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RESUMO 

 

O trabalho teve como objetivo comparar a Agenda 21 Global com o plano da 

cidade de Guangzhou, China. Ressaltando que a cidade é uma das maiores 

indústrias do mundo e a China como um todo está com o segundo lugar do PIB 

mundial, esta análise foi crucial para entender os planos de política sustentável 

desta região. Dado que a China cresceu de forma significativa no ano de 2013, 

com uma taxa de 7,7%, comparado com a primeira economia mundial, Estados 

Unidos, a qual cresceu 1,9%, tal indicador alerta que tal região necessita de 

atenção especial quanto ao meio ambiente. Desta maneira a metodologia do 

trabalho foi baseada em uma adaptação da escala Likert, com pontuações que 

vão de 0 a 3 que são atribuídas a quarenta tópicos do capitulo nove da Agenda 

21, que aborda a proteção atmosférica. Esses tópicos são comparados ao 12º 

plano quinquenal da cidade de Guangzhou, China. Conforme a metodologia a 

pontuação ideal seria 120 pontos, ou seja, todos os tópicos com pontuação 

máxima, porém a pontuação de Guangzhou foi de 45 pontos, 37,5% do ideal. 

Palavras-chave: Exploratória, Poluição, Atmosférica, Dados, China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research had such as objective to compare the Global Agenda 21 with the 

plan adopted by Guangzhou City, China. Pointing out that the city is one of the 

largest industries in the world and China whole is the second place of world 

GDP, this analysis was crucial to understand the plans of sustainable politics of 

this region. Another important point was that China increase significantly in the 

year of 2013, with a tax of 7,7%, compared with the first economy of the world, 

USA, that’s grow up around 1,9% in the same time. This data shows that these 

regions should receive more attention, in special, the points related about 

environment. In this way, the research methodology was based on an 

adaptation of Likert scale with scores ranging from 0 to 3 that are assigned to 

forty topics of chapter nine of Agenda 21, which addresses the atmospheric 

protection. These topics are compared to the 12th five-year plan of the city of 

Guangzhou, China. According to the ideal score would be 120 points 

methodology, all threads with maximum score, but the score of Guangzhou was 

45 points, 37.5 % of the ideal. 

 

Keywords: Exploratory, Pollution, Atmospheric, Data, China. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A evolução econômica da China é notória a partir da 2ª metade do século XX, 

alcançando a posição de segunda maior economia do mundo pelo critério PIB. Este 

espetacular avanço econômico tem apresentado em contrapartida impactos 

ambientais significativos tais como desmatamento acelerado e altas taxas de 

emissão de gases do efeito estufa, indicando foco no crescimento econômico alheio 

a questões ambientais, poluição transfronteiriça, manejo inadequado dos recursos 

terrestres e marinhos entre outros.  

 O trabalho ira demonstrar uma análise comparativa entre o que foi pré-

estabelecido na Agenda 21 global e os aspectos abordados no 12º plano quinquenal 

da cidade de Guangzhou  

 

1.1 Objetivo geral  
 

O trabalho tem como objetivo geral, montar uma análise entre os aspectos atuais da 

cidade de Guangzhou utilizando como base o plano diretor quinquenal, aproveitando 

os objetivos, metas e previsões futuras da cidade, em paralelo com a Agenda 21 

Global, aprovada por 179 países em 1992 no Rio de Janeiro. O trabalho tem como 

objetivo comparar os aspectos de crescimento adotados na cidade de Guangzhou, 

com a os parâmetros estabelecidos pela Agende 21 Global. 

 

 

 

1.1.1 Objetivo especifico  
 

 O objetivo especifico do trabalho é demonstra com a metodologia aplicada um 

comparativo entre a cidade de Guangzhou e a Agenda 21 global, com tabelas e 

gráficos, criar uma base de dados para ser utilizado em análise e trabalhos futuros.  
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1.1.2 Justificativa  

 

 O trabalho tem a importância do estudo exploratório em várias fontes de 

informação de um tema especifico que pode ser de grande contribuição para 

trabalhos futuros e para outros autores, além de ser um trabalho extremamente 

inovador, utilizando de conceitos e formas pouco explorados anteriormente, e que 

traz um grande gama de possibilidades futuras para a utilização dos dados 

coletados nesse trabalho, além de entender um pouco como está os aspectos da 

poluição atmosférica na cidade de Guangzhou e como isso está sendo tratado pelo 

plano diretor da cidade.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Aspectos gerais China 
 

 A China tem se destacado no cenário mundial a partir da década de 80 do 

século passado. Segundo dados do Banco Mundial divulgados o país tem 1,34 

Bilhões de habitantes, o equivalente a aproximadamente 21% da população 

mundial, apresentando densidade demográfica de 138 habitantes por km², 

distribuídos num território de 9.536.499 km². Localizada no leste asiático, sua capital 

é Beijing destacando-se como principais cidades Shangai, Tianjin, Guangzhou, Hong 

Kong, e Nanjing.  

  Segundo Saldanha e Rui (2011) a China tem a terceira maior área territorial 

do globo, apresentando diferentes tipos de solo, clima e topografia, o Rio Yangtzé é 

apontado como um dos rios mais importantes da China. Segundo Silvério (2012) o 

Rio Yangtzé localizado no sul da China é o terceiro maior rio do mundo e o maior da 

Ásia. Ocupando uma área de bacia de cerca de 1.809.000 km² é famoso por suas 

três gargantas que compõem as barragens da usina hidrelétrica das Três Gargantas 

sendo considerado a maior usina hidrelétrica do mundo. 

 

2.2 Economia Chinesa 
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Segundo o Banco Mundial (2014), o PIB chinês é o segundo maior do mundo, 

atingindo US$9,24 Trilhões de dólares e PIB per capita de US$11.850,00. No ano de 

2013 a China cresceu 7,7% enquanto os Estados Unidos, maior economia do 

mundo, cresceu apenas 1,9% no mesmo período. Saldanha e Rui (2011) afirmam 

que a China é um país de crescimento rápido, com uma taxa média de cerca de 

10% ao ano. Para os autores, a ascensão econômica chinesa no período de 1988 a 

2008 pode ser explicada pela criação das Zonas Econômicas Especiais (ZEE’s), a 

adoção, a partir de 1992, do modelo econômico de Economia socialista de mercado, 

bem como à diversidade de produtos e mão de obra barata. 

 

2.3 Meio ambiente chinês  
  

O notório crescimento chinês pode ter como uma de suas maiores  

consequência a degradação descontrolada do meio ambiente. Neste sentido, “A 

Agência de Proteção Ambiental Chinesa revelou que 70% das águas de cinco dos 

sete principais rios chineses estão impróprias para o contato humano, observando-

se também problemas sérios de contaminação por metais em 10% das terras 

aráveis do país” (ECONOMIST, 2004 apud LORENÇO; CHIARAMONTI, 2008). 

Segundo o banco mundial, 16 cidades chinesas figuram entre as mais 

poluídas do mundo. Tal situação pode ser explicada pela ampla utilização do carvão 

mineral em sua matriz energética (cerca de 80% do total) observando-se expressivo 

aumento nas últimas três décadas. Paschoaleto et al. (2014) em 2010 o país 

respondia por 26,42% das emissões de CO2 no mundo atingindo a cifra aproximada 

de 8,3 milhões de kt, tendo-se números alarmantes para o óxido nitroso (5,5 milhões 

kt-co2 equivalentes) e metano (1,6 milhões equivalentes kt de CO2).  

