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Enquanto a humanidade está ocupada a 
bombear carbono para a atmosfera, o oceano 
está ocupado a absorvê-lo. O dióxido de 
carbono é solúvel na água do mar e a partir 
daqui pode entrar nos organismos vivos. O 
fitoplâncton – plantas marinhas microscópicas 
– vive perto da superfície do oceano e 
incorpora carbono nas suas células através 
da fotossíntese. Através da morte ou outros 
processos da cadeia alimentar, parte deste 
carbono acaba por afundar-se no oceano 
profundo, onde é armazenado em sedimentos 
de água do mar e do fundo do oceano. Desta 
forma, o oceano atua como um depósito de 
carbono de importância vital, abrandando 
significativamente o ritmo das alterações 
climáticas.

Este efeito é conhecido como a “bomba 
biológica”. A “bomba biológica é a 
transferência vertical de matéria orgânica 
derivada da fotossíntese da superfície do 
oceano para o oceano profundo”, explica o 
professor Katsumi Matsumoto da Universidade 
de Minnesota. “Quer isto dizer que o dióxido 
de carbono da atmosfera é transferido para 
águas profundas, onde pode ser sequestrado 
durante séculos ou mais tempo ainda. Quanto 
mais forte for a bomba biológica, mais o clima 

global arrefece através da diminuição do 
dióxido de carbono atmosférico.”

No entanto, o ritmo a que isto acontece 
é parcialmente determinado pelas 
comunidades fitoplanctónicas envolvidas. 
Dependendo das condições ambientais, estas 
comunidades fitoplanctónicas podem variar 
consideravelmente, o que afeta o seu papel 
no ciclo global do carbono oceânico. Katsumi 
trabalha no campo da biogeoquímica oceânica 
e utiliza modelos informáticos para prever o 
crescimento destes organismos microscópicos 
e a sua influência no ciclo do carbono à escala 
global.

FITOPLÂNCTON
“Todas as formas de vida crescem utilizando os 
mesmos ingredientes elementares básicos, que 
incluem carbono (C), nitrogénio (N) e fósforo 
(P)”, refere Katsumi. “O carbono é o elemento 
constituinte básico das células, o nitrogénio é 
um componente importante das proteínas e 
o fósforo é essencial para os ácidos nucleicos, 
como o ADN.” Katsumi estuda a relação 
C:N:P do fitoplâncton, ou seja, como e por 
que razão as proporções destes três elementos 
variam dentro destes organismos.

FALA COMO UM 
BIOGEOQUÍMICO 
OCEÂNICO
BOMBA BIOLÓGICA – a captura e 
sequestro de carbono da atmosfera pelo 
oceano por meio de processos biológicos

CICLO DO CARBONO – o grupo de 
processos que envolvem a conversão de 
compostos de carbono de uma forma 
noutra, como a fotossíntese, a respiração, a 
decomposição e a combustão

SEQUESTRO DO CARBONO – o 
processo de captura e armazenamento do 
dióxido de carbono atmosférico

FOTOSSÍNTESE – o processo químico 
pelo qual as plantas convertem dióxido de 
carbono, água e luz em moléculas orgânicas

FITOPLÂNCTON – plantas marinhas 
microscópicas que habitam as águas 
superficiais do oceano

TAXONOMIA – o sistema de classificação 
dos organismos

O OCEANO TEM UMA CAPACIDADE EXTRAORDINÁRIA PARA ARMAZENAR 

CARBONO. TEM ABSORVIDO UM TERÇO DAS EMISSÕES DA HUMANIDADE AO 

LONGO DO ÚLTIMO SÉCULO OU DOIS E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, IRÁ ABSORVER 

GRANDE PARTE DAS NOSSAS EMISSÕES FUTURAS. AS COMUNIDADES 

FITOPLANCTÓNICAS DESEMPENHAM UM PAPEL FUNDAMENTAL NO CICLO DO 

CARBONO OCEÂNICO, UMA VEZ QUE O CARBONO É REMOVIDO DA ATMOSFERA 

E TRANSFERIDO PARA O OCEANO PROFUNDO ONDE É ARMAZENADO A LONGO 

PRAZO. O PROFESSOR KATSUMI MATSUMOTO DA UNIVERSIDADE DE MINNESOTA 

NOS EUA UTILIZA MODELOS INFORMÁTICOS PARA COMPREENDER ESTE 

PROCESSO E O QUE SIGNIFICA PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS GLOBAIS
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estão a misturar-se menos do que antes. Mais 
importante ainda, quer dizer que os nutrientes 
mantidos em camadas mais profundas têm 
menos probabilidades de serem transportados 
para águas superficiais, o que significa que o 
ambiente do fitoplâncton tem menos N e P 
disponíveis. Com base apenas na relação de 
Redfield, prevê-se que, em consequência, a 
bomba biológica enfraqueça significativamente, 
porque sem N ou P disponível, o fitoplâncton 
não pode capturar C.

