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Com medidas ambientalmente corretas como o combate aos veículos
poluidores, investimento em transporte público e moradias sustentáveis,
a capital do México deixou de ser a cidade mais poluída do mundo e
oferece melhor qualidade de vida para moradores e visitantes

| FELLIPE ABREU
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MAIS VERDE
Áreas verdes no centro
(págs. anteriores e
seguinte) e vias
onde carros não
circulam (acima)
ajudam a melhorar a
qualidade do ar na Cidade
do México, que já foi a
mais poluída do mundo
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indo domingo de sol, e o
Bosque de Chapultepec
está lotado. O vaivém
das famílias movimenta as ruas repletas
de barraquinhas que vendem de tudo:
empanadas, tlayudas (espécie de torta
grande e crocante), biscoitos com
pimenta, frutas – muitas também com
pimenta –, doces, brinquedos e bonecos
do personagem humorístico Chaves.
O pedalinho é diversão disputada, as
crianças jogam la pelota e as árvores dão
sombra a quem prefere estender a toalha
na relva para um piquenique. Fora do
bosque, a movimentação é grande também
no centro da cidade, nos peatonales, os
calçadões exclusivos para pedestres, que
ficam lotados principalmente nos finais
de semana. O mais famoso é o 5 de Maio,

que liga o Palácio de Belas Artes ao Zócalo,
nome popular da Praça da Constituição, a
principal da cidade, onde se concentram
os grandes monumentos históricos.
Quem visita a Cidade do México hoje
testemunha cenas como estas do cotidiano,
impensáveis há apenas duas décadas,
quando a metrópole foi apontada num
estudo da Organização das Nações Unidas
(ONU), em 1992, como a cidade mais
poluída do Planeta. O ar era tão impróprio
que moradores garantem que viam
passarinhos morrendo fulminantemente
em pleno voo. A imprensa estrangeira se
referia à cidade como Mexsicko City, um
trocadilho com a palavra sick, doente em
inglês.
O setor de transportes é o maior
responsável pela contaminação da
i nt e r n a c i o n a l | Terra da Gente

35

SEM CARRO
Aos domingos, os espaços
exclusivos para pedestres
são disputados na capital.
Jardins verticais (pág.
seguinte) e telhados verdes,
de iniciativa privada,
além de ecologicamente
corretos, ajudam a
embelezar a cidade
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atmosfera. Com quase 9 milhões de
habitantes, a Cidade do México só perde
em população para a capital paulista.
Para atender à demanda dos moradores
são 4,2 milhões de carros rodando pela
cidade, além de ônibus e caminhões,
que diariamente lançam toneladas de
gás carbônico (CO2) na atmosfera. Para
piorar, a cidade está localizada num vale,
com pouca ventilação, o que dificulta a
dispersão do ar poluído.
A contaminação do ar é um problema
de saúde pública dos mais graves e
representa grande desafio para as
autoridades mexicanas. Durante a década
de 1990 estima-se que a poluição era
responsável, direta ou indiretamente, por
cerca de mil mortes e 35 mil internações
por ano, na capital de um dos países que
mais crescem no mundo. Especialista em
química ambiental, Mario José Molina,
único mexicano ganhador do Prêmio

Nobel de Química, afirma que a maior
preocupação é a presença na atmosfera
de pequenas partículas, principalmente
as de fuligem proveniente da fumaça
preta emitida pelos automóveis velhos.
“Essas partículas penetram nos pulmões,
causando problemas como a limitação
do crescimento pulmonar nas crianças
e a indução à mortalidade de pessoas
já vulneráveis”, explica Molina, um
dos defensores da urgência de medidas
antipoluição.
A partir da virada do século o
governo mexicano tirou de circulação
os automóveis antigos e poluidores e
obrigou as montadoras a se adequarem
para produzir os carros novos com baixa
emissão de CO2. Os veículos passam por
verificação periódica e os reprovados nos
testes são proibidos de circular na capital.
Outra medida adotada foi o programa
Hoy No Circula, que proíbe os carros de rodar

por um dia da semana, de acordo com o
número final da placa. O modelo inspirou
o rodízio na cidade de São Paulo. Como
no Brasil, também no México a medida
recebe críticas porque não atinge a todos
por igual. Quem pode compra outro carro
com final de placa alternativo, geralmente
mais velho e poluidor. Segundo Molina, a
solução não é deixar de ter carros, e sim
circular com automóveis mais limpos. “E
ainda assim, a solução não é definitiva, já
que os novos carros – em menor escala,
é verdade – seguiriam contaminando as
cidades.” Para o pesquisador, a solução para
resolver o problema da qualidade do ar, em
todas as grandes cidades do mundo, está no
carro elétrico.
Na Cidade do México a solução ainda
engatinha. Há pouco mais de dois anos o
governo tenta substituir centenas de táxis
a gasolina pelos elétricos, mas até agora
a frota verde não passa de 20 veículos. Os

