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Mentre els humans estem ocupats llançant 
carboni a l'atmosfera, l'oceà està ocupat 
absorbint-lo. El diòxid de carboni és 
soluble a l'aigua del mar i és així com pot 
arribar als organismes vius que hi habiten. 
Els fitoplànctons (unes plantes marines 
microscòpiques) es troben prop de la superfície 
de l'oceà i absorbeixen el carboni a les 
cèl·lules a partir de la fotosíntesi. Ja sigui quan 
moren o per algun altre procés de la cadena 
alimentària, una part d'aquest carboni acaba 
a les fondàries de l'oceà, on queda estancat 
entre l'aigua marina i els sediments del fons. 
Així doncs, l'oceà té un paper fonamental en 
l'emmagatzematge del carboni, fins al punt que 
ralentitza significativament l'agreujament del 
canvi climàtic.

Aquest efecte és el conegut com la "bomba 
biològica". "La bomba biològica és la 
transferència vertical de matèria orgànica 
generada per fotosíntesi des de la superfície 
de l'oceà fins a la fondària oceànica", explica 
el professor Katsumi Matsumoto, de la 
Universitat de Minnesota. "Això vol dir que 
el diòxid de carboni de l'atmosfera arriba a les 
aigües més profundes, on pot quedar retingut 
durant segles. Com més forta sigui la bomba 
biològica, més refreda el clima global gràcies 

a que disminueix el nivell de diòxid de carboni 
atmosfèric."

Ara bé, la velocitat en la qual ocorre aquest 
procés ve, en part, determinat per les 
comunitats de fitoplàncton que hi intervenen. 
Depenent de les condicions mediambientals, 
aquestes comunitats de fitoplàncton poden 
variar molt, i això té un impacte en el paper 
que tenen en el cicle de carboni oceànic 
mundial. Katsumi centra la seva recerca en el 
camp de la biogeoquímica oceànica i empra 
models generats per ordinador a fi de predir el 
creixement d'aquests organismes microscòpics 
i la influència que tindran en el cicle de carboni 
a escala global.

FITOPLÀNCTON
"Qualsevol organisme viu es desenvolupa 
gràcies als mateixos ingredients bàsics, entre 
els que s'inclouen el carboni (C), el nitrogen 
(N) i el fòsfor (F)", afirma Katsumi. "El carboni 
és el pilar bàsic de les cèl·lules, el nitrogen 
el principal component de les proteïnes, i 
el fòsfor és essencial per als àcids nucleics, 
com l'ADN. Katsumi estudia l'índex C:N:F 
dels fitoplànctons, és a dir, com i per què les 
proporcions d'aquests tres elements poden 
variar en aquests organismes.

PARLA COM UN 
BIOGEOQUÍMIC 
OCEÀNIC:

BOMBA BIOLÒGICA – la manera 
biològica en què l'oceà captura i 
emmagatzema el carboni de l'atmosfera

CICLE DEL CARBONI – el grup de 
processos relacionats en la conversió dels 
compostos de carboni d'un estat a un altre, 
com ara la fotosíntesi, la respiració, la 
descomposició i la combustió

EMMAGATZEMATGE DE CARBONI 
– el procés de captura i manteniment del 
diòxid de carboni de l'atmosfera

FOTOSÍNTESIS – procés químic pel qual 
les plantes converteixen el diòxid de carboni, 
l'aigua i la llum en molècules orgàniques

FITOPLÀNCTON – plantes marines 
microscòpiques que habiten les aigües 
superficials dels oceans

