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CHINA

A cidade onde não se vê o sol

Eefje Rammeloo 
em Xingtai

O 
senhor Wei acende 
um cigarro. Aco-
cora-se num solo 
irregular, tão rijo 
que é precisa uma 
pá para retirar as 
pedras. Segurando 
o cigarro entre os 
dedos empoeirados, 

aponta para a pequena quantidade de 
terra que tirou do chão ao fim de duas 
longas horas. Falta-lhe limpar umas 
centenas de metros quadrados para 
o terreno ficar plantável com milho 
novo na primavera. Paira no ar um 
fedor entre o de um lume de carvão e 
o do incêndio de um poço de petróleo.

Até há pouco, Wei fazia biscates 
para uma fábrica de carvão, mas dis-
seram-lhe que tinha deixado de ser 
preciso. Não tem preocupações com 
o futuro por já ter 58 anos. Quando 
sorri mostra dois dentes da frente, 
castanhos, os únicos que lhe restam. 
“O meu filho trabalha numa fábrica 
onde se transforma minério de fer-
ro”. Para obter mais algum dinheiro 
cultiva milho no pequeno terreno que 
o Governo pôs à disposição da família.

Wei é um de muitos habitantes de 
Xingtai que perderam o emprego re-
centemente. Por haver menos cons-
trução na China, há menos procura de 
aço. Depois de anos de procura cres-
cente, caiu 0,3% em relação a 2014. 
Não parece muito, mas significa uma 
sobreprodução substancial nas re-
giões que extraem carvão e ferro do 
solo. Além disso, as siderurgias e as 
centrais elétricas do nordeste da Chi-
na começam a recorrer a combustíveis 
menos poluentes que o carvão.

Desconfiava-se que a bonança não 
iria durar para sempre. Há muito que 
os trabalhadores daqui ouviam dizer 
que havia demasiado “nevoeiro”. Hoje 
toda a gente está consciente de que as 
fábricas poluem o ar que se respira. 
Ninguém sabe ao certo os efeitos desta 
poluição na saúde mas tem sido associa-
da a mortes prematuras, cancro e asma.

Segundo os números oficiais Xing-
tai tem o terceiro pior ar de toda a 
China. A lista das dez cidades mais 
poluídas inclui sete da província de 

Hebei, à volta de Pequim. Em outu-
bro, durante a cimeira internacional 
da APEC (Cooperação Económica 
Ásia-Pacífico), a China quis brilhar 
perante os líderes mundiais. As fá-
bricas foram mandadas parar e, pela 
primeira vez em muito tempo, houve 
céu azul sobre Hebei.

Em cidades como Xangai, Pequim 
ou Chengdu havia cada vez mais pes-
soas a protestar, ao que se juntou a 
pressão da Cimeira do Clima, em 
Lima. Em dezembro, Pequim ordenou 
ao governo provincial de Hebei uma 
reestruturação económica. A resposta 
foi um corte na produção de aço de 60 
milhões de toneladas e na de carvão 
em 40 milhões até 2017.

O problema é que em Xingtai tudo 
gira à volta do carvão e do ferro. A 
própria cidade não é mais do que um 
aglomerado de aldeias rurais, a uma 
hora de comboio para sul de Shijia-
zhuang, outra cidade na lista negra 
da Greenpeace. Pela rua do Ferro e do 
Aço e pela ponte com o mesmo nome, 
há camiões a ir e vir, carregados de 
carvão, cobertos de lona verde. O sol 
mal se vê através de um manto de pó 
fino que filtra as tonalidades mais sub-
tis. Uma mulher com um casaco roxo, 
um blusão amarelo e uma moto verde-
vivo destacam-se na paisagem pálida. 
Com uma vassoura feita de trapos, 
uma residente de sobretudo laranja 
varre a poeira para a berma. A estrada 
é larga mas a passagem dos camiões 
deixou o pavimento abaulado. Do lado 
esquerdo há blocos de apartamentos e 
do lado direito uma central elétrica.

