica, o Reino Unido
possui a oitava maior capacidade total instalada ao longo de 15 anos.
São 6,5 mil MW em projetos eólicos que, ao todo, respondem por 2,7% da participação
mundial. Em 2011, o país registrou um aumento de 1,3 mil MW, cerca de 3,1% dos
investimentos globais totais no mesmo período.
9 - CANADÁ
Segundo o GWEC, o Canadá é o nono país com maior capacidade eólica instalada. O país
acumula um total de 5,2 mil MW, representando 2,2% do potencial mundial.
Em 2011, o Canadá apresentou a sexta maior expansão no período, com a soma de mais 1,2
mil MW, respondendo sozinho por 3,1% do crescimento mundial total no período.
10 - PORTUGAL
Na décima posição do ranking, mas ainda entre os líderes, aparece Portugal. Sozinho, ele
responde por 1.7% da capacidade de geração eólica total instalada do mundo. Ao todo, o país
acumula 4 mil MW em projetos eólicos, quase o triplo da capacidade instalada do Brasil, de 1,5
mil MW.
Fonte: Planeta sustentável /Abril
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