
Em 2014, a China vai construir o 
quádruplo da capacidade de energia 
eólica instalada em toda a Dinamarca 
em meio a uma corrida das construto-
ras chinesas para produzir as turbinas 
antes que aconteça a redução dos 
incentivos estabelecidos no país para 
esse setor. 
Qin Hayan, secretário-geral da Asso-
ciação de Energia Eólica da China, de-
clarou: “O país pode adicionar até 20 
gigawatts de energia eólica em 2014 
e manter ainda esse ritmo em 2015.”
Se essa meta for atingida em 2014, a 
China vai superar os 18 gigawatts de 
energia eólica que foram instalados 
em 2011, um recorde até agora de 
acordo com os dados da Bloomberg 
New Energy Finance (BNEF).
Note-se que a capacidade da Dina-
marca, país pioneiro na utilização da 
energia eólica, vai crescer  apenas 
1%em 2014 para uma base total 
instalada de 4,9 gigawatts.
Em termos anuais, a China vai cons-
truir quase o dobro de energia eólica 
em terra que a Europa  e mais que mais 
que o triplo das novas instalações nos 
Estados Unidos da América (EUA).

O analista Zhou Yiyi, que trabalha para 
a BNEF, em Xangai (China), disse: “A 
China planeja reduzir as tarifas que as 
empresas cobram pela energia elétri-
ca obtida da energia eólica em 11% 
para os projetos que foram construí-
dos depois de 30 de junho de 2015. 
As atuais tarifas foram introduzidas 
em 2009 e determinam quatro níveis 
de valores para as usinas eólicas em 
terra, que vão de 0,51 a 0,61 yuan por 
quilowatt-hora.
A China ultrapassou os EUA um ano 
após da vigência dessas tarifas, 
transformando-se no maior mercado 
de energia eólica do mundo!!!
Foi nos últimos três anos que a ca-
pacidade de energia eólica na China 
cresceu muito. 
Assim,  o país já tinha uma capacidade 
de 89,6 gigawatts no final de 2013. 
Agora, o governo chinês almeja 
dobrar a sua capacidade para 200 
gigawatts até o fim de 2020.
Claro que de um lado isso vai ser 
um verdadeiro ‘motor’, que trará 
um desenvolvimento ainda maior de 
equipamentos para se aproveitar a 
energia eólica. 

China ficando na dianteira da 
energia eólica!!!

Mas, por outro lado, com a redução 
de tarifas, as empresas que estão pla-
nejando construir novas instalações 
para 2016 e 2017 poderão não ter o 
capital suficiente, e aí a questão da 
capacidade ociosa das usinas eólicas 
poderia piorar muito.
Existem situações e períodos na 
China em que deve ocorrer o desli-
gamento das turbinas eólicas, pois 
não há condições para que toda a 
eletricidade gerada seja absorvida 
pela rede.
A capacidade ociosa é também resul-
tado da incrível corrida para instalar 
turbinas nas regiões de mais ventos 
na China, o que levou a uma supera-
ção da capacidade de transmissão 
da rede. 
Deixar algumas usinas eólicas desli-
gadas custou para as operadoras, em 
2013, pelo menos algo como 8,16 
bilhões de yuans (algo próximo de R$ 
3,2 bilhões) em receita perdida. 
Na realidade, a China, em 2013, 
deixou 11% de sua capacidade eólica 
sem usar, proporção que chegou a 
mais de 20% nas províncias de Jilin e 
Gansu, no norte do país.”