Contudo, a investigação de Katsumi revela 
que este aspeto pode ser parcialmente 
compensado pelos outros fatores que 
investigou e que afetam a relação C:N:P. 
“Baixos níveis de nutrientes elevam a relação 
C:N:P nas células, o que significa que 
capturam proporcionalmente mais C do que 
N ou P”, refere Katsumi. “Ao mesmo tempo, 
a diminuição dos nutrientes e o aumento das 
temperaturas favorecem as comunidades de 
espécies de fitoplâncton ricas em C, como as 
cianobactérias.” Estas respostas fisiológicas 
e taxonómicas significam que, embora a 
bomba biológica ainda venha a enfraquecer 
consideravelmente até ao final do século, 
poderá enfraquecer 30% menos do que seria 
de esperar sem esta informação num cenário 
padrão de aquecimento futuro.

Este trabalho implica desafiar um precedente 
histórico. “Há quase um século, Alfred Redfield 
observou que a relação C:N:P do plâncton 
marinho era estável e muito semelhante à 
relação C:N:P da água do mar. Esta observação 
ficou conhecida como a ‘relação de Redfield’ e 
é uma ideia central na oceanografia biológica 
e química”, acrescenta Katsumi. “Contudo, 
há trabalhos recentes que mostram que esta 
relação C:N:P no plâncton pode de facto variar 
consideravelmente. O objetivo do meu projeto 
é encontrar uma forma de incorporar esta 
variabilidade nos modelos oceânicos e utilizar 
estes modelos para explorar os impactos destas 
variações no ciclo do carbono oceânico e no 
clima global.”

INFLUÊNCIAS NA RELAÇÃO C:N:P
“Em termos gerais, a força da bomba biológica 
é muitas vezes limitada pela disponibilidade 
de nutrientes,” afirma Katsumi. “Tal como 
as plantas de jardim crescem mais quando 
fertilizadas com N e P, o mesmo acontece 
com o fitoplâncton marinho.” No entanto, 
a investigação está a revelar que esta é uma 
explicação demasiado simplista, porque assume 
que a relação C:N:P permanece constante e 
segue a relação de Redfield. A vida real, como 
é muitas vezes o caso, é significativamente 
mais complicada.

“A minha investigação identificou três grandes 
fatores que determinam a relação C:N:P no 
fitoplâncton em diferentes escalas”, explica 
Katsumi. “No caso das células individuais, 
a relação C:N:P é determinada pela 
disponibilidade de N e P, pela temperatura 
e pelo nível de luz. Por exemplo, quando P é 
escasso na água do mar envolvente, as células 
compensarão e tornar-se-ão ricas em C, 
utilizando P apenas moderadamente.” No 
entanto, o caso complica-se, porque diferentes 
espécies de fitoplâncton respondem a estes 
fatores ambientais de formas diferentes. 
“A taxonomia é, portanto, o segundo 
grande fator que afeta a relação C:N:P. Por 
exemplo, as cianobactérias são um tipo de 
fitoplâncton especialmente rico em C, pelo 
que as comunidades onde estas espécies 
são dominantes terão uma elevada relação 
C:N:P.” Os efeitos destas diferentes espécies 
na bomba biológica global dependem da sua 
abundância em todo o mundo – os lugares com 

uma alta ‘produtividade’ (ou seja, uma grande 
quantidade de fitoplâncton presente) dão um 
maior contributo para a produção global do 
que as áreas de baixa produtividade. “Assim, os 
três controlos são fisiológicos, taxonómicos e 
de produtividade”, conclui Katsumi.

INCORPORAR A RELAÇÃO NOS 
MODELOS
“Os modelos numéricos do oceano são 
representações matemáticas de como o 
verdadeiro oceano funciona,” refere Katsumi. 
“Por exemplo, os ventos empurram as águas 
superficiais do oceano e geram correntes 
oceânicas, existindo equações que expressam 
esta relação vento-corrente.” Os processos 
físicos e químicos são geralmente mais fáceis 
de modelizar, porque as ‘leis’ fundamentais 
que regem o seu funcionamento são mais 
bem compreendidas. Os processos biológicos, 
por outro lado, como a produtividade 
do fitoplâncton, são mais complexos e 
podem acabar por ser excessivamente 
simplificados nos modelos. Katsumi está a 
trabalhar para alterar esta situação. “Muitas 
equações de processos biológicos baseiam-
se em observações”, afirma. “Eu estudo os 
resultados de investigações observacionais da 
biogeoquímica oceânica e tento destilá-las em 
equações simples, que depois incorporo nos 
meus modelos”.

