
Através de modelos recriados em com-
putador, os cientistas confirmaram que 
a aplicação da técnica de injectar sulfa-
tos em grande escala nas nuvens conse-
gue reduzir o aumento da temperatura, 
mas que tal poderá provocar, em situa-
ções extremas, uma quebra de um ter-
ço da pluviosidade na América do Sul, 
na Ásia e em África. As consequentes 
secas, dizem os investigadores, afecta-
rão milhares de milhões de pessoas e as 
já frágeis florestas tropicais, que funcio-
nam como filtros imensos de carbono. 

“Os investigadores escolheram um cená-
rio climático grave, portanto não devemos 
ficar surpreendidos por qualquer técnica 
de geoengenharia ou para reverter os efei-
tos [da anterior] tenha impacto sério e 
desigual”, diz Matthew Watson, da Uni-
versidade de Bristol e defensor de mais 
investigação antes de se aplicarem medi-
das destas. “Continua a ser verdade que a 
única via garantida [para salvar o plane-
ta] é reduzir os níveis recorde de gases 
com efeito de estufa que continuamos a 
injectar na atmosfera. É vital que os cien-
tistas continuem a investigar a geoenge-
nharia, mas nenhum governo sério em 
relação às alterações climáticas deve olhar 
para ela como um penso rápido.” 

O cenário “grave” estudado prevê que, 

se os níveis de dióxido de carbono qua-
druplicarem na atmosfera e não houver 
intervenção, as temperaturas globais vão 
subir em média 4 graus Celsius, acima 
dos 2 considerados perigosos pelos gover-
nos mundiais. Já se esse aumento da 
temperatura for combatido pela geoen-
genharia, será possível desacelerar e até 
reduzir para níveis nulos o aquecimen-
to global. 

Na simulação computorizada, os cien-
tistas injectaram 60 toneladas de dióxi-
do de enxofre por ano na estratosfera, o 
equivalente a cinco erupções vulcânicas, 
cada uma medida pela escala da erup-
ção do monte Pinatubo, nas Filipinas, 
que em 1991 reduziu 0,5 graus a tempe-
ratura global nos dois anos seguintes. 

Através desta libertação de dióxido de 
enxofre, similar à dos vulcões quando 
entram em erupção, os cientistas apu-
raram que as partículas na estratosfe-
ra não só absorvem parte do calor vin-
do do Sol mas também a energia térmi-
ca libertada pela superfície terrestre. 

“O aquecimento funciona como esta-
bilizador da parte da atmosfera em que 
vivemos, reduzindo a ressurgência de 
ar. Nos trópicos a maior parte da chu-
va vem da movimentação rápida do ar, 
portanto [o método de geoengenharia] 

funciona como redutor de precipita-
ção”, explica Charlton-Perez. 

Se a hipótese se confirmar, a queda na 
precipitação nos trópicos pode chegar 
aos 30%, com impacto adverso e signifi-
cativo sobre as populações e o ambien-
te. “Iríamos assistir a mudanças tão brus-
cas que as pessoas teriam muito pouco 
tempo para se adaptar”, diz o co-autor 
do estudo. “Mostrámos que uma das prin-
cipais técnicas da geoengenharia pode 
causar efeitos secundários não intencio-
nais numa larga faixa do planeta”, efei-
tos até agora ignorados nas investiga-
ções, sublinha. 

Um outro estudo, divulgado anteontem 
pelo site Science 2.0, mostra que, em geral, 
os cidadãos norte-americanos condenam 
os métodos de geoengenharia para con-
trolar o ambiente. “Foi um resultado sur-
preendente num padrão muito claro”, 
explica Malcolm Wright, professor da 
Universidade de Massey e autor do estu-
do. “Intervenções como pôr espelhos no 
espaço ou partículas na estratosfera não 
são bem recebidas. Processos mais natu-
rais como a iluminação de nuvens aco-
lhem menos objecções, mas ao que o 
público reage melhor é à criação de bio-
char (carvão vegetal para bloquear o CO2) 
ou à captura directa de carbono do ar.”