TAXONOMIA – sistema per a classificar els 
organismes

L'OCEÀ TÉ UNA CAPACITAT INCREÏBLE PER A EMMAGATZEMAR CARBONI. DURANT 

ELS ÚLTIMS DOS SEGLES, HA ABSORBIT UN TERÇ DE LES EMISSIONS DE CARBONI 

DE LA HUMANITAT, I EN UN FUTUR N'ABSORBIRÀ ENCARA MÉS. LES COMUNITATS 

DE FITOPLÀNCTON TENEN UN PAPER FONAMENTAL EN EL CICLE DE CARBONI 

DE L'OCEÀ, JA QUE EL CARBONI DESAPAREIX DE L'ATMOSFERA I ES TRASLLADA 

AL FONS OCEÀNIC, ON QUEDA EMMAGATZEMAT A LLARG PLAÇ. EL PROFESSOR 

KATSUMI MATSUMOTO DE LA UNIVERSITAT DE MINNESOTA ALS ESTATS UNITS FA 

SERVIR MODELS CREATS PER ORDINADOR PER ENTENDRE AQUEST PROCÉS, I 

QUINES IMPLICACIONS TÉ EN EL CANVI CLIMÀTIC
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les capes més profundes tenen ara menys 
possibilitats d'emergir a les capes superiors, i 
per tant l'entorn dels fitoplànctons té menys 
N i F disponibles. Si ens fixem només en 
l'índex Redfield, s'espera que això impliqui una 
debilitació de la bomba biològica, perquè amb 
escassetat de N o F, els fitoplànctons no poden 
capturar C.

No obstant, la recerca de Katsumi ens mostra 
que aquest fenomen pot ser compensat 
parcialment per altres factors que ha investigat 
i que tenen una relació directa amb l'índex 
C:N:F. "Els baixos nivells de nutrients fan 
créixer l'índex en les cèl·lules, el que vol dir 
que capturen proporcionalment més C que 
no pas N o F", explica Katsumi. "Al mateix 
temps, la disminució de nutrients i l'augment 
de les temperatures afavoreixen les comunitats 
d'espècies de fitoplàncton riques en C, 
com els cianobacteris." Aquestes respostes 
fisiològiques i taxonòmiques impliquen que, 
tot i que la bomba biològica seguirà afeblint-
se considerablement fins a finals de segle, 
aquesta debilitació podria ser un 30 % menor 
de l'esperada si no comptéssim amb aquesta 
informació de cares a l'escenari climàtic del 
futur.

Aquesta feina de recerca comporta posar 
en dubte un precedent històric. "Fa gairebé 
un segle, Alfred Redfield va observar que 
l'índex de C:N:F en el plàncton marí era 
estable, i molt similar al de l'aigua marina. 
Aquesta observació va acabar sent coneguda 
com "l'índex Redfield", i ha esdevingut una 
idea fonamental en l'oceanografia biològica 
i química", explica Katsumi. "Tanmateix, 
els estudis més recents mostren que 
l'índex de C:N:F del plàncton pot variar 
considerablement. L'objectiu principal del 
meu projecte és trobar la manera d'incorporar 
aquest factor de variabilitat en els models 
oceànics, i emprar aquests models per 
descobrir quin impacte tenen aquestes 
variacions en el cicle de carboni oceànic i en el 
clima mundial.

INFLUÈNCIES EN L'ÍNDEX C:N:F
"En termes generals, la força de la bomba 
biològica es veu limitada sovint per la 
disponibilitat de nutrients", diu Katsumi.
 "De la mateixa manera que les plantes d'un 
jardí creixen més amb N i F, també ho fan els 
fitoplànctons marítims." Tanmateix, la recerca 
actual indica que aquesta explicació és massa 
simplista, perquè assumeix que l'índex de 
C:N:F es manté constant i segueix l'índex de 
Redfield. Com sol passar sovint, a la vida real 
les coses són bastant més complicades.