Proibido usar carvão

Apesar de os efeitos da revolução 
industrial ainda estarem no ar, lite-
ralmente falando, as coisas estão a 
melhorar. É o que diz Zhang Zhong-
min, líder da Associação Amigos Ver-
des, organização ambientalista local. 
Explica que as novas regras tiveram, 
de facto, impacto: “Em Shijiazhu-
ang  nunca mais veremos partículas 
de carvão no ar. Era assim quando 
as caldeiras eram a carvão. E o pó 
de cimento também desapareceu”. 
Muitas fábricas foram deslocadas do 
centro da cidade para zonas menos 
povoadas. Além disso, instituições 
governamentais como escolas e uni-

versidades passaram a só ter licença 
para cozinhar a gás. 

Estas regras também foram adota-
das em Xingtai. As chaminés subiram, 
as reservas de carvão têm de ser man-
tidas húmidas para evitar que o pó se 
espalhe e as fábricas mais poluentes 
fecharam. “Funciona”, diz a senhora 
Jing, de 52 anos. Senta-se no sofá com 
a neta, de três anos, envergando uma 
gabardina rosa-choque. Não faz ideia 
de quais sejam os benefícios das novas 
medidas para a saúde mas o facto é 
que há menos poeira no ar. Atrás do 
sofá há um radiador. A água quente 
vem da cozinha, aquecida por uma 
fornalha a carvão. É o único aqueci-
mento da casa.

Estará o governo local tão empe-
nhado em mudar as coisas como o 
poder central, em Pequim? O espaço 
à volta de Xingtai continua a ser um 
caos de escavações e de minas. De vez 
em quando, veem-se torres de poços 
de mina, elevando-se acima de casas 
de um só piso. Pertencem, na maioria, 
a pequenos empresários. Para lá da 
esquina onde vive a senhora Jing há 
uma mina de ferro, cujas estruturas 
se erguem acima dos telhados.

O caminho para a aldeia é meio me-
tro mais alto que as bermas. Dos dois 
lados há ruínas de edifícios. A mina já 
não devia estar ali, mas sucede que o 
seu dono é sobrinho do líder local do 
partido. A cinco minutos de carro da 
aldeia, uma nuvem de pó cintila, jun-
to a uma prospeção abandonada. Ali 
estão a moer pedra. É proibido, claro. 
Mas o patrão tem bons contactos.

Não foi por acaso que Liu,  35 anos, 
se tornou membro do Partido Comu-

nista há dias. Filho de agricultores, 
tornou-se proprietário de uma em-
presa de transportes. Recolhe car-
vão na vizinha província de Shanxi 
e vende-o a centrais e siderurgias. 
Com a quebra do preço do carvão, a 
sua margem de lucro está a emagre-
cer. “Pelo menos metade dos meus 
concorrentes já mudou de negócio. 
Uma hipóteses será abrir um res-
taurante na cidade: as pessoas têm 
sempre fome.”

Se as ligações ao Partido não o aju-
darem, pondera dedicar-se ao têxtil. 
Há rumores de que o Governo quer 
construir fábricas menos poluentes na 
região, caso das têxteis. Liu reconhece 
que as medidas do Governo foram 
eficazes contra a poluição. “Agora até 
já vemos o céu azul.”

Poluição ou emprego?

A nível local, as autoridades não sa-
bem que fazer com as ordens vin-
das de Pequim. “Hebei pagou uma 
fatura pesada e a sua economia so-
freu”, queixou-se o vice-governador 
de Hebei no jornal estadual “Global 
Times”. “Se há empresas a fechar e 
despedimentos por toda a parte, se 
não há novos projetos nem oportuni-
dades de emprego, como se garante 
o rendimento das pessoas? E como se 
mantém a estabilidade social?”

Segundo Zhang Zhongmin, a tran-
sição não causará grandes problemas. 
“Para os empregados das grandes em-
presas estatais, há indemnizações. E 
o Governo arranja-lhes empregos.” 
Crê que a perda de empregos será ab-
sorvida por reformas antecipadas ou 
relocalização de funcionários. “Muitos 
trabalhadores migrantes recebem ao 
dia. Fazem outras coisas quando não 
estão de turno.”