Atualmente, a relação de Redfield é 
amplamente utilizada para modelizar o 
comportamento dos oceanos, como o ciclo 
do carbono mas, como vimos, esta nem 
sempre é uma representação exata. Agora, 
os oceanógrafos podem usar os modelos de 
Katsumi nos seus próprios modelos, para 
obter uma imagem mais realista do oceano 
global. “O meu trabalho permite aos cientistas 
estimar como a relação C:N:P do fitoplâncton 
varia de acordo com as diferentes condições 
ambientais”, refere Katsumi. Por sua vez, isto 
pode resultar em modelos mais precisos para 
estimar como eram os climas num passado 
distante e as respostas do oceano às alterações 
climáticas atuais e futuras.” 
DESCOBERTAS
O aquecimento global em curso está a 
provocar um efeito no oceano conhecido como 
estratificação térmica, o que significa que as 
“camadas” de água a diferentes profundidades 



EXPLORA UMA CARREIRA EM 
BIOGEOQUÍMICA OCEÂNICA

•  Há inúmeras instituições que podem apoiar os estudantes que 
desejam estudar oceanografia ou cursos conexos. Nos EUA, a 
NOAA Sea Grant apoia os alunos que querem seguir carreiras 
em oceanografia, como por exemplo através da concessão de 

bolsas de estudo e estágios: seagrant.noaa.gov

•  O Departamento de Ciências da Terra e Ambiente da 
Universidade do Minnesota, onde Katsumi trabalha, oferece 

programas regulares de sensibilização pública (cse.umn.
edu/esci/initiatives). Katsumi dirige seminários com escolas 

secundárias locais quase todos os anos no verão, profere 
palestras públicas e acolhe alunos universitários no seu grupo 
de investigação para colaborarem em “projetos de pequena 

dimensão. 

•  Segundo Katsumi, é provável que uma carreira em 
biogeoquímica oceânica ocorra na investigação académica ou 
governamental. Segundo a PayScale, o salário médio de um 
oceanógrafo nos EUA é de cerca de 70 000 dólares anuais.

{T1}PRINCIPAIS CONSELHOS DE 
KATSUMI

01   Identifica alguém que te inspire e seja um bom exemplo.

02   Se te empenhares academicamente e tiveres um interesse 
ativo nas questões ambientais, terás uma boa preparação para 
uma carreira em oceanografia.

03   Mantém um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida 
pessoal. Isso é fundamental para qualquer sucesso persistente na 
vida.

PERCURSO DA ESCOLA À 
BIOGEOQUÍMICA OCEÂNICA

Dada a natureza interdisciplinar da biogeoquímica oceânica, Katsumi 
recomenda que te familiarizes com os fundamentos das CTEM: 

física, química, biologia e matemática. Na universidade, os cursos de 
oceanografia, geoquímica ou ciências da terra são extremamente úteis, 
embora muitos outros cursos de ciências possam também ministrar a 

formação necessária.

Katsumi explica em mais pormenor a sua área de 
investigação e a sua carreira.

O QUE É BIOGEOQUÍMICA 
OCEÂNICA?
A oceanografia, o estudo dos oceanos, é 
muito abrangente e interdisciplinar. Engloba 
a física (por exemplo, correntes oceânicas, 
conteúdo térmico), a química (por exemplo, 
concentrações elementares e isótopos na água 
do mar), a biologia (por exemplo, produção 
biológica, respiração microbiana), e a geologia 
(por exemplo, fluxos fluviais, sedimentação). A 
biogeoquímica oceânica é um subconjunto da 
oceanografia que se relaciona com o ciclo de 
elementos importantes em escalas temporais 
de dias a milénios. Como estes ciclos envolvem 
processos físicos, químicos e biológicos, é 
naturalmente interdisciplinar.

O QUE IMPLICA A SUA CARREIRA DE 
INVESTIGAÇÃO?
Como oceanógrafo químico computacional, 
desenvolvo investigação sobre temas de grande 
alcance relacionados com o ciclo global do 
carbono dos oceanos e a forma como este 
está associado ao sistema global do carbono. 
Os oceanos têm uma grande influência no 

dióxido de carbono atmosférico, que é uma 
das principais determinantes das alterações 
climáticas. A minha investigação passa 
por trabalhar no sentido de compreender 
quantitativamente os importantes motores do 
ciclo global do carbono dos oceanos nos climas 
passados, presentes e futuros.