"La recerca que he fet ha identificat tres 
factors generals que determinen l'índex de 
C:N:F en fitoplànctons a diferents escales", 
explica. "Per a cèl·lules individuals, l'índex ve 
determinat per la disponibilitat d'N i F, així 
com per la temperatura i el nivell de llum. 
Per exemple, quan hi ha poc F a l'entorn 
marítim proper, les cèl·lules ho compensen 
amb quantitats més elevades de C i fan 
servir F de manera moderada." I aquí és on 
es complica encara més la cosa, perquè les 
diferents espècies de fitoplànctons responen 
a aquests factors ambientals de maneres 
diverses. "La taxonomia és, per tant, el segon 
factor general que té un impacte en aquest 
índex. Exemple d'això son els cianobacteris, 
especialment riques en C, de manera que les 
comunitats on aquest tipus de fitoplàncton 
abunda tenen un índex de C:N:F més elevat." 
Els efectes d'aquests diferents tipus d'espècies 
a la bomba biològica global depèn de com 
d'abundant siguin al món; els indrets amb alta 

"productivitat" (és a dir, on el fitoplàncton és 
molt present) tindran un impacte major en la 
producció global en comparació amb altres 
indrets de menor productivitat. "Per tant, 
els tres controls són fisiològics, taxonòmics i 
productius", conclou Katsumi.

CREAR I INCORPORAR UN ÍNDEX ALS 
MODELS
"Els models numèrics de l'oceà són 
representacions matemàtiques de com 
funciona l'oceà realment", afirma Katsumi. 
"Per exemple, el vent farà moure les aigües de 
la superfície de l'oceà i això generarà corrents; 
tenim equacions que expliquen la relació 
entre vent i corrent oceànica." Els processos 
físics i químics no solen presentar massa 
dificultats a l'hora de modelar, perquè les "lleis" 
fonamentals que les expliquen són més fàcils 
d'entendre. Els processos biològics, però, com 
ara la productivitat del fitoplàncton, són més 
complexes i poden resultar excessivament 
simplificades als models. Katsumi treballa 
per canviar aquesta tendència. "Moltes de les 
equacions de processos biològics es basen en 
observacions", afirma. "Estudio el resultat de 
la recerca observacional de la biogeoquímica 
oceànica i provo de destil·lar-les en equacions 
més senzilles, que llavors incorporo als meus 
models."

Avui dia, l'índex Redfield és molt emprat 
per models de comportament oceànic, com 
ara el del cicle del carboni, però com ja s'ha 
demostrat, no sempre té com a resultat 
una representació precisa. Ara, però, els 
oceanògrafs poden emprar els models de 
Katsumi dins els seus propis models, per a 
obtenir un retrat més realista de l'oceà en 
general. "La meva feina permet als científics 
predir com l'índex de C:N:F de fitoplànctons 
varia depenent de les diverses condicions 
mediambientals", afirma Katsumi. "Això pot 
permetre'ns, al seu torn, obtenir models més 
precisos per a calcular com era el clima en el 
passat, i la resposta de l'oceà davant la situació 
actual i futura del canvi climàtic." 
DESCOBRIMENTS
L'escalfament global actual s'encamina cap a 
un efecte oceànic conegut com estratificació 
tèrmica, que vol dir que les "capes" d'aigua 
a diferents profunditats es barregen menys 
que abans. El més important és que això 
implica que els nutrients emmagatzemats a 



VOLS TREBALLAR COM A 
BIOGEOQUÍMIC OCEÀNIC?

• Hi ha molts organismes que poden ajudar els estudiants 
interessats en estudiar oceanografia o d'altres cursos 

relacionats. Als Estats Units, la beca NOAA Sea Grant ajuda 
els estudiants que volen dedicar-se a aquest camp amb un 

seguit de beques i pràctiques:
seagrant.noaa.gov

• El Departament de Ciències de la Terra i el Medi Ambient 
de la Universitat de Minnesota, on treballa Katsumi, també 

compta amb programes de divulgació públics (cse.umn.edu/
esci/initiatives). Katsumi imparteix tallers en instituts de la 
zona gairebé cada estiu, i organitza xerrades, a més d'acollir 

estudiants universitaris al seu grup de recerca per col·laborar 
en "petits projectes". 

 Katsumi afirma que dedicar-se a la biogeoquímica oceànica 
implica probablement centrar-se en la recerca acadèmics o 

governamental. Segons PayScale, el salari mitjà d'un oceanògraf 
als Estats Units és d'uns 70.000 dòlars.

