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Quadern per al cicle superior de Primària

Una eina per enriquir el sòl
i lluitar contra el canvi climàtic

El CO2 i l’efecte d’hivernacle

El CO2 és imprescindible per a la vida...
El CO2 (diòxid de carboni) és un dels gasos que contribueixen a produir el que s’anomena efecte
d’hivernacle, és a dir: a permetre que la calor del sol penetri l’atmosfera terrestre però que no en
marxi totalment. Aquest fenomen és essencial per mantenir la temperatura actual de la Terra. Si no,
el nostre planeta seria extremament fred.
Hi ha diversos mecanismes naturals que utilitzen CO2 i, així, contribueixen a mantenir-lo a nivells
adequats en l’atmosfera. La fotosíntesi, per exemple, és el més important: les plantes utilitzen el
CO2 que prenen de l’aire per crear la seva pròpia matèria, les fulles, la tija, les arrels... D’aquesta
manera, el carboni acaba formant part de les plantes i no va a parar a l’aire. Un altre procés natural
és la formació de carbó geològic. En aquest cas, les plantes es converteixen en carbó a sota terra,
i per tant el carboni tampoc acaba a l’atmosfera. Ara bé, la natura necessita milions d’anys per
produir aquest carbó.
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(dibuix 1: el CO2 “bo”: temperatura adequada per a la vida; fotosíntesi, etc.)

... però l’excés de CO2 és molt perjudicial perquè provoca
el canvi climàtic.
Però en el darrer segle l’ús desmesurat de combustibles fòssils (gas, carbó i petroli), que
s’havien format durant milions d’anys sota terra i hi romanien, ha alliberat a l’aire grans quantitats de carboni (C) en forma de CO2. Això ha fet augmentar perillosament la concentració
d’aquest gas a l’atmosfera, cosa que ha provocat l’anomenat canvi climàtic.
El canvi climàtic té conseqüències molt greus: el glaç concentrat al pol Nord, al pol Sud i a les
glaceres es desfà, cosa que fa elevar el nivell del mar, i moltes ciutats i espais costaners quedaran
coberts per l’aigua... També fa variar les pluges: els períodes de sequera s’allarguen, el desert
creix i, al mateix temps, les inundacions són cada cop més violentes...
La humanitat s’enfronta, doncs, a un problema molt greu, en què l’excés de CO2 és el responsable principal. Per tant, cal que reduïm les emissions d’aquest gas a l’atmosfera, a la vegada que
inventem sistemes de capturar-lo. I el biocarbó és un d’aquests sistemes.
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Què és el biocarbó
El biocarbó (biochar en anglès) és simplement un tipus de carbó, que s’obté “cremant” sense
oxigen restes orgàniques, normalment vegetals (branques, troncs, fulles, clofolles...). Aquest
procés s’anomena piròlisi. Les restes orgàniques s’escalfen dins de dipòsits tancats per tal que
no hi intervingui l’oxigen, i així s’evita en gran part la formació de C02, que no és més que la
combinació del carboni de la matèria orgànica (C) amb l’oxigen de l’aire (O2).
La humanitat ha produït carbó vegetal durant molt de temps per cuinar i escalfar-se, ja que pesa
molt menys que la llenya. A Catalunya, els carboners produïen el carbó al bosc mateix. Cobrien
una pila de llenya amb terra perquè no hi entrés l’oxigen, i la deixaven cremar durant uns quants
dies. Ara ja no cuinem amb carbó vegetal, però encara hi fem barbacoes els diumenges!
El biocarbó, doncs, és carbó vegetal. La novetat està en el fet que l’utilitzem no pas per cremar-lo
i produir calor, cosa que alliberaria CO2, sinó per enterrar-lo al sòl per evitar que el C02 marxi a
l’atmosfera.
A més, el biocarbó és bo per als conreus, com veurem tot seguit.

El biocarbó és carbó vegetal produït
especialment per ser enterrat i
reduir així la concentració de CO2 a
l’atmosfera...
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Història del biocarbó
El recurs d’enterrar carbó per fer la terra més fèrtil ja ve d’antic. Per exemple, en uns estudis que
es van fer sobre antics pobladors de l’Amazònia de fa molt de temps (entre 1.000 i 2.500 anys)
es va descobrir que comunitats molt grans de gent podien viure en zones amb sòls molt pobres,
en què era difícil cultivar res per menjar. Com era possible, doncs, que hi visqués tanta gent?
Aleshores es va trobar el que s’anomenà Terra Preta (“terra negra” en portuguès): indrets on els
indis barrejaven carbó triturat i restes orgàniques amb la terra. D’aquesta manera, la feien molt
més fèrtil i el que plantaven creixia més i millor. Aquest fet, a més, demostra que el carbó enterrat
roman al sòl durant segles o fins i tot mil·lennis.
S’han fet troballes similars a altres llocs del món (a l’Amèrica del Sud, a l’Àfrica occidental, a la
Xina, etc.).