O QUE CONSIDERA GRATIFICANTE 
NO SEU TRABALHO?
A biogeoquímica oceânica é extremamente 
relevante para as alterações climáticas globais. 
O oceano absorve, e continuará a absorver, 
grande parte do dióxido de carbono libertado 
pela queima de combustíveis fósseis. A 
investigação em áreas como o fitoplâncton 
marinho e a bomba biológica são centrais para 
compreender como o ciclo global do carbono 
funciona e o que tal significa para os impactos 
das alterações climáticas no mundo.

EM QUE PLANEIA TRABALHAR A 
SEGUIR?
Tenho em mente duas direções futuras. 
Em primeiro lugar, planeio utilizar dados 
de satélite para quantificar remotamente 
as relações C:N:P do fitoplâncton. Assim, 
poderei complementar o meu trabalho teórico 

de modelização com dados do mundo real. 
Em segundo lugar, pretendo alargar o meu 
trabalho teórico sobre o fitoplâncton de modo 
a incorporar o zooplâncton. Estes animais 
microscópicos comem fitoplâncton e movem-
se verticalmente através das águas oceânicas, 
pelo que são uma parte importante da bomba 
biológica e são suscetíveis de modificar 
as relações C:N:P de fitoplâncton como 
sumidouros de biomassa de fitoplâncton.

QUAIS SÃO OS PROBLEMAS 
QUE A PRÓXIMA GERAÇÃO DE 
BIOGEOQUÍMICOS OCEÂNICOS IRÁ 
ENFRENTAR?
A decomposição dos processos biológicos em 
mecanismos quantificáveis é necessária para 
modelizar estes processos com precisão, mas 
este aspeto é mais complexo para a biologia do 
que para a química e a física. É fundamental 
descobrir as equações na base destes processos. 
Outro desafio para a próxima geração é como 
processar os enormes volumes de dados que 
são recolhidos por sensores remotos, como os 
satélites e as boias autónomas. Estes conjuntos 
de dados serão fundamentais para a nossa 
compreensão, mas apenas se conseguirmos 
entendê-los de forma eficaz.

SOBRE A BIOGEOQUÍMICA OCEÂNICA
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O professor Katsumi Matsumoto acede 
remotamente a instalações de supercomputação 
para modelizar a biogeoquímica oceânica global.

Concentração de clorofila nos oceanos. As áreas vermelhas indicam elevadas concentrações de fitoplâncton, enquanto as áreas azuis indicam baixas concentrações de fitoplâncton. Autoria: 
NASA e SeaWiFS

QUAIS ERAM OS SEUS INTERESSES EM 
CRIANÇA?
Sempre me interessei pela natureza. Quando 
era rapaz, gostava de fazer caminhadas com 
a minha família e de apanhar insetos com os 
meus irmãos. Na adolescência, preocupava-me 
com a proteção e a conservação do ambiente.

QUEM O INSPIROU PARA SE TORNAR 
UM CIENTISTA?
Nenhum membro da minha família era 
cientista enquanto eu crescia e, como tal, não 
era uma possibilidade que eu considerasse. 
Depois, o meu irmão mais velho seguiu um 
curso superior, o que me abriu os olhos para o 
ensino universitário. Mais tarde, fui inspirado 
pelo profundo conhecimento dos meus 
professores de geociência, como Tom Webb na 

Universidade de Brown e Wally Broecker na 
Universidade de Columbia.

QUE ATRIBUTOS PESSOAIS FIZERAM 
DE SI UM CIENTISTA DE SUCESSO?
A perseverança é essencial. “O génio é 1% de 
inspiração e 99% de transpiração”, como disse 
Thomas Edison, e a perseverança tem sido 
provavelmente a razão mais importante para 
qualquer sucesso que eu tenha tido. Muitas 
vezes, a sorte também tem influência, mas é 
preciso persistência para ter sorte.

COMO ULTRAPASSA OS OBSTÁCULOS 
NO SEU TRABALHO?
Mais uma vez, com perseverança. Dedico todo 
o tempo e esforço que posso a um problema, 
muitas vezes enquanto aprendo com os outros 

à minha volta. Se sentir que fui longe demais, 
paro e volto ao problema passado algum 
tempo. Quase sempre sou capaz de ultrapassar 
obstáculos depois de passar por este processo 
algumas vezes, embora possa demorar algum 
tempo!