ELS PRINCIPALS CONSELLS DE 
KATSUMI

01 Busca algú que t'inspiri i que sigui un bon exemple. 

02  Participa en activitats universitàries i involucra't en la defensa 
del medi ambient que et puguin servir més endavant per 
establir una carrera en l'àmbit de l'oceanografia.

03  Recorda mantenir sempre un bon equilibri entre vida personal i 
professional. Això resulta fonamental per tenir èxit a la vida.

EL CAMÍ DES DE LA UNIVERSITAT 
FINS A TREBALLAR COM A 

BIOGEOQUÍMIC OCEANOGRÀFIC
A causa de la naturalesa interdisciplinària de la biogeoquímica oceànica, 

Katsumi recomana familiaritzar-se amb els camps bàsics deL CTIM: 
física, química, biologia i matemàtiques. A la universitat, qualsevol curs 
sobre oceanografia, geoquímica o ciències de la Terra pot ser molt útil, 

tot i que hi ha altres graus de ciències que poden oferir-te també un marc 
teòric necessari.

Katsumi explica amb més el seu camp de recerca 
i la seva trajectòria professional.

QUÈ ÉS LA BIOGEOQUÍMICA 
OCEÀNICA?
L'oceanografia, l'estudi dels oceans, és un camp 
molt ampli i interdisciplinari. Hi ha elements 
de física (com ara les corrents oceàniques o 
la temperatura), de química (concentracions 
elementals i isòtops en aigua), biologia 
(producció biològica, respiració microbiòtica) 
i geologia (sedimentació i corrents fluvials). La 
biogeoquímica oceànica és una subcategoria 
de l'oceanografia que té a veure amb els cicles 
dels elements importants en franges de temps 
que van des dels dies fins a mil·lennis. Com que 
aquests cicles tenen a veure amb processos 
físics, químics i biològics, és de naturalesa 
clarament interdisciplinària.

QUÈ IMPLICA LA TEVA CARRERA DE 
RECERCA?
Com a oceanògraf químic computacional, 
em dedico a fer recerca en una gran varietat 
de temes relacionals, en general, amb el cicle 
de carboni oceànic a nivell global, i com es 
relaciona amb el sistema de carboni mundial. 
Els oceans tenen una importància cabdal en 

els nivells de diòxid de carboni atmosfèric, que 
és el principal causant del canvi climàtic. La 
meva recerca se centra en entendre, de manera 
quantitativa, els principals factors del cicle de 
carboni oceànic en els climes del passat, el 
present i el futur.

QUÈ ÉS EL MÉS GRATIFICANT DE LA 
TEVA FEINA?
La biogeoquímica oceànica és un camp molt 
rellevant pel que fa al canvi climàtic. Els oceans 
absorbeixen, i seguiran absorbint, gran part del 
diòxid de carboni que emeten els combustibles 
fòssils. La recerca en àrees com ara la dels 
fitoplànctons marins, o la bomba biològica, és 
bàsica per entendre com funciona el cicle del 
carboni a nivell global, o quines implicacions té 
per al canvi climàtic del planeta.

QUIN ÉS EL TEU PROPER PROJECTE 
DE RECERCA?
Tinc dues idees futures en ment. La primera 
és emprar dades per satèl·lit per quantificar en 
remot els índexs de C:N:F del fitoplàncton. 
Això ajudaria a complementar els models 
teòrics que he creat fins ara amb dades del 
món real. La segona, tinc intenció d'expandir 
la meva recerca teòrica sobre el fitoplàncton 

per afegir-hi també el zooplàncton. Aquests 
animals microscòpics s'alimenten de 
fitoplàncton i es desplacen verticalment per les 
aigües oceàniques i, per tant, són un element 
important en la bomba biològica i probablement 
són capaços de modificar l'índex C:N:F a 
mesura que la biomassa de fitoplànctons 
disminueix.