... i, a més, el biocarbó
fa la terra més fèrtil.
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Beneficis
El biocarbó és molt beneficiós perquè millora el sòl, ajuda a reduir els
residus i és una eina eficaç contra el canvi climàtic.

1- Com millora el sòl
Triturat i barrejat amb la terra, el biocarbó
ajuda a retenir els nutrients que les plantes
necessiten. A més, gràcies als seus forats
microscòpics, ajuda a mantenir l’aigua a la
terra. En tercer lloc, en aquests forats viuen
milions de microorganismes que elaboren
aliment per a les plantes. El biocarbó és
un bon fertilitzant i va molt bé, doncs, per
recuperar terrenys degradats.

El biocarbó fa la terra més fèrtil perquè reté
els nutrients i l’aigua i fa de casa a milions de
microorganismes.
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(dibuix 6: un arbret raquític en un sòl degradat; i un arbre

2- Com ajuda a reduir residus
Els jardins, els parcs, els boscos i també les granges
d’animals generen cada any moltíssims residus
orgànics, que ocupen espai i contaminen la terra, l’aire
i l’aigua. Però restes de poda, branques, troncs i fins i
tot purins i altres deixalles poden ser reduïts a biocarbó
a través del procés de la piròlisi. Així no només se’n
disminueix el volum, sinó que en convertir-los en carbó
s’eviten altres problemes ambientals. Per exemple, quan
la fusta es podreix es pot alliberar metà (CH4) i òxid
nitrós (N2O), que tenen un efecte d’hivernacle molt
superior al temut CO2 (gairebé 300 vegades més, en el
cas de l’òxid nitrós).

Les branques i fulles convertides en biocarbó ocupen molt
menys espai.
3- Com ajuda a frenar el canvi climàtic
Cremar combustibles fòssils per produir energia ha
fet augmentar la concentració de CO2 atmosfèric.
En canvi, si amb els
residus vegetals produïm
carbó i l’enterrem, retornem al sòl aquesta enorme
quantitat de carboni que
ara és a l’atmosfera en
forma de CO2. Aquest
carbó quedarà al sòl potser
només uns segles, però és
el que la humanitat necessita per estabilitzar el
clima mentre evolucionem
cap a una societat sense
combustibles fòssils.

L’energia solar i l’eòlica no emeten
CO2, i el biocarbó disminueix la
concentració de CO2 a l’aire.

El biocarbó ajuda a fer front al canvi
climàtic
7

El biocarbó al món
Estats Units:

Una màquina converteix en biocarbó les branques
sobreres de la tala dels boscos

Costa Rica:

Menys fum i camps
més fèrtils
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Xina:

Del biocarbó se’n fan
fertilitzants

Kènia:

Els pagesos de Kènia
produeixen el seu propi
biocarbó
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Austràlia:

La fullaraca es
converteix en biocarbó
al camp mateix

El biocarbó al món
Per sort, al món ja fa algun temps que es produeix
biocarbó per tal de capturar CO2. És, a més, un bon
fertilitzant.

Kènia:
Els petits pagesos de Kènia gasten més de la meitat del que guanyen en
fertilitzants. L’entitat ACON fabrica un tipus de cuina que en comptes
de cendra produeix biocarbó. Com que són quantitats petites, han rebut
ajuda per construir uns forns a cada granja, que produeixen entre 3 i
5 tones de biocarbó cada any a partir de restes vegetals. Els pagesos
han pogut comprovar que les collites són millors i s’estalvien diners en
fertilitzants.

