
Quando a tempestade tropical Katrina 
ganhou força e se transformou num fura-
cão que varreu o Sul dos Estados Uni-
dos, com ventos de mais de 280 quiló-
metros por hora, em 2005, os crentes na 
conspiração desdobraram-se em análi-
ses de como o furacão foi artificialmen-
te criado para atingir Nova Orleães. 

Thomas Bearden, tenente-coronel na 
reforma, acusou a Rússia e os seus “méto-
dos à KGB” de estar por trás do plano 
maquiavélico; segundo o americano, os 
russos têm estado, desde 1976, a usar 
uma arma secreta da era soviética para 
controlar o clima e destronar os inimi-
gos em perigosos jogos de geoestratégia. 

Outros acusaram a máfia japonesa, a 
Yakuza, que em 1989, dizem, terá pedi-
do emprestada essa arma à Rússia para 
destruir plataformas de exploração petro-
lífera nas costas dos EUA. Outros defen-
deram que foi um “efeito secundário” de 
planos da própria administração ameri-
cana para controlar o tempo e assim con-
trolar as mentes dos seus cidadãos. 

Terá sido portanto com alguma sur-
presa que os assíduos críticos de teorias 
da conspiração como estas receberam 
há alguns meses a notícia de que a geoen-
genharia está agora a ser investigada 
com fundos da CIA. 

Em Julho, a “Mother Jones” anunciou 
que a agência secreta norte-americana 
acabava de dar 630 mil dólares à Acade-
mia Nacional de Ciências (NAS) para 
financiar um projecto de 21 meses sobre 
o uso da engenharia do clima para alte-
rar o ambiente no planeta e reduzir o 
aquecimento global. 

O estudo foi anunciado no site da NAS 
como “o primeiro a ser financiado pela 
comunidade de serviços secretos dos 
EUA”. À revista, William Kearney, por-
ta-voz da academia, confirmou que a 
expressão fazia referência à CIA. A agên-
cia, contudo, não confirmou nem des-
mentiu a notícia, nem uma outra a dar 
conta de que, em 2012, terá encerrado 
o seu centro de estudos sobre alterações 

climáticas após sofrer pressões dos repu-
blicanos no Congresso que dizem que a 
CIA não deve intrometer-se no assunto. 

“É natural que a agência trabalhe com 
cientistas para melhor entender um tema 
como as alterações climáticas, o fenó-
meno e as suas implicações na seguran-
ça nacional [dos EUA]”, foi a única decla-
ração feita à revista sobre o assunto por 
Edward Price, porta-voz da secreta. 

O aparente interesse de grandes potên-
cias em alterar o clima na Terra não é 
novo. Durante a guerra do Vietname, a 
Força Aérea americana terá usado pela 
primeira vez técnicas de manipulação 
climática como instrumento de táctica 
militar, libertando nas nuvens partícu-
las químicas para criar chuvas artificiais 
que transformassem o trilho de Ho Chi 
Minh num lamaçal, para assim obter 
uma vantagem estratégica.  

Entre 1962 e 1983, terá havido enge-
nheiros com pretensões semelhantes no 
Projecto Fúria da Tempestade, liderado 
pela Marinha norte-americana e pelo 
Departamento do Comércio para enfra-
quecer ciclones tropicais. Mais recente-
mente, o Gabinete de Modificação da 
Meteorologia da China foi acusado de 
aplicar este processo de “sementeira em 
nuvens” para assegurar que só choveria 
longe dos estádios onde os Jogos Olím-
picos de 2008 tiveram lugar. 

 
 Apesar de no pas-

sado as tentativas de manipular o clima 
terem sido recebidas em tom jocoso pela 
comunidade científica, o facto de técni-
cas como a sementeira em nuvens esta-
rem a ser aplicadas tem gerado questões 
sérias entre os cientistas. 

Desde o início do ano, algumas revis-
tas especializadas e jornais como o “The 
Guardian” têm dado uma atenção sem 
precedentes à ideia controversa da geoen-
genharia, citando vários riscos ineren-
tes ao processo. Para David Keith, inves-
tigador da Universidade de Harvard e 
defensor assertivo dos métodos para con-
trolar o aquecimento global, “[a geoen-
genharia] é fundamentalmente exequí-
vel, relativamente barata e parece redu-

zir os riscos de alterações climáticas de 
forma significativa”. Mas esse optimis-
mo vem com ressalvas. “Isto acarreta 
riscos, entre eles efeitos secundários não 
intencionais imprevisíveis”, diz Keith. 

“E toda esta questão dos actores soli-
tários?”, questiona Ken Caldeira, cien-
tista da NAS. “Devemos preocupar-nos 
com o facto de a China agir unilateral-
mente? É só conversa fiada ou o gover-
no dos EUA deve preparar-se para isso?” 

A dita “questão dos actores solitários” 
não envolve só países. Pelo menos um 
indivíduo, Russ George, terá já tentado 
modificar o clima. O ex-director da 
Planktos, empresa americana que de-
senvolve tecnologias para combater o 
aquecimento global, terá fertilizado com 
ferro o oceano Pacífico, na costa cana-
diana, para forçar um aumento de plânc-
ton que absorva mais dióxido de carbo-
no – libertado na atmosfera a um ritmo 
e em quantidades cada vez maiores. 

Em 2010, a BBC entrevistou um mili-
tar russo que diz fazer uso destas técni-
cas há anos para impedir que chova em 
importantes feriados nacionais. “Usa-
mos uma máquina especial que cospe 
iodeto de prata, gelo seco ou cimento 
para as nuvens ou então abrimos uma 
escotilha [no avião] e um homem atira 
sementes para as nuvens manualmen-
te”, explicou então Alexander Akimenkov, 
piloto da Força Aérea russa. 

De acordo com o artigo, não é só o gover-
no russo que semeia nuvens para não 
colher tempestades. Há já empresas pri-
vadas no país que, por 6 mil dólares à 
hora, garantem que o casamento de um 
cliente, ou outro evento privado, é soa-
lheiro até ao fim. 

 
 Os cien-

tistas avisam agora que os riscos vêm 
não só desta falta de controlo de como, 
quem e onde são usadas técnicas de 
geoengenharia, mas também do simples 
facto de estarem a ser aplicadas. 

Segundo um estudo publicado pela 
revista científica “Environmental Research 
Letters” a 8 de Janeiro, os trópicos vão 
ser afectados por secas graves se a geoen-

genharia continuar a ser aplicada como 
penso rápido no combate às alterações 
climáticas. 

“Há muitas questões de governação – 
quem controla o termóstato da Terra – 
porque o impacto da geoengenharia não 
vai ser uniforme em todo o planeta”, diz 
Andrew Charlton-Perez, cientista da Uni-
versidade de Reading e membro da equi-
pa de investigação. 