Muitos habitantes de Xingtai acei-
tam a vida como ela vem. Hao, 36 
anos, tem dois filhos e trabalha numa 
mina de carvão. Por este trabalho 
desgastante recebe um salário men-
sal alto, de 4000 yuan, por vezes até 
5000 (527 a 659 euros). “Se a fábrica 
fechar, encontrarei outra coisa, tal-
vez na construção. Mas vou ganhar 
menos”, garante Hao. Por agora não 
pensa em pagar a hipoteca da casa. 
Cada coisa a seu tempo.
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Poluição Xingtai é uma das cidades chinesas onde o ar está mais contaminado. Há pó de carvão por todo o lado

VEEM-SE AS 
TORRES DAS MINAS 
ELEVANDO-SE 
ACIMA DAS CASAS. 
ALGUMAS SÃO DE 
GENTE LIGADA AO 
PARTIDO 
COMUNISTA

Bruma tóxica numa rua
de Xingtai durante um dos 

piores episódios de poluição
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OS MAIORES DRAMAS 
AMBIENTAIS CHINESES

Desflorestação
Devido a uma longa história de 
agricultura intensiva, à pressão 
demográfica, e a grandes obras como 
as hidroelétricas, apenas 12% do 
território chinês tem floresta. São 
mais de 111 milhões de hectares que o 
Governo tenta, em colaboração com a 
ONU, salvar

Zonas costeiras
As zonas costeiras são das mais 
degradadas do mundo, com muitos 
habitats destruídos: 65% das zonas 
húmidas desapareceram em meio 
século, sobretudo devido à agricultura 
e aquacultura

Desertificação
Cerca de 30% da superfície da China é 
desértica (quase três milhões de 
quilómetros quadrados) e a tendência 
é para aumentar, sobretudo no oeste 
do país. Só o deserto de Gobi cresce 
2500 quilómetros quadrados por ano. 
A desertificação acarreta 
tempestades de areia, assoreamento 
de rios e erosão acelerada. Desde 2001 
há o projeto “Muralha Verde”, para 
conter o fenómeno plantando 
vegetação

Recursos hídricos
As faltas de água são frequentes, 
agravadas pela sobreexploração e 
frequente poluição industrial de 
águas usadas para abastecer as 
populações. Segundo a revista “The 
Economist”, mais de metade da água 
chinesa à superfície está demasiado 
poluída para poder sequer ser tratada. 
E a água subterrânea, usada na rega, 
não está muito melhor. São 
incontáveis os incidentes de 
envenenamento de cursos de água, 
com morte de pessoas e animais. 
Combate-se a escassez com 
dessalinização e transvases ou obras 
gigantescas como a barragem das 
Três Gargantas, mas estas não estão 
isentas de um impacto ambiental 
negativo

Poluição do ar
O smog tem invadido as cidades 
chinesas a um ritmo preocupante, em 
parte explicado pela abundância de 
centrais de carvão (o país queima 47% 
do carvão mundial), trânsito e demais 
indústria. O teor de partículas finas, 
que causam várias doenças, chega a 
993 microgramas por metro cúbico 
de ar, quando a OMS recomenda um 
máximo de 25 e a partir dos 300 o ar é 
considerado perigoso para quem o 
respira. Segundo o Banco Mundial, 16 
das 20 cidades mais poluídas do 
mundo ficam na China. São 
frequentes, em urbes como Pequim 
ou Xangai, períodos de vários dias 
com visibilidade reduzida e ar de má 
qualidade

Mudanças climáticas
A China é o país que mais emite gases 
com efeito de estufa (7000 milhões de 
toneladas por ano)

Perda de biodiversidade
Os fenómenos descritos acima levam 
a uma quebra da biodiversidade. 
Espécies como os pandas estão em 
risco de extinção e a China contribui 
para esse flagelo fora de portas, dada 
a enorme procura chinesa de artigos 
como cornos de rinoceronte, 
barbatanas de tubarão
ou presas de elefante