 

2.4 Dados sobre a província de Guangdong 
 

Chan e Rosário (2012) afirmam que Guangdong é uma província chinesa 

banhada pelo Rio das Pérolas (terceiro maior da China) tendo uma área de bacia de 

cerca de 409.500km². Sua capital é a cidade de Guangzhou que se apresenta como 

uma região portuária economicamente expressiva, pois se relaciona com os 

principais portos do sudeste asiático, destacando-se o porto de Hong Kong e o 
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Macau. O governo chinês escolheu a cidade para estabelecer três das quatro 

primeiras zonas econômicas especiais na década de 1980. Cerca de 30 anos depois 

se tem a produção industrial diária de 4,5 milhões de dólares ou 1,5 bilhões de 

dólares anuais. Neste período ocorreu a produção de 42,1 milhões de toneladas de 

petroquímicos e 1,67 milhões de automóveis. 

Chan e Rosário (2012; 2013) afirma que a capital Guangzhou tem uma 

população aproximada de 10,3 Milhões de pessoas distribuídas em cerca de 7.400 

km². Seu parque industrial é composto, principalmente, pela indústria de materiais 

pesados, automotiva e petroquímica, respondendo por 42 % dos US$93,7 bilhões de 

PIB.  Seu PIB per capita é de US$9.331, sua taxa de importação US$35.6 bilhões 

(2007) e de exportação é de US$37,9 bilhões (2007) e o IED (Investimento 

Estrangeiro Direto) é de US$3.3 bilhões (2007).  Guangzhou é uma zona econômica 

especial que goza de facilidades governamentais para recepcionar empresas de 

iniciativa privada de outros países. Segundo o relatório “Investir em Guangzhou”, em 

2011, cerca de 1130 novas empresas de capital estrangeiro se estabeleceram na 

cidade, destacando-se os investimentos na indústria de automobilística, da 

informação eletrônica, petroquímica, atividades terciárias, finanças, logística e 

biofármacos.   

  

2.5 Infraestrutura ambiental 
 

 Ainda segundo Chan e Rosário (2012) um dos objetivos para assegurar a 

infraestrutura ambiental da China, mais precisamente da região de Guangzhou, é 

conservar os recursos naturais e proteger seu meio ambiente, tentando assegurar 

um desenvolvimento sustentável, utilizando como três principais ferramentas a 

preservação da terra, a reciclagem e o controle de poluição.  

Para preservar a terra Chan e Rosário (2012) recomendam “... condicionar a 

utilização das terras, intervindo na oferta e regulando a procura através dos 

mecanismos e políticas de planeamento.”. A lei da utilização da terra em zonas 

industriais deve ser melhorada e os terrenos férteis devem ser especialmente 

protegidos. 

Na questão da reciclagem, tem-se como primeira proposta conscientizar a 

população no sentido do reuso d’água e uso consciente de energia, bem como 

incentivar as empresas a utilizarem resíduos para gerar energia, quanto à agua, o 
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objetivo até 2020, é que 80% das empresas reutilizem agua, e para tentar resolver 

os problemas de poluição tanto em questão à saúde da população quanto para o 

desenvolvimento econômico, o governo irá acelerar a construção das unidades de 

tratamento de agua residuais, junto a Macau e Hong Kong, o governo de 

Guangdong tentará melhorar a qualidade da água disponível, além de conservar a 

água potável da região, atualmente o volume de aguas tratadas nos grandes centros 

de Guangdong é de 80%, com o objetivo de até 2020, alcançar mais próximo a 

100%, e quanto aos “espaços verdes”, o objetivo para Guangdong é implantar 900 

mil hectares de florestas públicas e 82 áreas protegidas para o controle de poluição, 

além de incentivo financeiro para empresas que desenvolverem tecnologias para 

diminuir a poluição atmosférica. 

 As emissões de CO2 em Guangzhou são principalmente de produção de 

Energia, Indústrias, e Transporte, respectivamente, nota-se que a quantidade de t-

CO2e/per capita das indústrias não é grande, devido ao fato de Guangzhou ser uma 

das cidades mais populosas da China, e apesar da grande quantidade de empresas, 

a quantidade populacional equilibra os dados, os transportes (principalmente 

terrestre) são responsáveis por 17% das emissões, e a maior parte das emissões 

são por parte das termelétricas, com a produção de energia.  

  

2.6 Agenda 21  
 

2.6.1 Aspectos Históricos  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2015) no ano de 1992, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) organizou a “Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento” no Rio de Janeiro, a qual ficou 

mais conhecida como Rio 92, onde 179 países assinaram a Agenda 21 global, que 

abrange cerca de 2500 recomendações, visando o desenvolvimento sustentável em 

escala planetária, propondo a criação de uma sociedade mais sustentável. Este 

documento, constituído pela ONU, é considerado pela mesma como um dos 

documentos mais relevantes sobre sustentabilidade global, pois é norteado pelo 

princípio do uso consciente dos recursos naturais e preservação do planeta para 

futuras gerações. Neste sentido, propõe métodos que estabeleçam visão sistêmica 

entre ambiente, economia e sociedade, alinhando interesses ambientais e de 
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desenvolvimento, promovendo melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade a 

longo prazo.  

  

2.6.2 Estrutura do Documento 

 

A agenda 21 é separada em quatro seções: dimensões sociais e econômicas; 

conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento; fortalecimento do papel 

dos principais grupos sociais; meio de implementação. Na primeira seção são 

apresentadas propostas de políticas internacionais que visam o desenvolvimento 

sustentável nos países em desenvolvimento tais como estratégias de combate a 

pobreza, mudança nos padrões de consumo e melhorias para a saúde pública. A 

segunda seção prevê melhor manejo para recursos como energia, água e solos, 

gestão de resíduos e de substâncias tóxicas. No terceiro estabelece medidas que 

visam garantir a participação de grupos sociais nos processos de decisão. A última 

seção apresenta algumas ferramentas jurídicas e mecanismos financeiros já 

existentes ou para o desenvolvimento de novos modelos.   

A Resolução 44/228 da ONU, que convocou a Conferência RIO-92, 

reconhece que “pobreza e degradação ambiental se encontram intimamente 

relacionadas” e, “se há uma síntese possível para este final de século, pode-se 

caracterizá-la como o esgotamento de um estilo de desenvolvimento que se mostrou 

ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto”.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2015) a Agenda 21 por ser um ato 

internacional e de grande adesão é responsável pela inserção de uma nova cultura 

que visa a mudança no padrão de consumo e inserção de tecnologias alternativas 

limpas, e consciência maior na utilização dos recursos naturais, buscando a 

manutenção e preservação do ambiente natural. Esta carrega uma série de 

conceitos, com particular destaque para desenvolvimento sustentável. Este, por 

mais abrangente que seja é norteado pelas definições previstas no relatório de 

Bruntland (1987), definindo como aquele que “... satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades”. Além do Relatório de Bruntland, outros três documentos 

devem ser citados, pela importância e contribuição para a Agenda 21: a Declaração 

de Estocolmo (Estocolmo, 1972), A Estratégia mundial para a conservação (Nova 
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Iorque, 1980), a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (dezembro, 

1989). 