QUAIS SÃO AS REALIZAÇÕES 
PROFISSIONAIS DE QUE MAIS SE 
ORGULHA ATÉ AGORA?
O meu maior orgulho são as publicações 
dirigidas pelos meus alunos. Também sinto 
orgulho nas oportunidades que me são 
oferecidas como professor convidado. Durante 
licenças sabáticas passadas, realizei investigação 
em Sydney, Hobart, Tóquio e Oxford.

O QUE LEVOU KATSUMI A TORNAR-

SE UM BIOQUÍMICO OCEÂNICO?



CONHECIMENTOS 
1. O que é o fitoplâncton?
2. O que é o ciclo global do carbono oceânico?

COMPREENSÃO 
3.  És capaz de explicar a importância da bomba biológica no contexto das 

alterações climáticas globais?
4.  Por que razão os processos físicos e químicos são mais fáceis de 

modelizar do que os processos biológicos?

APLICAÇÃO 
5.  As temperaturas do oceano estão a aumentar devido às alterações 

climáticas. Que efeito pensas que este fator poderá ter na bomba 
biológica?

6.  Muitos cientistas argumentam que o oceano é mais importante do que 
as árvores para o sequestro de carbono. Porque é que pensas que pode 
ser este o caso?

ANÁLISE 
7.  Na tua opinião, porque é que a relação de Redfield continua a ser 

aplicada em modelos oceanográficos, dado que se sabe que é uma 
simplificação excessiva?

8.  Como pensas que o zooplâncton (que come fitoplâncton) pode afetar a 
relação C:N:P do fitoplâncton?

9.  Katsumi menciona a utilização de dados de satélite para complementar 
os seus modelos. Como pensas que esta informação pode melhorar os 
seus modelos?

AVALIAÇÃO 
10.  A investigação da Katsumi indica que a bomba biológica pode não 

enfraquecer tanto como se pensava anteriormente. Achas que este 
aspeto significa que o mundo pode relaxar no que diz respeito ao 
combate às alterações climáticas?

PONTOS DE DISCUSSÃO

•  O Departamento de Ciências da Terra e do Ambiente 
da Universidade de Minnesota organiza uma série de 
iniciativas de sensibilização, como simpósios para alunos, 
recursos publicamente disponíveis e projetos orientados 
para o público que combinam ciência e arte. Descobre 
mais aqui: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Este artigo da NASA apresenta um enquadramento do 
fitoplâncton e da sua importância, incluindo a forma como 
as comunidades fitoplanctónicas podem ser rastreadas 
utilizando satélites: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Este vídeo apresenta um enquadramento do conceito de 
fertilização com ferro, uma técnica controversa sugerida 
para fornecer nutrientes adicionais ao fitoplâncton para 
estimular o sequestro de carbono: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

MAIS RECURSOS

BIOGEOQUÍMICA 

OCEÂNICA COM 

O PROFESSOR 

KATSUMI 

MATSUMOTO
Com base nos teus próprios conhecimentos e no que 
aprendeste com o artigo, desenha um diagrama do ciclo 
global do carbono oceânico. Elabora o teu diagrama 
tornando-o o mais claro e interessante possível. Certifica-te 
de que incluis:

- Fotossíntese
- Cadeias alimentares
- Águas superficiais e águas profundas
- Sedimentos marinhos
- Carbono atmosférico
- Emissões de carbono

Quando terminares o teu diagrama, procura alguns exemplos 
em linha. Incluíam alguma coisa que não tenhas incluído? És 
capaz de complementar o teu diagrama com alguma coisa 
nova que tenhas aprendido?

Se tiveres tempo, considera como poderiam ser outros ciclos 
de nutrientes oceânicos. O que poderá envolver o ciclo 
global de nitrogénio oceânico? Como poderão as atividades 
humanas afetá-lo?

ATIVIDADES QUE PODES REALIZAR 

EM CASA OU NA SALA DE AULA

cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Ilustração de como as futuras alterações do oceano irão afetar a relação C:N:P. Por exemplo, o fitoplâncton está confinado a uma camada superior mais fina do oceano, iluminada 
pelo sol, devido à estratificação e assim está exposta a mais luz. Em condições de luz mais intensa (4), o fitoplâncton pode fotossintetizar mais rapidamente (mais C) e/ou requerer 

menos clorofila (menos N) e tornar-se assim mais rico em C.

Katsumi durante uma apresentação sobre a relação C:N:P do fitoplâncton em 
Sydney, Austrália.

Autoria: NASA

Katsumi durante a montagem de uma estação meteorológica no telhado de um 
edifício.
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