A QUINS REPTES S'HAURÀ 
D'ENFRONTAR LA PROPERA 
GENERACIÓ DE BIOGEOQUÍMICS 
OCEANÒGRAFICS?
Ser capaços d'analitzar els processos biològics 
com a mecanismes quantificables és essencial 
per modelar-los amb precisió, però això resulta 
més complicat per la biologia que per la química 
o la física. Descobrir les equacions rere aquests 
processos és fonamental. Un altre repte per la 
propera generació serà la manera amb la qual 
processar la immensa quantitat de dades que 
recolliran els sensors remots, com ara satèl·lits 
o boies autònomes. Aquests conjunts de dades 
seran essencials per avançar en la recerca, però 
només si sabem analitzar-los i entendre de 
manera eficaç.

SOBRE LA BIOGEOQUÍMICA 
OCEÀNICA
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Matsumoto accedeix en remot als dispositius de 
supercomputació per a crear els models globals de 

biogeoquímica oceànica.

Concentració de clorofil·la als oceans. Les àrees vermells indiquen una alta concentració de fitoplàncton, mentre que les blaves les zones on la concentració és baixa. Crèdits: NASA i SeaWiFS

QUINS EREN ELS TEUS INTERESSOS 
DE PETIT?
Sempre m'ha interessat la natura. De petit, 
m'encantava sortir a caminar amb la meva 
família i caçar insectes amb els meus germans. 
D'adolescent, vaig començar a preocupar-
me pel medi ambient, i com protegir-lo i 
conservar-lo.

QUI VA INSPIRAR-TE PER VOLER 
DEDICAR-TE A LA CIÈNCIA?
Ningú de la meva família es dedicava a la 
ciència quan jo era petit, i per tant no era una 
cosa que tingués present. Però anys més tard, 
el meu germà gran va matricular-se a un curs 
de ciència, i això em va fer obrir els ulls per 
decidir què volia estudiar. Més endavant, em 
van inspirar els grans coneixements dels meus 
professors universitaris, com ara Tom Webb, de 

la Universitat Brown, o Wally Broeckner, de la 
Universitat de Columbia.

QUINS ATRIBUTS PERSONALS 
CREUS QUE T'HAN AJUDAT A SER UN 
CIENTÍFIC D'ÈXIT?
La perseverança és bàsica. "La genialitat és un 
1 % d'inspiració i un 99 % de transpiració", com 
va dir Thomas Edison. Crec que la perseverança 
és la raó més important per a qualsevol èxit que 
jo hagi tingut durant la meva carrera. La sort 
també hi té a veure, però cal ser persistent per 
tenir sort.

COM T'HO FAS PER SUPERAR ELS 
OBSTACLES QUE TROBES A LA FEINA?
Un cop més, gràcies a la perseverança. 
Dedico tant de temps i esforç com puc a un 
problema, i sovint aquest temps també el 

dedico a aprendre d'aquells que m'envolten. 
Només m'aturo quan veig que ho he provat tot, 
i llavors torno al problema passat un temps. 
Normalment aconsegueixo superar qualsevol 
problema després de repetir aquest procés 
unes quantes vegades. Puc trigar una mica, 
però sempre insisteixo!

DE QUÈ ET SENTS MÉS ORGULLÓS 
DE TOT EL QUE HAS ACONSEGUIT 
PROFESSIONALMENT?
Em sento molt orgullós de les publicacions 
i articles acadèmics dels meus estudiants. 
També estic orgullós de les oportunitats que 
ser professor universitari m'ha brindat. Durant 
els anys sabàtics que he tingut, he pogut fer 
recerca a Sídney, Hobart, Tokio i Oxford.

PER QUÈ KATSUMI ES VA 
CONVERTIR EN UN BIOGEOQUÍMIC 
OCEANOGRÀFIC?



CONEIXEMENTS
1. Què són els fitoplànctons?
2. Què és el cicle del carboni oceànic global?