A agenda 21 está dividida em 40 capítulos e abrange um grande gama de 

tópicos de diferentes seguimentos, os principais citados são:  

 - Combate à pobreza.  

- Cooperação entre as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável.  

- Sustentabilidade e crescimento demográfico.  

- Proteção da atmosfera.  

- Planejamento e ordenação no uso dos recursos da terra.  

- Combate ao desmatamento das matas e florestas no mundo.  

- Combate à desertificação e seca.  

- Preservação dos diversos ecossistemas do planeta com atenção especial aos 

ecossistemas frágeis.  

- Desenvolvimento rural com sustentabilidade.  

- Preservação dos recursos hídricos, principalmente das fontes de água doce do 

planeta.  

- Conservação da biodiversidade no planeta.  

- Tratamento e destinação responsável dos diversos tipos de resíduos (sólidos, 

orgânicos, hospitalares, tóxicos, radioativos).  

- Fortalecimento das ONGs na busca do desenvolvimento sustentável.  

- Educação como forma de conscientização para as questões de proteção ao meio 

ambiente.  

Borrero (2008) define atmosfera terrestre como um complexo sistema 

composto de uma combinação de gases, tendo maior concentração de nitrogênio e 

oxigênio, material particulado, gotículas de água e cristais de gelo. Suas 

propriedades, a exemplo da temperatura, pressão do ar e umidade, determinam as 

condições de tempo e clima do nosso planeta. A composição e forma atuais dessa 

estrutura vital que encobre a Terra foram alcançadas por processos químicos 

complexos, aproximadamente, há mais de quatrocentos milhões de anos atrás 

(BARRY; CHORLEY, 2003).  

O tema de poluição atmosférica retratado no capitulo 9 é amplo e 

multidimensional, pois abrange uma ampla gama de atividades econômicas e 

industriais, recomendando a aproximação e busca de convergência entre interesses 

governos e indústria estabelecendo metas que reduzam a emissão de poluentes 
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atmosféricos propiciando melhoria e proteção da mesma, atingindo resultados 

globais. O tema é transversal e complexo, exigindo trabalho cooperativo 

multidisciplinar. Além de prever os objetivos levantados do Protocolo de Montreal 

(1977) e Convenção de Viena (1985) e consequentemente aliviar os efeitos da 

radiação ultravioleta que atinge a superfície terrestre. Por fim o capitulo cita a 

importância do combate à poluição transfronteiriça e reforça a importância de 

acordos regionais para conter, elaborar e implementar programas que identifiquem 

ações específicas para reduzir as emissões atmosféricas e fazer frente a seus 

efeitos ambientais, econômicos e sociais.   
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3 METODOLOGIA 

Segundo Oliveira (2011) e Vieira (2002) afirmam que a pesquisa exploratória 

visa à familiaridade com a pergunta problema da pesquisa, e o objetivo do 

pesquisador, para melhor compreensão do problema, para identificar uma questão e 

aproximar-se de um tema com precisão, antes de se desenvolver uma abordagem. 

A pesquisa exploratória aborda um tema especifico para promover critérios e 

identificar uma causa, problema, esclarecer e modificar ideias de uma forma que 

possa ser utilizado para estudos posteriores.   

 

3.1 Métodos  
 

A pesquisa é de caráter exploratório, qualitativo e qualitativo que segundo 

Neves (1996) tem como características ser uma fonte de dados com caráter 

descritivo, a pesquisa foi realizada no período de nove meses com documentos, 

artigos e livros, com destaque para o plano diretor da cidade de Guangzhou, o “12º 

Plano quinquenal da cidade de Guangzhou” e Agenda 21 no capitulo 9 que se trata 

de proteção atmosférica, onde foram abordados os temas, considerações das 

incertezas: aperfeiçoamento da base científica para a tomada de 

decisões; promoção do desenvolvimento sustentável; prevenção da destruição do 

ozônio estratosférico;  poluição atmosférica transfronteiriça.  

Para a pesquisa foi utilizado o método de escala Likert adaptado para 

quantificar, para obter cada item abordado a pontuação de 0 a 3, 0 representa a falta 

do tópico abordado no plano diretor da cidade, 1 representa que o tópico é abordado 

no plano diretor da cidade, porém aparece apenas como algum plano futuro, ou 

algum objetivo futuro, algo a ser alcançado, porém nada que esteja acorrendo, 2 

representa que existe algo ocorrendo, porém de forma ainda reduzida, com potencial 

de ser melhor aproveitado, 3 representa a pontuação máxima, onde o tópico está 

abordado de forma plena, com funcionamento amplo, e já obtendo alguns 

resultados, sendo que 0 a pontuação mais baixa e 3 a pontuação mais alta, a 

pontuação é definida em uma comparação do que afirma a agenda 21 e o que 

define o plano diretor da Cidade de Guangzhou. A pesquisa demonstra 7 quadros, 

que possuem 40 tópicos os quais foram analisados e qualificados de acordo com a 

sua abordagem. Os tópicos dessas tabelas foram pontuados e depois foi feita a 
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soma dos itens, o ideal conforme a agenda 21 é um total de 120 pontos. Após a 

análise somatória, foram elencados os tópicos com pontuação máxima e os com 

menor pontuação.  
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4 RESULTADOS E DISCULSSÕES 
Quadros 

O capítulo 9 da Agenda 21 global, tem como justificativa, entender os 

impactos que a poluição atmosférica pode causar para a saúde pública, ecossistema 

terrestre, e a interação com os fatores socioeconômicos, e apontar alternativas que 

apontam para a mitigação de tais impactos.  

O presente capítulo inclui as seguintes quatro áreas de programas:  

Quadro 1 - Consideração das incertezas: aperfeiçoamento da base científica para a 

tomada de decisões 

Quadro 2 - Desenvolvimento, eficiência e consumo da energia;  

Quadro 3 - Transportes;  

Quadro 4 - Desenvolvimento industrial;  

Quadro 5 - Desenvolvimento dos recursos terrestres e marinhos e uso da terra;  

Quadro 6 - Prevenção da destruição do ozônio estratosférico;  

Quadro 7 - Poluição atmosférica transfronteiriça.  

 

 

Quadro 1 - Consideração das incertezas: aperfeiçoamento da base científica para a tomada de 
decisões 

Diretrizes da Agenda 21 
Ações e práticas observadas ou 

indicadores e indícios de avanço  
 

Consideração das incertezas: 

aperfeiçoamento da base científica 

para a tomada de decisões 

12º Plano para o Desenvolvimento 

Econômico e Social do Município de 

Guangzhou 

Avaliação 

Promover pesquisas: 

Relacionadas aos processos naturais 

que afetam e que são afetados pela 

atmosfera; 

Que estabeleçam elos básicos entre 

desenvolvimento sustentável e 

mudanças atmosféricas, inclusive 

suas consequências para a saúde 

humana, ecossistemas, setores 

econômicos e sociedade. 

