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China prevê construção de imensa “bolha” contra poluição  

saísse de casa. As partículas com 

menos de 2,5 micrômetros de 

diâmetro chegaram a mais de 600 

microgramas por metro quadrado 

em algumas estações de monitora-

mento em Pequim, sendo 20 o nível 

diário recomendado pela Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS). Com a 

situação agravante da China, o 

primeiro ministro Li Keqiang decla-

rou “guerra” à poluição. 

A China é o maior 

produtor de carvão do mundo e a 

maior parte da produção de energia 

nesse país vem dessa fonte. Como é 

um recurso poluente, o primeiro 

ministro prevê o fechamento de 50 

mil pequenas fornalhas a carvão e a 

redução da produção de cimento em 

42 milhões de toneladas. A partir da 

constatação das condições inapro-

priadas para a população chinesa 

que não pode passar muito tempo ao 

ar livre, a empresa de arquitetura 

Orproject propõe a construção de um 

parque fechado dentro da cidade. 

Chamado de Bubbles, ele é como uma 

bolha gigante movida a energia solar. 
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D 
epois de mais de três 

décadas de industrialização 

e urbanização em ritmo 

acelerado, a China está se 

sufocando sob uma espessa camada 

de poluição atmosférica. Em Janeiro 

de 2013, a qualidade do ar foi consi-

derada a pior já registrada e o cen-

tro de monitoramento de poluição da 

cidade alertou os moradores sobre 

as péssimas condições do ar. A 

poluição estava de 30 a 45 vezes 

acima dos níveis de segurança e com 

isso foi indicado à população que não 

Qualidade do ar em Pequim atingiu níveis extremamente baixos no ano de 2013. 

Fo
to

: K
ua

ng
 Y

in
/G

re
en

pe
ac

e.
 



 6 

REPORTAGEM Por Ana Gabriela Garcia 

Aquático Nacional dos Jogos Olímpi-

cos de Pequim de 2008. Este plástico 

transparente e elástico poderia ser 

utilizado para criar cúpulas que 

permitem a passagem da luz e subs-

titui o vidro em muitas construções. 

No interior das estufas, a temperatu-

ra e umidade seriam controladas 

durante todo o ano, o que permite o 

crescimento de plantas a partir de 

qualquer tipo de clima. As plantas e 

paisagens de todo o mundo poderiam 

ser colocadas dentro do projeto 

Bubbles. Essa cúpula funcionaria 

como uma válvula de escape para a 

população que está sofrendo com a 

poluição atmosférica, porém é ape-

nas uma forma de mitigar as condi-

ções inapropriadas de saúde da 

população da China devido à poluição 

atmosférica. 
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Representação do projeto Bubbles. 

O parque abriga um Jardim Botânico 

e o ar no interior do parque é limpo. 

A temperatura e umidade são contro-

ladas ao longo do ano. Os prédios ao 

redor do parque, que estão ligados 

ao sistema de ar controlado, podem 

abrigar apartamentos, escritórios e 

mercados, mas também pode ofere-

cer esporte ou centros médicos que 

fazem uso específico do ar saudável. 

O sistema utiliza um 

material conhecido como ETFE - o 

mesmo material utilizado no Centro 
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