Costa Rica:
Cada any, milers de treballadors dels països
veïns arriben a Costa Rica per a la collita del
cafè. Viuen durant mesos en cabanes i cuinen
amb focs a terra que fan molt de fum, cosa que els
produeix malalties respiratòries. Per evitar-ho, un
grup de productors de cafè (Sol Colibrí) i promotors
del biocarbó nord-americans (SeaChar) han fabricat
petites cuines que generen biocarbó i que pràcticament no fan
fum. Es fabriquen amb materials reciclats i són molt econòmiques. A
més, aquests treballadors venen aquest biocarbó a les finques cafeteres
com a fertilitzant, i així es poden treure un sobresou.
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Estats Units:
L’estat d’Oregon és conegut pels seus extensos boscos
i per la seva indústria de producció de fusta. La gran
quantitat de branques i altres restes forestals representa un
problema, però l’empresa Three Dimensional Timberlands
ha dissenyat i construït una planta de producció de biocarbó
que pot transformar restes forestals a raó de 3 tones per
hora. Fa un tipus de piròlisi ràpida, i converteix les restes
forestals en biocarbó, biodièsel i gas, aquest darrer aprofitat
per escalfar la llenya durant el procés de piròlisi.

Xina:

La Xina és el major consumidor de fertilitzants químics per a l’agricultura, cosa que
està provocant la contaminació dels rius i els aqüífers. En canvi, hi ha una llarga
tradició d’aplicar biocarbó als sòls (els arqueòlegs n’han trobat a sòls de més de
4.000 anys!). El Centre de Recerca del Bambú ha enllestit una planta de producció de
biocarbó i ha dissenyat un fertilitzant fet de biocarbó i restes orgàniques fermentades.
El govern ja ha autoritzat la venda d’aquest nou producte, més eficient i menys
contaminant que els fertilitzants químics.

Austràlia:
Al nord d’Austràlia es cultiven grans extensions de
canya de sucre. Després de la collita, queden milers
de tones de fulles i tiges als camps, que provoquen sovint grans incendis.
Buscant un sistema per aprofitar tots aquests residus vegetals, dos emprenedors,
pare i fill, han creat l’empresa Black is Green. Han dissenyat i construït un forn de
biocarbó situat sobre un camió, de forma que poden anar a cada camp i transformar les
restes vegetals en biocarbó allà mateix, i així estalvien diners i combustible (portar les
restes a una planta fixa és molt car). Aquest forn portàtil pot processar una tona per hora, i
estan començant a vendre el biocarbó com a fertilitzant per als conreus de la regió.
11

Iniciativa a les comarques gironines
A les comarques gironines s’ha començat a produir
biocarbó de forma experimental.
La producció de biocarbó és una novetat a gran part del món, i a les comarques gironines s’ha posat
en marxa una de les primeres iniciatives catalanes: el Projecte Biocarbó. Es tracta de convertir en
biocarbó dos tipus de restes vegetals molt abundants:
Restes forestals. A Catalunya tenim molts boscos, però el preu de la fusta és tan baix que als
propietaris no els surt a compte gestionar-los. Queden abandonats i plens de sotabosc i tenen moltes
probabilitats de patir un incendi. Fins i tot quan es talen s’aprofiten només els troncs, i el brancam
s’abandona al bosc, triturat i escampat per terra. Una manera d’aprofitar aquestes branques i de
gestionar millor els boscos seria convertir-les en biocarbó.
Restes de poda. Als jardins, parcs i cases unifamiliars es produeixen grans quantitats de branques i
fulles. Ocupen molt espai i costa molts diners portar-les a les instal·lacions municipals de tractament
de deixalles, on se’n pot fer compost, que s’utilitza com a adob. Però també se’n podria fer biocarbó,
i utilitzar-lo per millorar la qualitat del sòl conjuntament amb el compost.
El projecte que s’ha iniciat pretén contribuir a la lluita contra el canvi climàtic aprofitant un residu
molt abundant del qual sovint no sabem què fer.
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12 Biocarbó

Experiment amb biocarbó
Ara us toca a vosaltres: voleu comprovar l’eficàcia del biocarbó? Aquí en
teniu un bon experiment!