Grande esforço será exercido para 

implantar indústrias de baixo carbono 

emergentes através do desenvolvimento 

de tecnologias de baixo carbono. Além 

de priorizar a investigação de novas 

tecnologias e principalmente 

automotiva, dessulfuração e 

desnitrificação, o controle de emissões, 

e biomassa, CCHP, PV e sequestro de 

CO2. 

2  

Assegurar uma cobertura geográfica O atual plano da cidade não contempla 0 
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mais equilibrada do Sistema Mundial 

de Observação do Clima e de seus 

componentes, inclusive da Vigilância 

da Atmosfera Global, facilitando, inter 

alia, o estabelecimento e 

funcionamento de estações adicionais 

de observação sistemática e 

contribuindo para o desenvolvimento, 

utilização e acessibilidade desses 

bancos de dados; 

cobertura de aspectos geográficos, 

observação climática, ou vigilância 

atmosférica.  

 Promover a cooperação: 

Desenvolvimento de sistemas de 

pronta detecção de mudanças e 

flutuações na atmosfera; 

O Plano visa reforçar a cooperação com 

as principais cidades da China Central, 

do Sul da China e sudoeste da China 

nas áreas de recursos humanos, ciência 

e tecnologia, energia, indústria, 

mercado, proteção do ambiente, do 

turismo e da informação, dar a 

desempenhar plenamente vantagem de 

serviços abrangentes em Guangzhou.  

1 Promover a cooperação: 

Estabelecimento e melhoria de 

capacidades de prever tais mudanças 

e flutuações e de avaliar os impactos 

ambientais e socioeconômicos 

decorrentes; 

Cooperar em pesquisas que 

desenvolvam metodologias e 

identifiquem níveis fronteiriços de 

poluentes atmosféricos, bem como 

níveis atmosféricos de concentração 

de gases de efeito estufa, que 

provocariam perigosas interferências 

antrópicas no sistema climático e no 

meio ambiente como um todo, bem 

como os ritmos de mudanças que não 

permitiram aos ecossistemas 

adaptarem-se naturalmente; 

 

Grande esforço será exercido a cultivar 

indústrias de baixo carbono emergentes 

através do reforço da investigação e 

desenvolvimento de tecnologias de 

baixo carbono, porém não abrange 

identificar e desenvolver metodologias 

com a poluição transfronteiriça.  

1 

Promover e cooperar para a formação 

da capacitação científica, o 

intercâmbio de dados e informações 

científicos, e a facilitação da 

participação e treinamento de 

especialistas e pessoais técnicos, 

especialmente nos países em 

desenvolvimento, nas áreas de 

pesquisa, compilação, coleta e análise 

de dados, e na observação 

sistemática relacionada à atmosfera. 

Guangzhou pretende desenvolver um 

mecanismo aberto e partilha de 

recursos científicos para estabelecer 

uma plataforma de partilha de recursos 

científicos, que integra documentos 

científicos, dispositivos e equipamentos 

de pesquisa, informações e dados. 

1 
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No quadro 1 estão apresentadas diretrizes da agenda 21 global para ter 

melhor compreensão e embasamento com demandas de informações cientificas, 

econômicas e sociais, com o objetivo de identificar as incertezas relacionadas a tais 

fatores, para que possa ser feito o trabalho necessário para identificar as 

consequências na saúde e nos ecossistemas além dos fatores socioeconômicos.  

Pontuação 5/15. 

 

Gráfico 1 Considerações das incertezas: aperfeiçoamento da base científica para a tomada de 
decisões 

 

Quadro 2 Desenvolvimento, eficiência e consumo da energia 

 

Desenvolvimento, eficiência e 

consumo da energia; 

 

12º Plano para o Desenvolvimento 

Econômico e Social do Município de 

Guangzhou 

Avaliação 

Cooperar para identificar e desenvolver 

fontes de energia viáveis e 

ambientalmente saudáveis 

disponibilizando maiores suprimentos de 

energia, como apoio aos esforços em 

favor do desenvolvimento sustentável, em 

especial nos países em desenvolvimento; 

Não se produz novas tecnologias na área de 

energia, apenas desenvolve meios de 

melhor aproveitamento das matrizes 

energéticas já existentes.  

0 

Promover o desenvolvimento, no âmbito 

nacional, de metodologias adequadas à 

adoção de decisões integradas de política 

energética, ambiental e econômica com 

vistas ao desenvolvimento sustentável, 

entre outros, por meio de avaliações de 

impacto ambiental; 

A cidade de Guangzhou não desenvolve 

metodologias para adoção de decisões 

integradas de política energética  

0 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 1 2 3

Consideração das incertezas: aperfeiçoamento da base científica 
para a tomada de decisões
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Promover a pesquisa, desenvolvimento, 

transferência e uso de tecnologias e 

práticas aprimoradas, de alto rendimento 

energético, inclusive de tecnologias 

endógenas em todos os setores 

pertinentes, com especial atenção à 

reabilitação e modernização dos sistemas 

energéticos, com particular atenção para 

os países em desenvolvimento; 

Novos avanços para a pesquisa de inovação 

tecnológica e cientifica viabilizando o 

desenvolvimento de uma série de novas 

tecnologias, inclusive de melhor 

aproveitamento energético nas industrias 

chaves para o desenvolvimento econômico 

da cidade. 

2 

Promover a pesquisa, desenvolvimento, 

transferência e uso de tecnologias e 

práticas para sistemas energéticos 

ambientalmente saudáveis, inclusive 

sistemas energéticos novos e renováveis, 

com particular atenção para os países em 

desenvolvimento. 

Segundo o Plano para o Desenvolvimento 

Econômico e Social do Município de 

Guangzhou prevê uma série de práticas 

visando o melhor aproveitamento energético 

nas indústrias chaves, no intuito de melhorar 

a proteção do meio ambiente. 

1 

Promover o desenvolvimento de 

capacidades institucionais, científicas, de 

planejamento e de gerenciamento, 

sobretudo nos países em 

desenvolvimento, para desenvolver, 

produzir e utilizar formas de energia cada 

vez mais eficientes e menos poluentes; 

No primeiro momento serão aprimorados os 

sistemas energéticos já existentes, como, 

por exemplo, o carvão, e petróleo, para que 

no futuro ocorra a implantação de meios 

para utilização de energias alternativas, com 

foco principalmente em energia solar, 

integrando células fotovoltaicas em prédios 

e outras construções. 

1 

Analisar as diversas fontes atuais de 

abastecimento de energia para determinar 

como aumentar, de forma 

economicamente eficiente, a contribuição 

conjunta dos sistemas energéticos 

ambientalmente saudáveis, levando em 

conta as características únicas do ponto 

de vista social, físico, econômico e político 

de cada país, e examinando e 

implementando, quando apropriado, 

medidas para superar toda e qualquer 

barreira a seu desenvolvimento e uso; 

Atualmente Guangzhou tem como sua base 

energética o carvão, base reserva de 

petróleo e instalação de reserva de gás 

natural será construída para garantir o 

fornecimento estratégico de energia, para 

que no futuro seja utilizado fontes 

alternativas, que ainda são pouco utilizadas 

na cidade. 

