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Capítulo 12

China: potência emergente

Agora é com você – Pág. 35

01  Os países desenvolvidos, como os europeus, já estão 
em processo de fechamento de sua janela demográ� ca, 
enquanto os países emergentes possuem uma vasta popu-
lação em idade ativa superior à população de idosos e crian-
ças. Isso confere ampla capacidade produtiva dos emergen-
tes, tornando-os mais competitivos na economia mundial.

02  É necessário perceber que as principais marcas de ele-
trônicos e vestuários são de países desenvolvidos, como 
Estados Unidos ou Japão; e a China é a grande responsá-
vel por parte dessa produção.

03  O governo chinês teve que mudar a política do � lho único 
porque, com a redução da taxa de natalidade para um 
� lho por casal, houve a queda do número de jovens. Esse 
fenômeno ocorre simultaneamente ao aumento da expec-
tativa de vida, elevando o percentual de idosos no país. 
Esses processos levam ao envelhecimento da população 
chinesa.

Leitura complementar

01  a) A China tem o maior dé� cit  ecológico do mundo por-
que, nesse país super populoso, ocorre grande utili-
zação dos recursos naturais. Com a multiplicação do 
nível de consumo, a China teve que buscar recursos em 
outros locais do mundo para conseguir sustentar sua 
população. O país utiliza quase um terço dos recursos 
vitais oferecidos pelo planeta.

 b) O elevado crescimento tornará a China o país com o 
maior PIB do planeta antes da metade do século XXI. 
Isso gera uma preocupação mundial, pois, para chegar 

  a esse nível, o país gera impactos ao meio ambiente 
na obtenção de matéria-prima e energia, no desenvol-
vimento do agronegócio e das indústrias e na urbani-
zação. Caso o país não crie uma política que equilibre 
esse crescimento com as questões ambientais, um 
colapso será gerado nas sociedades futuras.

 c) Os atuais planos de governo pretendem reverter a 
lógica de que quanto mais rico � ca o país, mais pobre 
torna-se o meio ambiente. Para isso, o país vem inves-
tindo em sustentabilidade, como em tecnologias lim-
pas e menos agressivas ao meio ambiente, incluindo a 
redução de emissão de carbono.

Conexão Brasil 

01  a) O principal fator é a população de mais de 1,3 bilhão de 
pessoas que vem aumentando o consumo, enquanto a 
produção chinesa de soja está estagnada há 10 anos. 
Por esse motivo, a China acaba impulsionando o mer-
cado de commodities internacional, importando em 
larga escala esses produtos.

 b) O incremento na renda da população das cidades tem 
aumentado a demanda por habitações. Logo, há um 
crescimento da construção civil do país, desenvolvendo 
uma urbanização acelerada.

02  A China importa 70% de toda a soja em grãos exportada 
pelo Brasil. O maior poder aquisitivo das pessoas é um 
dos fatores que se re� ete no aumento das importações de 
soja, pois estas se alimentam melhor. Além disso, a soja 
é a base para a produção de farelo e ração que alimenta 
animais de abate.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS 

01  C

 O Rio Azul é um dos principais rios para a navegação no 
território chinês. Esse rio banha diversas e populosas cida-
des (principalmente no baixo curso, próximo à sua foz del-
taica) e isso gera algumas áreas de inundação ao longo 
de seu percurso, que, por sua vez, são amenizadas pela 
construção de barragens.

02  B

 Criado no início do século XX, o Kuomintang (Partido 
Nacionalista Chinês) é o partido que comanda politica-
mente a China. As comunas populares eram grandes 
fazendas coletivas chinesas, dotadas de infraestrutura 
mínima, como hospitais e escolas. Kolkhozes e sovkhozes 
eram fazendas comunitárias existentes na União Soviética, 
enquanto kibutzim são fazendas coletivas em Israel. Já as 
sheep stations são áreas de criação de ovelhas na Austrália.

03  a) Dentre as ações do Estado Chinês, é possível salientar 
os investimentos em infraestrutura (transporte, energia, 
urbanização); o incentivo à migração campo-cidade, 
com o intuito de criar mão de obra barata e abundante; 
e a criação de Zonas Econômicas Especiais (ZEEs).

 b) O governo chinês promove uma política de aproxi-
mação com os países detentores de muitos recursos 
naturais, como as nações da África e da América Latina, 
além de investir em infraestrutura, nesses países, para 
facilitar o escoamento da produção.
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04  O desenvolvimento econômico vai ocorrer nas áreas em 
que as condições físicas (solo, relevo, clima) permitem 
explorar e ocupar os espaços mais facilmente. Na China, 
a população e as indústrias distribuem-se de forma desi-
gual no território, concentrando-se na porção leste do país. 
Nessa região, predominam terras férteis, planícies e prin-
cipais rios, enquanto nas regiões oeste, centro e sul há a 
presença de desertos e montanhas.