COMPRENSIÓ 
3.  Sabries explicar la importància de la bomba biològica en el context del 

canvi climàtic global?
4.  Per què són els processos físics i químics més fàcils de modelar que els 

biològics?

APLICACIONS PRÀCTIQUES
5.  Les temperatures dels oceans augmenten a causa del canvi climàtic. 

Quin efecte creus que pot tenir en la bomba biològica?
6.  Molts científics defensen que l'oceà és més important que els arbres 

quan parlem d'emmagatzematge de carboni. A què creus que es deu, 
això?

ANÀLISI
7.  Per què creus que l'índex de Redfield segueix sent emprat en models 

oceanogràfics, tot i saber que és massa simplista?
8.  Com penses que el zooplàncton (que s'alimenta de fitoplànctons) pot 

afectar l'índex C:N:F dels fitoplànctons?
9.  Katsumi parla de fer servir dades per satèl·lit per complementar els seus 

models. Com creus que aquesta informació pot ajudar a millorar els 
seus models?

AVALUACIÓ
10.  La recerca de Katsumi sembla indicar que la bomba biològica no es 

debilitarà tant com es creia en un principi. Creus que això vol dir que 
podem deixar de preocupar-nos tant pel que fa al problema del canvi 
climàtic?

PUNTS DE DEBAT

•  El departament de ciències de la terra i el medi ambient de 
la Universitat de Minnesota duu a terme diversos projectes 
divulgatius, com ara simposis per estudiants, recursos 
gratuïts, i projectes públics que combinen la ciència i l'art. 
Pots conèixer-ne més detalls aquí: cse.umn.edu/esci/
initiatives

•  Aquest article de NASA ofereix una base contextual 
sobre el fitoplàncton i la seva importància, inclosa com es 
poden monitoritzar comunitats de fitoplàncton mitjançant 
satèl·lits: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Aquest vídeo ofereix una perspectiva introductòria 
sobre el concepte de la fertilització de l'acer, una tècnica 
controvertida per alimentar el fitoplàncton amb nutrients 
addicionals i fomentar així l'emmagatzematge de carboni: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

RECURSOS ADDICIONALS

BIOGEOQUÍMICA 

OCEÀNICA AMB 

EL PROFESSOR 

KATSUMI 

MATSUMOTO

Amb els coneixements previs i els adquirits gràcies a aquest 
article, dibuixa un diagrama del cicle de carboni oceànic 
global. Fes-lo tan clar i entenedor com et sigui possible. 
Assegura't que hi apareguin aquests conceptes:

• Fotosíntesi
• Cadena alimentària
• Aigües superficials i profundes
• Sediments marítims
• Carboni atmosfèric
• Emissions de carboni

Un cop el tinguis enllestit, busca altres exemples de 
diagrames a internet. Inclouen algun element que tu hagis 
oblidat? Pots afegir algun element nou al teu diagrama, 
gràcies a tot allò que has après?

Si tens prou temps, pensa en com deuen ser els altres cicles 
de nutrients oceànics. Com deu ser el cicle de nitrogen 
oceànic global? Quin impacte deu tenir l'activitat humana en 
aquest cicle?

ACTIVITATS QUE POTS FER A CASA 

O A L'AULA

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


Il·lustracions de com els canvis oceànics futurs afectaran l'índex C:N:F del fitoplàncton. Per exemple, el fitoplàncton es concentrarà en una capa oceànica més fina, superior i que 
rebrà llum solar a causa de l'estratificació; això vol dir que estarà exposat a més llum. Amb aquestes noves condicions (4), el fitoplàncton pot fer la fotosíntesis més ràpidament (tindrà 

més C) i/o necessitarà menys clorofil·la (menys N), i per tant serà més ric en C.

Katsumi durant una presentació sobre C:N:F de fitoplàncton a Síndey, Austràlia.

Crèdits: NASA

Katsumi muntant una estació climatològica a la teulada d'un edifici.
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