1 

Coordenar regionalmente e sub-

regionalmente, quando aplicável, os 

planos energéticos, e estudar a 

viabilidade de se fazer uma distribuição 

eficiente de energia ambientalmente 

saudável, oriunda de fontes de energia 

novas e renováveis; 

A utilização de fontes de energia alternativa 

ainda é pouca, por isso o documento não 

contempla o tópico.  

0 

Em conformidade com as prioridades 

nacionais em matéria de desenvolvimento 

socioeconômico e meio ambiente, avaliar 

e, quando apropriado, promover políticas 

ou programas eficazes no que diz respeito 

à relação custo/benefício, incluindo 

medidas administrativas, sociais e 

O Plano para o Desenvolvimento Econômico 

e Social do Município de Guangzhou afirma 

a redução de energia é de extrema 

importância e contempla com a utilização de 

mecanismos para redução energética, uma 

série de novos edifícios será construída de 

forma que seja reduzido o gasto com 

1 
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econômicas, com vistas a melhorar o 

rendimento energético; 

energia.  

Aumentar a capacidade de planejamento 

energético e gerenciamento de programas 

sobre eficiência energética, bem como de 

desenvolvimento, introdução e promoção 

de fontes de energia novas e renováveis; 

O Plano para o Desenvolvimento Econômico 

e Social do Município de Guangzhou prevê 

a existência de planos futuros para melhor 

eficiência energética, porém ainda é algo de 

deve ser contemplado de forma efetiva nos 

próximos planos diretor da cidade de 

Guangzhou. 

1 

Promover normas ou recomendações 

apropriadas sobre eficiência energética e 

padrões de emissão de âmbito nacional 

2/, orientadas para o desenvolvimento e 

uso de tecnologias que minimizem os 

impactos adversos sobre o meio 

ambiente. 

O governo provincial prevê uma série de 

benefícios para empresas que desenvolvem 

tecnologias para melhor aproveitamento, 

como, por exemplo, incentivos fiscais, os 

mesmos benefícios são aplicados para 

empresas que diminuem principalmente a 

emissão de CO2.  

2 

Fomentar a execução, nos planos local, 

nacional, sub-regional e regional, de 

programas de ensino e tomada de 

consciência sobre o uso eficiente da 

energia e sobre sistemas energéticos 

ambientalmente saudáveis; 

O Plano para o Desenvolvimento Econômico 

e Social do Município de Guangzhou afirma 

que a Gestão de produção limpa será 

intensificada, enquanto um maior apoio será 

prestado às empresas nos seus esforços 

para construir projetos que economizam 

energia, ou seja, nota-se que apenas 

recompensa para desenvolvedores, porém 

não existem programas de ensino e tomada 

de consciência sobre uso de energia.  

1 

Estabelecer ou aumentar, conforme 

apropriado, em cooperação com o setor 

privado, programas de rotulagem de 

produtos com vistas a oferecer 

informações aos responsáveis pela 

tomada de decisões e consumidores 

sobre as oportunidades de se fazer um 

uso eficiente da energia. 

O "CHEARI" é o órgão responsável pela 

rotulagem de produtos verificando a 

eficiência energética, e mostra aos 

consumidores qual produto tem maior custo 

energético e qual tem menor custo.  

3 

 

No quadro 2 estão apresentadas diretrizes da agenda 21 global para melhor 

eficiência no uso e desenvolvimento tecnológico em relação a energia, sabe-se que 

a energia é um dos principais fatores para melhor desenvolvimento econômico e 

social, porém nota-se que o modo que a energia é produzida e utilizada no mundo 

de forma insustentável, e a necessidade de controlar as emissões deverá basear-se 

em fatores relacionados à energia, e com maior dependência com fontes energias 

sustentáveis e saudáveis. Pontuação 13/36 
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Gráfico 2 - Desenvolvimento, eficiência e consumo da energia 

 

 

Quadro 3 - Transportes 

 
Transportes 
 

12º Plano para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Município de 
Guangzhou  

Avaliação 

Desenvolver e promover, conforme 
apropriado, sistemas de transporte 
eficazes, no que diz respeito à relação 
custo/benefício, mais eficientes, menos 
poluentes e mais seguros, especialmente 
sistemas de transporte coletivo integrado 
rural e urbano, bem como redes viárias 
ambientalmente saudáveis, levando em 
conta as necessidades de estabelecer 
prioridades sociais, econômicas e de 
desenvolvimento sustentáveis, 
especialmente nos países em 
desenvolvimento; 

O transporte público em primeiro lugar e 
“serviços inteligentes”, será aperfeiçoado a 
rede viária urbana, melhorar o nível de 
serviço de gerenciamento e tráfego, construir 
o sistema de transporte público com a 
espinha dorsal do transporte ferroviário 
urbano e transporte público rápido e 
fundação do transporte público 
convencional, acelerar a melhoria da rede de 
tráfego ferroviário urbano moderno e 
constantemente a desenvolver o sistema 
rápido e grande capacidade de tráfego de 
transportes públicos 

1 

Facilitar, nos planos internacional, 
regional, sub-regional e nacional, o acesso 
a tecnologias de transporte seguras, 
eficientes -- inclusive quanto ao uso de 
recursos -- e menos poluentes, bem como 
a transferência dessas tecnologias, 
especialmente para os países em 
desenvolvimento, juntamente com a 
implementação de programas adequados 
de treinamento; 

O Plano para o Desenvolvimento Econômico 
e Social do Município de Guangzhou não 
cita uso de recursos menos poluentes, bem 
como a transferência de tecnologias. 

0 

0

1

2

3
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Desenvolvimento, eficiência e consumo da energia
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Fortalecer, conforme apropriado, seus 
esforços para coletar, analisar e 
estabelecer intercâmbio de informações 
pertinentes sobre a relação entre meio 
ambiente e transportes, com ênfase 
especial para a observação sistemática 
das emissões e o desenvolvimento de um 
banco de dados sobre transportes; 

Segundo o 10º (2001-2005) Plano para o 
Desenvolvimento Econômico e Social do 
Município de Guangzhou promove análise 
principalmente de CO² e derivados do 
carbono, já existindo um banco de dados 
sobre emissões de poluentes gerados no 
transporte.  

3 

Em conformidade com as prioridades 
nacionais em matéria de desenvolvimento 
sócio-econômico e meio ambiente, avaliar 
e, conforme apropriado, promover políticas 
ou programas eficazes no que diz respeito 
à relação custo/benefício, que incluam 
medidas administrativas, sociais e 
econômicas, com o objetivo de estimular o 
uso de meios de transporte que 
minimizem os impactos adversos sobre a 
atmosfera; 

Segundo o 10º (2001-2005) Plano para o 
Desenvolvimento Econômico e Social do 
Município de Guangzhou o transporte 
público é prioridade, o novo plano prevê 
melhor eficiência com cerca de 29% no caso 
de rodovias, e 20% dentro da cidade.  

2 

Desenvolver ou aperfeiçoar, conforme 
apropriado, mecanismos que integrem as 
estratégias de planejamento da área dos 
transportes e as estratégias de 
planejamento dos assentamentos urbanos 
e regionais, com vistas a reduzir os efeitos 
do transporte sobre o meio ambiente; 

Plano para o Desenvolvimento Econômico e 
Social do Município de Guangzhou não 
aborda estratégias de planejamento da área 
dos transportes e as estratégias de 
planejamento dos assentamentos urbanos e 
regionais 

0 

Estudar, no âmbito das Nações Unidas e 
de suas comissões econômicas regionais, 
a viabilidade de convocar conferências 
regionais sobre transportes e meio 
ambiente. 