05  B

 Com a redução da taxa de natalidade, ocorre a queda do 
percentual de jovens e, associado ao aumento da expec-
tativa de vida no país, ocorre um processo de envelheci-
mento, gerando sérios problemas sociais e econômicos, 
como o aumento do custo da previdência e a futura redu-
ção da força de trabalho. 

01  E

 O texto relaciona-se à região que sofre a in� uência dos 
ventos de monções, com periodicidade de secas e enchen-
tes. Para isso, o governo chinês investe em mecanismos 
com o intuito de conseguir se adaptar a essa sazonalidade 
climática.

02  E

 O número III refere-se à região de grande concentração 
urbano-industrial da China, que coincide com as áreas 
de desembocadura desses dois rios, os quais sofrem a 
in� uência das grandes cheias monçônicas.

03  C

 A China vem passando por um intenso processo de indus-
trialização e urbanização desde a década de 1980, com a 
abertura econômica promovida por Deng Xiaoping. Essa 
abertura atraiu a chegada do capital estrangeiro em busca 
da otimização de seus lucros, com uma produção de custo 
reduzido e voltada para o mercado externo.

04  E

 A crise e o � m do socialismo na ex-URSS correspondem 
ao contexto geopolítico em que ocorreu a abertura eco-
nômica chinesa. Nesse contexto, o processo de descolo-
nização da África e da Ásia não promoveu a ruptura entre 
Estados Unidos e Europa. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, a China esteve do lado dos países Aliados 
(Reino Unido, URSS, França e Estados Unidos). Já a Revo-
lução Cultural Chinesa foi promovida por Mao Tse-tung, 
enquanto a abertura econômica chinesa ocorre com 
Deng Xiaoping. Por � m, a Guerra Fria não foi o contexto 
da abertura chinesa.

ATIVIDADES PROPOSTAS

MERGULHANDO FUNDO

01  De acordo com o texto, as indústrias petroquímicas são 
consideradas as principais responsáveis pela degradação 
dos rios chineses. Somente às margens dos principais rios, 
como o Amarelo e o Azul, há mais de 15 000 plantas petro-
químicas instaladas.

05  A

 A capacidade econômica chinesa (produção e consumo) 
foi fundamental para que os efeitos negativos da crise 
internacional fossem amenizados no ritmo de crescimento 
do país.

06  B

 Percebe-se, pela leitura do grá� co, o aumento das rela-
ções de exportação e importação entre a China e a África 
Subsaariana ao longo da primeira década do século XXI. 
Devido ao elevado crescimento industrial chinês, houve o 
aumento da necessidade de recursos (petróleo, minérios, 
produtos agrícolas etc.). Observando as importações chi-
nesas, veri� ca-se o predomínio de matérias-primas e com-
bustíveis, o que faz da África Subsaariana um importante 
fornecedor de insumos para a indústria de base da China, 
fundamental para todo o setor industrial do país.

07  E

 Houve um crescimento acentuado no período referido 
(2000-2009) no comércio entre a China e a África. As 
exportações chinesas para o continente africano estão 
associadas aos produtos industrializados, enquanto as 
exportações africanas para a China estão associadas à 
matéria-prima e combustíveis. Por � m, o principal investi-
mento chinês na África é no setor de mineração.

08  A China adota tal postura no intuito de atrair investimentos 
e capitais para facilitar a adoção de tecnologias, desenvol-
ver o parque industrial e buscar a quali� cação da mão de 
obra.

09  D

 Hoje, não ocorre nenhuma pressão política do Reino 
Unido sobre Hong Kong, que possui uma economia capi-
talista sólida, mas in� uenciada política e diretamente por 
Pequim. O interesse da China em manter o sistema capita-
lista em Hong Kong é para atrair investimentos e tecnolo-
gias estrangeiras, a � m do desenvolvimento da região.

10  E

 Banhada pelo Mar da China Meridional, a Região Adminis-
trativa Especial de Hong Kong está localizada no sudeste 
da China e é uma das regiões mais importantes do país.
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02  O governo chinês está trabalhando, desde 2002, em um 
projeto de engenharia de escala grandiosa para ligar lagos 
e rios situados no sul do país ao Rio Amarelo, que abas-
tece Pequim.

03  Resposta pessoal. É possível criar um texto citando a exis-
tência dos maiores aquíferos do Brasil, como o Sistema 
Aquífero Grande Amazônica (SAGA), localizado na Ama-
zônia, e o tradicional Guarani, localizado no Centro-Sul do 
país. Na pesquisa, deverão constar as informações pedi-
das na questão, sendo importante perceber se as águas 
subterrâneas no Brasil também passam por um processo 
de poluição devido à urbanização e ao agronegócio, por 
exemplo.

04  Resposta pessoal. Espera-se que as pesquisas sejam pau-
tadas principalmente na polêmica transposição das águas 
do Rio São Francisco, no Nordeste do Brasil. Porém, outras 
transposições também ocorreram, como as existentes em 
São Paulo e no Rio de Janeiro.


