
C H I N A 

 

DADOS PRINCIPAIS: 
Nome oficial: República Popular da China (Zhonghua 

Renmin Gongheguo) 

Nacionalidade: chinesa. 

Data nacional: 1º e 2 de outubro (Dia da Pátria). 

Capital: Pequim. 

Cidades principais: Xangai (aglomerado urbano: 13.659.000 em 1996; cidade: 8.930.000 em 

1993), Pequim (Beijing) (aglomerado urbano: 11.414.000 em 1996; cidade: 6.690.000 em 

1993), Tianjin (aglomerado urbano: 10.687.000 em 1995; cidade: 5.000.000 em 1993); 

Shenyang (4.540.000), Wuhan (3.750.000), Guangzou (Cantão) (3.580.000) (1990). 

Idioma: mandarim (principal), dialetos regionais (principais: min, vu, cantonês).  
Religião: crenças populares 20,1%, budismo 8,5%, islamismo 1,4%, cristianismo 0,1%, sem 

filiação e ateísmo 63,9%, outras 6% (1980). 

 

GEOGRAFIA:  
Localização: leste da Ásia.  
Hora local: +11h.  
Área: 9.536.499 km2.  
Clima: de montanha (O e SO), árido frio (N, NO e centro), de monção (litoral S).  
Área de floresta: 1,3 milhão km2 (1995).  

 

POPULAÇÃO:  
Total: 1,3 bilhão (2000), sendo chineses han 92%, grupos étnicos minoritários 7,5% (chuans, 

manchus, uigures, huis, yis, duias, tibetanos, mongóis, miaos, puyis, dongues, iaos, coreanos, 

bais, hanis, cazaques, dais, lis), outros 0,5% (1990).  
Densidade: 133,97 hab./km2.  
População urbana: 31% (1998).  
População rural: 69% (1998). 
Crescimento demográfico: 0,9% ao ano (1995-2000).  
Fecundidade: 1,8 filhos por mulher (1995-2000).  
Expectativa de vida M/F: 68/72 anos (1995-2000) 
Mortalidade infantil: 41 por mil nascimentos (1995-2000).  
Analfabetismo: 15% (2000).  
IDH (0-1): 0,706 (1998). 

 



POLÍTICA: 
Forma de governo: Regime de partido único (PCCh) e um órgão supremo (Congresso 

Nacional do Povo).  
Divisão administrativa: 22 províncias, 5 regiões autônomas (inclui Tibet), 2 regiões 

administrativas especiais (Hong Kong e Macau) e 4 municipalidades.  
Partido político: Comunista Chinês (PCCh) (único legal).  
Legislativo: unicameral - Congresso Nacional do Povo, com 2.979 membros eleitos por voto 

indireto para mandato de 5 anos.  
Constituição em vigor: 1982. 

 

ECONOMIA:  
Moeda: yuan.  
PIB: US$ 959 bilhões (1998).  
PIB agropecuária: 18% (1998).  
PIB indústria: 49% (1998).  
PIB serviços: 33% (1998).  
Crescimento do PIB: 11,2% ao ano (1990-1998).  
Renda per capita: US$ 750 (1998).  
Força de trabalho: 743 milhões (1998).  
Agricultura: arroz, batata-doce, trigo, milho, soja, cana-de-açúcar, tabaco, algodão em pluma, 

batata, juta, legumes e verduras.  
Pecuária: eqüinos, bovinos, búfalos, camelos, suínos, ovinos, caprinos, aves.  
Pesca: 36,3 milhões t (1997).  
Mineração: carvão, petróleo, chumbo, minério de ferro, enxofre, zinco, bauxita, asfalto natural, 

estanho, fosforito.  
Indústria: têxtil (algodão), materiais de construção (cimento), siderúrgica (aço).  
Exportações: US$ 183,8 bilhões (1998).  
Importações: US$ 140,2 bilhões (1998) 
Principais parceiros comerciais: Japão, EUA, Taiwan (Formosa), Coréia do Norte. 

 

DEFESA:  
Efetivo total: 2,8 milhões (1998).  
Gastos: US$ 36,7 bilhões (1998). 

 

RELAÇÕES EXTERIORES:  
Organizações: Apec, Banco Mundial, FMI, ONU.  
Embaixada: Ses 813 lt. 51 - Tel. (061) 346-3299, fax (061) 346-3299, e-
mail: embchina@brnet.com.br - Brasília, DF. 

 
FONTE: www.portalbrasil.net 
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