Plano para o Desenvolvimento Econômico e 
Social do Município de Guangzhou não 
aborda conferências regionais, ou comissões 
para discutir sobre transporte e meio 
ambiente. 

0 

 

No quadro 3 estão apresentadas diretrizes da agenda 21 global para melhorar 

o setor de transporte principalmente relacionado a eficiência e baixa emissão. 

Atualmente sabe-se que o setor de transporte tem papel importante no 

desenvolvimento econômico e social, porém nota-se que o setor de transporte é um 

forte emissor de poluidores atmosféricos, e é necessária melhor eficiência nos 

projetos e gerenciamento de sistemas de trânsito e transporte. Pontuação 6/18 
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Gráfico 3 - Transportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Desenvolvimento Industrial 

Desenvolvimento industrial 
12º Plano para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Município de 
Guangzhou 

Avaliação 

Em conformidade com as prioridades 
nacionais em matéria de desenvolvimento 
socioeconômico e meio ambiente, avaliar 
e, conforme apropriado, promover 
políticas ou programas eficazes no que diz 
respeito à relação custo/benefício, que 
incluam medidas administrativas, sociais e 
econômicas, com o objetivo de minimizar 
a poluição industrial e os impactos 
adversos sobre a atmosfera; 

Segundo o 12º (2011 - 2015) Plano para o 
Desenvolvimento Econômico e Social do 
Município de Guangzhou "50 políticas de 
tratamento de ar" e novas 31 medidas serão 
implantadas. Uma série de programas será 
colocada em pratica, o controle de poluição 
industrial,  

1 

Estimular a indústria para que aumente e 
fortaleça sua capacidade de desenvolver 
tecnologias, produtos e processos que 
sejam seguros, menos poluentes e façam 
uso mais eficaz de todos os recursos e 
matérias-primas, inclusive da energia; 

Segundo o 12º (2011 - 2015) Plano para o 
Desenvolvimento Econômico e Social do 
Município de Guangzhou Gestão de 
produção limpa será intensificada, enquanto 
um maior apoio será prestado à empresas 
nos seus esforços para construir projetos 
que economizam energia, reduzir as 
emissões e poluição e aumentar a eficiência. 

2 
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Gráfico 4 Desenvolvimento Industrial 

Cooperar no desenvolvimento e 
transferência dessas tecnologias 
industriais e no desenvolvimento de 
capacidades para gerenciar e usar tais 
tecnologias, particularmente no que diz 
respeito aos países em desenvolvimento; 

 O Plano para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Município de 
Guangzhou não cita desenvolvimento de 
capacidade para gerenciar tecnologia 

0 

Desenvolver, melhorar e aplicar métodos 
de avaliação de impacto ambiental com o 
objetivo de fomentar o desenvolvimento 
industrial sustentável; 

O Plano para o Desenvolvimento Econômico 
e Social do Município de Guangzhou afirma 
que a avaliação e monitoramento da 
redução de emissões e conservação de 
energia será intensificada através do reforço 
da avaliação da conservação de energia de 
projetos e limitar estritamente a expansão 
das indústrias que consomem muita energia 
e emitem grandes volumes de carbono.  

2 

Promover o uso eficaz de matérias-primas 
e recursos, levando em conta os ciclos 
vitais dos produtos, para colher os 
benefícios econômicos e ambientais de 
usar recursos com mais eficiência e com 
menos resíduos; 

O Plano para o Desenvolvimento Econômico 
e Social do Município de Guangzhou não 
cita ciclos vitais de produtos. 

0 

Apoiar a promoção, nas indústrias, de 
tecnologias e processos menos poluentes 
e mais eficientes, levando em conta a 
disponibilidade potencial de fontes de 
energia específicas de cada área, 
especialmente as seguras e renováveis, 
com vistas a limitar a poluição industrial e 
os impactos adversos sobre a atmosfera. 

No plano para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Município de 
Guangzhou afirma o apoio financeiro à 
indústria que desenvolvessem tecnologias 
ou processos mais eficientes e menos 
poluentes (OBS: O governo de Guangzhou 
oferece RMB 30.000 para o 
desenvolvimento de produtos limpos e 
eficientes) 

3 

 

No quadro 4 estão apresentadas diretrizes da agenda 21 sobre o 

desenvolvimento industrial, sabe-se que a indústria é um dos principais usuários de 

recursos e matérias primas, além de ser um dos principais poluidores. Para 

apresentar uma melhoria no cenário atual, é necessária mais eficiência na utilização 

dos recursos materiais, processos, aperfeiçoamento de tecnologias, substituição de 

CFC e outras substâncias que danificam o ozônio, por substâncias menos nocivas. 

Pontuação 8/18. 
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Quadro 5 - Desenvolvimento dos recursos terrestres, marinhos e uso da terra 

Desenvolvimento dos recursos 

terrestres , marinhos e uso da terra 

12º Plano para o Desenvolvimento 

Econômico e Social do Município de 

Guangzhou 

Avaliação 

Avaliar e promover políticas ou programas 

eficazes respeitando a relação 

custo/benefício, incluindo medidas 

administrativas, sociais e econômicas, 

com o objetivo de estimular práticas de 

uso da terra ambientalmente saudáveis, 

respeitando as prioridades estabelecidas 

para desenvolvimento socioeconômico e 

meio ambiente 

Em linha com os princípios ecológicos, 

primeiramente urbano e rural de integração, 

o uso econômico da terra em escala 

adequada, o plano diretor de uso da terra 

será estritamente implementado para 

otimizar as estratégias globais de uso da 

terra em áreas rurais e urbanas 

1 

Implementar políticas e programas que 

desestimulem práticas poluidoras e 

inadequadas de uso da terra e promovam 

a utilização sustentável dos recursos 

terrestres e marinhos; 

O direito de uso da terra para construção 

coletiva será distribuído para melhorar o uso 

econômico e intensivo da mesma, a gestão 

da terra, mecanismos de aplicação 

inovadora, e responsabilidade de proteger 

os recursos de terras férteis serão 

cumpridas. Planos serão elaborados e 

implementados para proteger a fonte de 

água potável, com a prioridade dada à 

proteção do Rio Lixi, Shawan e outras 

fontes de água em áreas de 

ambientalmente sensíveis. 

1 

Examinar a possibilidade de promover o 

desenvolvimento e o uso de recursos 

terrestres e marinhos e práticas de uso da 

terra que sejam mais resistentes às 

mudanças e flutuações do clima; 

Não existe no plano da cidade de 

Guangzhou praticas para terra mais 

resistente a flutuações de clima. 

0 

Promover o manejo sustentável e a 

cooperação na conservação e no reforço, 

conforme apropriado, de sumidouros e 

reservatórios de gases de efeito estufa, 

inclusive da biomassa, das florestas e dos 

oceanos, bem como de outros 

ecossistemas terrestres, costeiros e 

marinhos. 

