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    A nova proposta do Planeta para a diminuição do efeito estufa  

O 
uvimos em algum momento 

da vida que o planeta Terra 
sempre consegue arranjar 

um jeito de equilibrar-se 

perante as ameaças que aparecem. 

Mas no cotidiano é difícil conseguir 

visualizar isto. Porém, para surpresa 
geral, veio à tona mais uma tentativa 

da “mãe natureza” de salvar o que 

ainda resta: o aumento exponencial 

das salpas.  

             A salpa é um animal de forma 
cilíndrica, gelatinoso e transparente 

que geralmente apresenta de 1 a 10 

cm de tamanho. Ela se movimenta ao 

mesmo tempo em que se alimenta, já 

que bombeia a água por dentro de 

seu corpo e a filtra para retirar o 
fitoplâncton (seu único alimento). É 

uma espécie que faz a chamada 

“migração vertical”, vivendo durante 

o dia em elevadas profundidades 

para fugir de predadores (e dos raios 
solares) e à noite em superfície dos 

oceanos em busca de alimento e para 

realizar a reprodução.  

 Até ai pode parecer apenas 

mais uma espécie que parece uma 

água viva comumente vista nos 

oceanos e nos litorais. Mas essa 

espécie está mostrando ser o 

diferencial na diminuição da 

quantidade de CO2 (dióxido de 

carbono) atmosférico e dos oceanos. 

                No ciclo que temos do 

dióxido de carbono, a atmosfera é 
exacerbadamente lotada desse gás 

através de emissões antrópicas 

(como a queima de combustíveis 

fósseis, por exemplo). O CO2 chega 

aos mares principalmente através 
dos fitoplânctons que o absorve em 

seu processo de fotossíntese. Todo 

esse carbono absorvido fica retido 

nessas pequenas algas. 

 Como dito anteriormente, 
o fitoplâncton é o alimento das 

salpas e, portanto, o carbono é 

absorvido pelas salpas na 

alimentação (além de absorverem 

também através do processo de 

bombeamento de água para 
deslocamento). Além de ficar retido 

na estrutura corpórea destes 

animais, ele também é excretado.  

 E é nesta hora em que 

vemos a “mágica” acontecer. 

Normalmente os animais que se 

alimentam de plânctons acabam 

devolvendo o carbono aos oceanos e 
este fica dissolvido nas águas. As 

salpas por sua vez excretam esse 

carbono absorvido dentro de 

pequenas bolas transparentes. Essas 

“embalagens” seguem para o fundo 
com uma rapidez impressionante, 

por quase um  quilômetro por dia.  

 Estas cápsulas depositam-

se no fundo e são encobertas por 

sedimentos de todos os tipos, 
“segurando” o dióxido de carbono no 

interior do solo oceânico. Quando a 

ocorrência de morte de uma salpa, 

seu corpo decai até 475 metros (por 

dia) rumo ao fundo e no caminho leva 

consigo mais carbono. 

                 Pesquisadores dos 

Centros de Ciências Ambientais das 

Universidades de Connecticut e 

Maryland vêm monitorando as salpas 

por trinta anos e todas as 

informações colhidas e divulgadas  

Cardume de Salpas em espiral. 

As salpas excretam o carbono 

absorvido em pequenas 

“embalagens” que descem 

para o fundo dos oceanos 

fo
nt

e:
 w

w
w

.p
in

te
re

st
.c

om
 

REPORTAGEM Por Fernanda Ramos 

http://www.pinterest.com/


 5 

A nova proposta do Planeta para a diminuição do efeito estufa  

por eles sobre a influência das 

salpas na quantidade de dióxido de 

carbono do planeta renderam outros 

estudos.  

            Um dos consequentes 
estudos foi publicado na Revista 

Nature e foi elaborado por dois 

cientistas ingleses, Chris Rapley e 

James Lovelock. Eles afirmam que os 

atuais esforços de redução nas 
emissões de carbono não são 

rápidos o suficiente para reverter de 

fato os danos já causados ao Planeta 

ao longo de vários séculos. “Estamos 

indo por uma linha muito forte de que 

nós não estamos salvando o planeta 
através das abordagens regulares, 

como Protocolo de Kyoto ou pela 

energia renovável”, disse Lovelock. 

Eles propõem que comecemos a 

olhar o mundo como um sistema e 
ver se podemos curá-lo através de 

ações diretas.  

 A empresa americana 

Atmocean juntou os dois estudos 
citados anteriormente e 

desenvolveu tubos flutuantes que 

descem ao fundo dos oceanos e vão 

trazendo à superfície o C02 e os 

nutrientes. Ela afirma que as salpas 
serão beneficiadas e sua população 

crescerá ainda mais rapidamente, 

diminuindo ainda mais a quantidade 

de carbono da atmosfera e dos 

oceanos. Além de estimularem o 
crescimento de algas de produzem 

sulfeto de dimetilo. Esse composto 

ajuda a formar nuvens sobre a 

superfície do oceano que refletirão 

ainda mais os raios solares 

diminuindo a temperatura global. 
 Essa invenção, contudo, 

gera controvérsias sérias na 

sociedade acadêmica. Muitos 

pesquisadores alertam para o fato 

de que esses tubos causarão o 
aumento da acidez na superfície 

oceânica e que as nuvens formadas  

diminuirão a captação de luz solar 

causando o desequilíbrio para 

diversas espécies e até o 

desaparecimento de algumas que 

não são adaptadas a meios ácidos ou 

que não terão mais alimento 

abundante. 

Na imagem acima, uma salpa recolhida 
por pesquisadores. Abaixo, podemos 
comparar o tamanho de um cardume de 
salpas 
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