Instruccions:
Material necessari:
o biocarbó
o 6 testos d’1 litre aproximadament
o tires de pH
o aigua destil·lada
o 12 llavors de blat de moro
o terra suficient per omplir els 6 testos
o regle
o safata coberta amb diaris, prou gran per contenir els 6 testos
o gerra per regar les plantes
o càmera per fer fotos de l’experiment

1. Prepareu els testos
Com en tot experiment científic, necessitareu una mostra normal (control) i una mostra amb
l’element que voleu investigar (prova). En aquest cas, el biocarbó.
Per tant, primer haureu d’omplir els testos de terra. Tres contindran biocarbó (prova), mentre que
els altres tres només contindran terra normal (control), de forma que pugueu comparar els efectes
que té sobre les plantes l’addició de biocarbó a la terra.
o
o
o
o
o
o
o
o

Etiqueteu els testos: B1, B2, B3 (els que contindran biocarbó), i C1, C2 i C3 (els que no).
Ompliu els 3 testos de control C1, C2 i C3 amb terra normal.
Ompliu fins a la meitat els 3 testos de prova B1, B2 i B3 amb terra normal.
Buideu la terra del test B1 dins la bossa individual que conté biocarbó. Tanqueu la bossa i
agiteu amb força, fins que el biocarbó i la terra es barregin a fons. Això ho fem així perquè 		
respirar pols de carbó és dolent per a la salut.
Buideu la barreja de nou al test B1.
Repetiu el procediment amb els altres dos testos (B2 i B3).
Regueu tots els testos per tal que la terra estigui humida.
Mesureu el pH de la terra: col·loqueu-ne una mica en un got, afegiu-hi aigua destil·lada i 		
remeneu-ho fins que obtingueu una pasta homogènia. Amb una tira reactiva mesureu-ne el pH.
Això ho heu de fer per a cada test.
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Experiment amb biocarbó
2. Sembreu les llavors
Els vostres testos estan preparats? Doncs ara toca afegir-hi les llavors!
Amb el dit, feu un foradet a la terra, al centre de cada test. El forat ha de tenir 			
aproximadament 2 cm de profunditat.
o Poseu 2 llavors al fons de cada forat i cobriu-ho amb terra.
o

3. Situeu les plantes
Ara heu de trobar un lloc adequat per tenir les plantes, observar-les, prendre’ls les mides i fer-ne
fotos!
o Col·loqueu els 6 testos en una safata folrada amb paper de diari i col·loqueu la safata en un
indret ben il·luminat amb llum natural.

4. Tingueu cura de les plantes
Enhorabona, l’experiment està en marxa! No obstant això, la vostra feina tot just ha començat! Ara
heu de tenir cura de les plantes: no us oblideu de regar-les!
• Cada dos dies, observeu la terra a cada test: si està seca, preneu el gerro i regueu-la. Assegureu-vos
que la terra està sempre humida, però no inundada.
• Després de la primera setmana, ja heu de veure els brots que surten de la terra. En els testos on
hagin germinat les dues llavors i ja tinguin uns 2 cm d’alçada, seleccioneu la que us sembli més sana i
retireu l’altra. Això li donarà més espai per desenvolupar-se, i més possibilitats perquè creixi amb èxit!
• Cada setmana, mesureu l’alçada de les plantes i feu, si cal, algunes altres observacions (nombre de
fulles, problemes de salut, etc.).
• Cada setmana, si és possible, feu fotos de les plantes en el moment de prendre les mides.
Nom:
Setmana

Data inici:
1

2

3

4

Data final:
5

6

7

C1
C2
C3
Mitjana C
B1
B2
B3
Mitjana B
Cal mesurar l’alçada en centímetres
• Al final de l’experiment (8 setmanes), utilitzeu les tires reactives per mesurar el pH de la terra a cada test,
amb el mètode que hem explicat abans. Envieu els resultats al lloc web del projecte.
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Experiment amb biocarbó
5. Interpreteu les dades obtingudes
Aquest experiment el podeu fer de forma individual, en grups d’alumnes, o per aules. Si el feu
diversos grups simultàniament, podeu utilitzar cada un un tipus de terra diferent, per tenir una
varietat més gran de resultats.
Discutiu a classe els resultats dels experiments: el biocarbó afecta el creixement de les plantes?
Positivament o negativament?
Podeu crear gràfiques que us ajudin a entendre els resultats i a discutir-los a classe. A continuació
en teniu un exemple.
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Us agrairem que ens feu arribar els resultats dels vostres experiments a info@biocarbo.cat, així com
qualsevol dubte o comentari que tingueu. I a la web del projecte, www.biocarbo.cat, trobareu més
informació sobre el biocarbó.

Esperem que gaudiu de
l’experiment amb biocarbó!
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Aquest quadern és una eina educativa del Projecte
Biocarbó. Es pot utilitzar preferentment al cicle
superior de Primària, i ha estat pensat tant per a
l’alumne com per al professor.
Hi trobareu explicacions breus i amenes i
requadres amb els textos complets.
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