Redes de informações serão construídas 

especificamente para a gestão da terra. O 

elemento de inovação será a renovação do 

sistema de uso econômico e intensivo do 

solo. A política de oferta de terrenos 

diferencia-se do padrão comum, e será 

adotada em conformidade com orientação 

funcional de diferentes regiões, a 

penalidade para infrações será intensificada 

para o uso inadequado da terra.  

2 

 

 

No quadro 5 estão apresentadas diretrizes da agenda 21 global da influência 

das mudanças atmosféricas e os efeitos terra e aguas. Nota-se que algumas 

práticas associadas a uso inapropriado de recursos terrestres e aquáticos podem 

aumentar as emissões atmosféricas e consequentemente perda de biodiversidade, 

redução dos ecossistemas, variações climáticas e danos decorrentes de poluição do 

ar, perda de florestas, poluição das aguas, que causa grandes efeitos negativos 
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Gráfico 6 - Desenvolvimento dos recursos terrestres, marinhos e uso da terra 

sobre atividades econômicas, como o agronegócio. O objetivo do quadro acima é 

demonstrar medidas para utilizar recursos terrestres e marinhos de forma adequada 

para que ocorra a redução da poluição atmosférica, o uso sustentável da terra e do 

mar. Também que sejam desenvolvidos meios e programas para que exista o 

levantamento de potenciais riscos e impactos socioeconômicos e ecológicos e que 

tais impactos façam parte do planejamento estratégico do governo local. Pontuação 

4/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 - Prevenção da destruição do ozônio estratosférico 

Prevenção da destruição do ozônio 
estratosférico. 

12º Plano para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Município de 
Guangzhou 

Avaliação 

Ratificar, aceitar ou aprovar o Protocolo 
de Montreal e suas emendas de 1990; 
pagar imediatamente suas contribuições 
aos fundos fiduciários de Viena e 
Montreal e ao Fundo Multilateral Interino; 
e contribuir, conforme apropriado, para as 
atividades em curso regidas pelo 
Protocolo de Montreal e seus 
mecanismos de implementação, inclusive 
oferecendo substitutos para os CFCs e 
outras substâncias que destroem a 
camada de ozônio e facilitando a 
transferência das tecnologias 
correspondentes para os países em 
desenvolvimento, capacitando-os, dessa 
forma, a atender aos compromissos do 
Protocolo; 

Tal tópico não compete ao governo 
provincial, ou municipal da cidade 
Guangzhou, e sim ao governo nacional da 
China.  

------ 

Apoiar uma maior expansão do Sistema 
Mundial de Observação do Ozônio, 

Os mecanismos de regulação do ar serão 
melhorados. Os mecanismos de controle de 

2 
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facilitando por meio de fundos bilaterais e 
multilaterais a criação e funcionamento 
de estações adicionais de observação 
sistemática, especialmente no cinturão 
tropical do hemisfério sul; 

poluição do ar serão renovados e será dada 
prioridade à melhoria do sistema de 
monitoramento, previsão, alerta e 
tratamento da qualidade do ar. O 
mecanismo de trabalho de processamento, 
a investigação conjunta e a partilha de 
informação por múltiplos departamentos 
serão aperfeiçoados. 

Participar ativamente da avaliação 
constante das informações científicas e 
dos efeitos para a saúde e o meio 
ambiente, bem como das implicações 
tecnológicas e econômicas, da 
diminuição da camada estratosférica de 
ozônio; e considerar a ampliação das 
ações que se mostrem justificadas e 
viáveis a partir dessas avaliações; 

Uma série de programas para diminuir as 
emissões e será implantado na cidade de 
Guangzhou, porém nenhuma consta 
participação constante das informações 
científicas. 

0 

A partir dos resultados da pesquisa sobre 
os efeitos da radiação ultravioleta 
adicional incidindo sobre a superfície da 
Terra, considerar a adoção de medidas 
corretivas nas áreas da saúde humana, 
da agricultura e do meio ambiente 
marinho; 

O Plano para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Município de 
Guangzhou não cita pesquisa sobre os 
efeitos da radiação ultravioleta 

0 

Substituir os CFCs e outras substâncias 
que destroem camada de ozônio, de 
acordo com as disposições do Protocolo 
de Montreal, reconhecendo que a 
conveniência dessa substituição deve ser 
avaliada holisticamente e não apenas 
com base em sua contribuição para a 
solução de um único problema 
atmosférico ou ambiental. 

Tal tópico não compete ao governo 
provincial, ou municipal da cidade 
Guangzhou, e sim ao governo nacional da 
China.  

--------- 

 

No quadro 6 estão apresentadas diretrizes da agenda 21 global. Com 

análise de dados que demonstra a destruição continua da camada de ozônio devido 

aos CFC, que apesar da série de iniciativas mundiais para que sejam mitigados tais 

impactos, a tendência é que a camada de ozônio continue sendo defasada, a qual 

pode ser alterara se as medidas previstas na agenda 21 fossem aceitas e 

implantadas. Pontuação 2/9 
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Gráfico 7 - Prevenção da destruição do ozônio estratosférico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 - Poluição atmosférica transfronteiriça 

Poluição atmosférica transfronteiriça 
12º Plano para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Município de 
Guangzhou 

Avaliação 

Estabelecer e/ou fortalecer acordos 
regionais para o controle da poluição 
atmosférica transfronteiriça e cooperar, 
particularmente com os países em 
desenvolvimento, nas áreas de 
observação e de avaliação sistemáticas, 
de elaboração de modelos, e de 
desenvolvimento e intercâmbio de 
tecnologias de controle das emissões 
oriundas de fontes de poluição 
atmosféricas móveis ou fixas. Nesse 
contexto, maior ênfase deve ser atribuída 
ao exame da extensão, das causas e das 
consequências sócio-econômicas e para a 
saúde da radiação ultravioleta, da 
acidificação do meio ambiente e dos 
danos causados pelos foto-oxidantes para 
as florestas e a vegetação em geral; 

O 11º plano de Guangzhou afirma a 
importância da diminuição da emissão de 
poluentes tranfronteiriços, e afirma a 
continuidade no 12º plano, porém o 12º não 
cita acordos entre as cidades da região para 
a diminuição da poluição transfronteiriça.  

1 

Estabelecer ou fortalecer sistemas de 
pronto alerta e mecanismos de reação à 
poluição atmosférica transfronteiriça 
decorrente de acidentes industriais e 
desastres naturais e da destruição 
deliberada e/ou acidental dos recursos 
naturais; 

 
O ambiente ar mecanismo de regulação 
abrangente será melhorado. O mecanismo 
de controle de poluição do ar será renovado. 
Será dada prioridade à melhoria do sistema 
de monitoramento, previsão, alerta e 
tratamento da qualidade do ar e da poluição. 

2 

Facilitar as oportunidades de treinamento 
e o intercâmbio de dados, informações e 
experiências nacionais e/ou regionais; 

O mecanismo aberto e partilha de recursos 
científicos e instalações básicas de 
investigação serão melhoradas para 
estabelecer uma plataforma de partilha de 
recursos científicos, que integra documentos 
científicos, dispositivos e equipamentos de 
pesquisa, informações e dados. 