Em 1992, a cidade mais poluída
tinha só 5 dias por ano com ar de boa
qualidade. Em 2012 foram 248 dias
carros, que custam quatro vezes mais que
os comuns, são do governo e os taxistas
concessionários têm que pagar uma
taxa diária equivalente a R$ 80,00. Jaime
Montenegro dirige um deles, mas nem ele
nem os clientes estão satisfeitos, porque
a tarifa é mais cara. “As pessoas têm que
ter consciência de que às vezes temos que
pagar um pouco mais por um serviço mais
limpo e preocupado com o bem-estar do
Planeta. Enquanto o governo não subsidiar
o táxi elétrico acho pouco provável que a
proposta vá para frente”, observa.
Os mexicanos apostam também na
melhoria do transporte público. Quanto
melhor, mais rápido e barato, mais pessoas
deixam o carro em casa. A metrópole soma
i nt e r n a c i o n a l | Terra da Gente
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SOLUÇÕES
Jaime Montenegro
quer subsídio para o
táxi elétrico porque
a tarifa mais cara
afasta passageiros.
Na pág. seguinte,
equipamentos
urbanos valorizam
as áreas arborizadas
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230 quilômetros de linhas de metrô,
contra 46 do Rio de Janeiro, 74 de São
Paulo, mas ainda longe da cidade campeã,
Londres, com 408 quilômetros. A proposta
mexicana não é nenhum modelo de
sofisticação, mas a passagem é barata, o
equivalente a pouco mais de R$ 0,50.
Com as medidas antipoluição tomadas
pelo governo a partir da década de 1980, o
Índice de Qualidade do Ar Metropolitano
foi melhorando. Em 1992, a então cidade
mais poluída do mundo tinha só 5 dias
por ano com ar de boa qualidade. Em
2008, foram 181 dias; em 2011, somaramse 211 e em 2012, 248 dias.
Os níveis de poluição diminuíram,
o trocadilho Mexsicko caiu em desuso,
mas há quem exija mais. O professor

José Luis Lezama, especialista em
política ambiental do Centro de Estudos
Demográficos, Urbanos e Ambientais,
afirma que hoje a Cidade do México não
é a mais poluída do mundo no que se
refere às condições do ar graças à China,
onde ficam atualmente as dez cidades
mais comprometidas da história humana.
“A Cidade do México vem diminuindo
a contaminação do ar, mas segue sendo
uma das mais contaminadas do mundo”,
diz.
Na contramão das medidas que
melhoram a qualidade de vida na
metrópole, a falta de planejamento
restringe ao centro da cidade, onde
há mais apelo turístico, os projetos de
infraestrutura e saneamento. A poucos
i nt e r n a c i o n a l | Terra da Gente
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ONDE FICA
Cidade do México
ESTADOS
UNIDOS

MÉXICO
Cidade do
México

GUATEMALA

CUBA

HONDURAS

Localizada na margem sul de Anáhuac, perto
de Tarasco-Hanhua, a Cidade
do México ocupa a maior
parte da região sudoeste
da bacia do México. A
Norte e a Oeste e Leste,
limita-se pelo estado do
México; ao Sul, pelo de
Morelos.

ESCULTURAS
Nos parques e nas
ruas, arquitetos
combinam arte,
design e ecologia
em nome da melhor
qualidade de vida.
Transporte público
também se beneficia de
investimentos gradativos
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quilômetros da praça Zócalo, no bairro
popular de Tepito o esgoto corre pela rua,
a coleta de lixo é irregular e o trânsito
caótico.
Mas nem tudo é motivo para lamentar.
Em 2008, o governo mexicano lançou, com
a colaboração do Centro Mario Molina, o
Programa de Moradias Sustentáveis, com
quase 4 mil casas abastecidas por energia
solar e lâmpadas econômicas. Em 128 o
esgoto é tratado e a água reaproveitada no
vaso sanitário. Para o ambientalista Mario
Molina, este é um grande exemplo de
parceria entre poder público e sociedade
civil, que resultou em moradias mais
corretas ambientalmente do que as
tradicionais.
Outra medida que merece destaque
é a construção de moradias perto dos

centros de trabalho para evitar que os
moradores percorram grandes distâncias.
“Buscamos criar centros habitacionais
que tenham escolas, comércio, parques,
e com isso evitar longos deslocamentos e
concentrações em detrimento da qualidade
de vida e, consequentemente, da qualidade
do ar”, diz Molina. “A importância desse
exemplo é que ele integra diferentes
setores e também diferentes benefícios
para a sociedade. Isso é o que chamamos de
sustentabilidade. Não estamos falando de
aquecimento global ou contaminação do
ar; estamos falando de qualidade de vida.”
O combate à poluição na Cidade do
México se beneficia ainda de uma ação que
une governo, iniciativa privada e sociedade
para o reverdecimento da cidade. A
empresa Zona Verde MX constrói telhados

verdes e jardins verticais na capital, com a
técnica que substitui o solo por uma solução
com nutrientes – a hidroponia. A diretora
da empresa, Gabriela Rodríguez, explica o
conceito do projeto: “Criamos uma solução
ambiental inovadora que funcione como
uma nova forma de marketing sustentável,
abrindo o mercado para essa nova
possibilidade de ‘negócio verde’, os jardins
verticais, e procuramos conscientizar as
pessoas da importância do meio ambiente,
combinando arte, design e ecologia.”
Desde 2006 dezenas de jardins verticais
e no telhado foram instalados e, de acordo
com Gabriela, outros projetos serão
implementados nos próximos anos na
Cidade do México, como a conversão de
museus em edifícios amigáveis ao meio
ambiente, a instalação de painéis solares

Jardins verticais, telhados verdes e
moradias sustentáveis são as apostas
de empresas e governo mexicanos
em diversas construções e a iluminação de
alguns jardins verticais com energia solar.
Nas grandes cidades, com problemas
comuns de desigualdades sociais e falta
de planejamento, iniciativas como jardins
verticais e telhados verdes, moradias
sustentáveis e substituição de veículos a
gasolina por elétricos podem não resolver
todos os problemas, mas melhoram a
relação entre o homem e o meio ambiente
e tornam a vida do morador – ou chilango,
como se diz na Cidade do México –
um pouco mais amena, o que pode ser
constatado num lindo domingo de sol no
Bosque de Chapultepec.
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