2 

Cooperar em bases regionais, multilaterais 
e bilaterais para avaliar a poluição 

Gestão de produção limpa será intensificada, 
enquanto um maior apoio será prestado às 

2 
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atmosférica transfronteiriça, e elaborar e 
implementar programas que identifiquem 
ações específicas para reduzir as 
emissões atmosféricas e fazer frente a 
seus efeitos ambientais, econômicos, 
sociais e outros. 

empresas nos seus esforços para construir 
projetos que economizam energia, reduzir as 
emissões e poluição e aumentar a eficiência. 
O tratamento da poluição do ar será 
intensificado as "50 políticas de tratamento 
de ar" e as "novas" 31 medidas a esse 
respeito deverão ser implementadas. 

 

No quadro 7 estão apresentadas diretrizes da agenda 21 global sobre a 

poluição transfronteiriça. O objetivo da área é desenvolver métodos de pesquisa 

para fortalecer, melhorar a capacidade, desenvolver estratégias para medir a 

extensão da poluição, e os impactos da mesma, para que seja desenvolvido um 

meio de conter e diminuir o raio da poluição transfronteiriça. Pontuação 7/15 

 

 

 

 

Gráfico 8 Poluição atmosférica transfronteiriça 

 

Somando as notas de Guangzhou, chegou-se a uma pontuação de 45 pontos, 

ou seja, 37.5% do ideal que seriam os 120 pontos. Foi feito também um gráfico com 

as pontuações e sua distribuição ao longo dos 40 tópicos. A seguir o gráfico 8: 
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Gráfico 9 Distribuição da Pontuação Geral 

 

Conforme o gráfico um pode-se perceber que apenas três tópicos tiveram 

pontuação máxima, ou seja, apenas três tópicos dos quarenta estão de acordo com 

a Agenda 21 global. Os três tópicos que possuem a pontuação três são: 

 ‘Estabelecer ou aumentar, conforme apropriado, em cooperação com o setor 

privado, programas de rotulagem de produtos com vistas a oferecer 

informações aos responsáveis pela tomada de decisões e consumidores 

sobre as oportunidades de se fazer um uso eficiente da energia. ’ 

 ‘Fortalecer, conforme apropriado, seus esforços para coletar, analisar e 

estabelecer intercâmbio de informações pertinentes sobre a relação entre 

meio ambiente e transportes, com ênfase especial para a observação 

sistemática das emissões e o desenvolvimento de um banco de dados sobre 

transportes. ‘ 

 ‘Apoiar a promoção, nas indústrias, de tecnologias e processos menos 

poluentes e mais eficientes, levando em conta a disponibilidade potencial de 

fontes de energia específicas de cada área, especialmente as seguras e 

renováveis, com vistas a limitar a poluição industrial e os impactos adversos 

sobre a atmosfera. ’ 

 

Percebe-se com esse gráfico que Guangzhou está longe do ideal, uma vez 

que apenas três tópicos tem a pontuação máxima segundo a metodologia adotada. 

12

14

11

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3

Distribuição da Pontuação Geral 



37 
 

O gráfico demostra a predominância da pontuação um e zero. São vinte e seis 

tópicos com essa pontuação. 

A grande quantidade de pontuação um, deve-se ao fato de que existe uma 

grande quantidade de planos futuros para Guangzhou, enquanto no momento 

poucos são os planos que estão em pleno funcionamento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O objetivo principal deste trabalho foi construir uma análise comparativa entra 

o capítulo 9 da agenda 21 e o plano diretor quinquenal da cidade de Guangzhou e 

construir um paralelo entre ambos com ferramentas como gráficos e tabelas. 

 A pesquisa apresentou dados para contribuição cientifica sobre a cidade de 

Guangzhou e como a mesma está se comportando perante o que foi pré-

estabelecido na Agenda 21 global. 

 A partir dos estudos realizados sobre os aspectos do plano diretor de 

Guangzhou pode-se notar que dos 40 tópicos abordados com a pontuação máxima 

de 120, apenas 45 pontos foram assinalados pela cidade, onde nota-se uma falta de 

ação clara ou deficiência no plano diretor em relação aos aspectos ambientais, e o 

que foi acordado na Agenda 21, já que menos de 50% das ações foram 

contempladas, que resulta em uma grande problemática para a cidade no futuro.  

 Dos 40 tópicos abordados, apenas 3 conseguiram pontuação máxima, o que 

demonstra segunda o plano diretor que das propostas anteriores ao 12º plano 

quinquenal da cidade de Guangzhou, pouco foi realmente estabelecido de forma 

eficiente, e está em pleno funcionamento, mostra um claro desequilíbrio entre os 

aspectos ambientais em relação aos aspectos econômicos o qual é prioridade para 

o plano diretor da cidade. 

 Do total abordado 11 foram contemplados com nota 2, o que significa um 

cenário um pouco melhor em relação ao que foi apresentado nos tópicos anteriores, 

já que demonstra que existe algum progresso no sistema da cidade de Guangzhou, 

que algumas ações estão sendo tomadas, e mesmo que pouco esteja funcionando 

de forma plena, outros aspectos ainda precisam ser melhorados para que estejam 

futuramente de acordo pleno com o que foi acordado na Agenda 21 global, quando 

se analisa os tópicos de conceito 2, nota-se uma grande quantidade, aparecendo 

como o terceiro que mais apareceu na atribuição de pontuações, que apesar do 

desequilíbrio econômico em relação ao ambienta, alguns projetos estão 

funcionando, e que o progresso junto a consciência ambiental está melhorando, e 

pode estar evoluindo.  

 Dos 40 tópicos abordados 14 corresponderam a conceito 1, a nota que foi 

mais distribuídas nos tópicos abordados, nota-se que existe planos para futuros para 
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cidade, que pode ser um indicador que existe a preocupação em relação ao futuro 

da cidade, e que o governo local está procurando e levantando meios e planos para 

que possa no futuro chegar a melhorar o panorama geral ambiental da cidade, 

porém deve-se ressaltar que em outros planos já foram apresentados, mas pouco foi 

contemplado para que atualmente esteja com o cenário atual.  

 Dos tópicos analisados, 12 corresponderam ao conceito 0, ou seja, não 

existe, ou não foi contemplado, ou citado no plano diretor da cidade, o que pode ser 

um indicador de um descaso com alguns dos tópicos contemplados pela agenda 21 

global. 

 Fica evidente durante a elaboração do trabalho que o modelo de plano que 

Guangzhou pode ser considerado um modelo insustentável, que não contempla de 

forma adequada os aspectos ambientais relacionados à poluição atmosférica, a 

pontuação atribuída mostra que ainda falta muito para que Guangzhou se torne uma 

cidade exemplar e modelo para o mundo, e da forma que está é necessário que 

exista maior importância para os aspectos ambientais, já que existe uma série de 

consequências que podem ser levantadas.   

Limitações do autor - devido a uma série de fatos, não foram contemplados 

alguns aspectos como coleta de dados in loco por questões geográficas, e 

econômicas, além de resultados mais sofisticados devido a imaturidade do 

pesquisador. Sugiro então para próximos trabalhos, trabalhar em obter uma grande 

gama de dados do passado de Guangzhou e comparar com os apresentados no 

trabalho, ou também comparação dos dados coletados nesse trabalho com 

situações de outros países.  
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