
Què és el sòl?

Des del punt de vista 
mediambiental: 

és la capa de material fértil 
que recobreix la superfície 
de la Terra 

Des del punt de vista 
tècnic:
és la capa que serveix de 
suport a qualsevol 
construcció o 
infrastructura.infrastructura.



• És un sistema dinàmic: canvia al llarg del temps i en 
l’espai.

• Origen: interacció de tots els subsistemes de la Terra

Edafosfera: capa on es realitzen els
processos de formació dels sòls

atmosfera

hidrosfera

atmosfera

geosfera

biosfera



En què cal fixar-se per estudiar un sòl?

• la característica més 
representativa dels sòls és 
mostrar capes amb propietats 
diferents anomenades 
horitzons. 

• Aquesta característica, 
representada per la variació representada per la variació 
regular de les propietats i
components en funció de la 
profunditat és el que diferencia 
un sòl de les roques.

• El conjunt de tots aquests 
horitzons superposats forma el 
perfil del sòl



Components del sòl 
http://cassany.cat/CTMA/CTMA02_04.html



El perfil del sòl

• Generalment, n’hi ha prou 
amb tres propietats per establir 
els horitzons d’un sòl: color, 
textura i estructura, encara 
que altres propietats, com la 
consistència, són a vegades de 

• Per anomenar
els horitzons del 
sòl s’utilitzen 
lletres i
números.

consistència, són a vegades de 
gran ajuda. 

Qualsevol canvi per més petit
que sigui (en una sola o en 
unes quantes d’aquestes 
propietats) és suficient per 
diferenciar un nou horitzó.



El perfil del sòl: Els horitzons orgànics

Està format per acumulació superficial de 

matèria orgànica. Compleix les condici-
ons següents:

a) Està saturat d’aigua la major part de 

H

l'any.
b) Presenta un contingut de matèria 

orgànica superior al 20%. Si hi ha 
argila, el percentatge de matèria 

orgànica augmenta.
Aconsegueix gran espessor en els sòls 

orgànics o constitueix primes capes de 

torba en sòls minerals



El perfil del sòl: Els horitzons orgànics

O
Es forma a la superfície de sòls 
minerals per acumulació de 
fullaraca.  Compleix les 
condicions següents:
a) No està saturat d’aigua o 

b) Presenta un contingut de matèria orgànica superior al 30%.
Generalment el material orgànic està molt poc descompost i rep el 
nom d’ humus brut.
Aquesta denominació  d’horitzó O no s'aplica a horitzons formats per 
descomposició de les arrels sota la superfície del sòl, que és una 
característica de l'horitzó A.

a) No està saturat d’aigua o 
només, si de cas, uns pocs 
dies de l'any.



El perfil del sòl: Els horitzons minerals

A

Quin component predomina en l’horitzó A? 

Format en la superfície, mostra una proporció de matèria orgànica 
inferior a la dels horitzons orgànics. La matèria orgànica mostra 
senyals d’estar descomposta, humus elaborat. La matèria orgànica en 
l'horitzó A està distribuïda en fines partícules o recobrint els grans 
minerals i, com a conseqüència d'això, l'horitzó és més fosc que els 
subjacents. 



El pas d’humus brut a humus 
elaborat: 

La humificació

La mineralització

El pas d’humus elaborat a matèria 
inorgànica o mineral: 



El perfil del sòl: Els horitzons minerals

E
Horitzó mineral que es manifesta per:
a) Concentració residual de sorra i llim, 

constituïts preferentment per minerals 
resistents a la meteorització.

b) Un contingut amb menys argila i menys b) Un contingut amb menys argila i menys 
òxids de Ferro o Alumini que els dels 
horitzons A i B.

Normalment l'horitzó E està situat sota un 
horitzó A, del que es distingeix per un 
contingut menor en matèria orgànica i un 
color més clar.
Sota ell hi ha un horitzó B que es diferencia 
per un color més fosc.



El perfil del sòl: Els horitzons minerals

B
Horitzó mineral d’un color més viu  que els altres 
horitzons i sense característiques de roca, sinó amb 
aspecte terrós, que mostra una estructura. 

Cal establir relacions entre aquest horitzó i els que 
B

Cal establir relacions entre aquest horitzó i els que 
té a sobre i a sota per a la seva millor identificació .

Alguna de les seves característiques són:

a) Una concentració alta d'argila, òxids de ferro i 
alumini o matèria orgànica sola o en forma de 
complexos.

b) A vegades, acumulació de carbonats, guix o 
sals més solubles.



Translocació 

• Es realitza per l'acció de l'aigua que es desplaça a 
través del sòl a horitzons cada vegada més 
profunds a causa de l'acció de la gravetat. 

• En aquest desplaçament l'aigua arrossega diversos 
materials, preferentment els més mòbils, amb la materials, preferentment els més mòbils, amb la 
qual cosa es produeixen importants pèrdues de 
materials en els horitzons superiors, que poden ser 
acumulats en els horitzons inferiors. En els 
ambients més o menys àrids, passa al revés.



• En els processos de 
translocació es distingeixen 
dues fases diferents: 
1.una inicial, de mobilització, 
transport i pèrdua de materials 
que es diu eluviació, lixiviació, 
percolació o rentat (que es 
presenta en els horitzons presenta en els horitzons 
superiors A) i 
2. l’acumulació, o sigui 
d’addició o enriquiment de 
substàncies que es diu 
il·luviació (es formen els 
horitzons B), essent sempre 
l'aigua el mitjà de transport. 



Material original. No mostra 
estructura edáfica, ni trets

El perfil del sòl: Els horitzons minerals

C

estructura edáfica, ni trets
edàfics. Tou, solt, es pot
cavar amb facilitat amb una 
aixada. 



Material original. 
Roca dura, coherent. 

El perfil del sòl: Els horitzons minerals

D o R

Roca dura, coherent. 
No es pot cavar. És 
l’anomenada roca-
mare del sòl.



El pas de roca mare a material tou i solt: 

La meteorització química

• dissolució: afecta a roques salines o evaporites. 
Ex: sal comuna, silvina, guix.

• carbonatació: afecta a roques carbonatades. • carbonatació: afecta a roques carbonatades. 
Destaquen les calcàries

• hidròlisi: afecta a roques fetes de silicats. Ex.: 
totes les roques magmàtiques.

•oxidació: afecta a roques amb minerals que 
mostren elements que tendeixen a combinar-se 
amb l’oxigen. Ex.: sulfurs, Fe i Al en silicats.



El procés de formació de silicats de
l'argila (compostos de ferro, sílice i
alumini). La meteorització química
comporta una disminució de la mida
de les partícules resultants i això es
manifesta clarament en el fet que el
sòl conté una major quantitat d'argilasòl conté una major quantitat d'argila
que la roca.
Si, a més, analitzem la mineralogia
d'aquesta argila, s’hi observa la pre-
sència progressiva de minerals que no
existeixen en la roca mare i que van
sent més abundants a mesura que els
horitzons van sent més evolucionats



Els colors 

• negre: a conseqüència de la 
impregnació de la matèria 
orgànica present en el sòl.orgànica present en el sòl.



• bru: a conseqüència de 
la meteorització dels 
minerals de la roca mare 
que alliberen importants 
quantitats de ferro. Es 
formen hidròxids fèrrics  
que s'uneixen a les que s'uneixen a les 
argiles (directament o a 
través de l'humus) 
formant compostos de 
color marró. 

Aquest procés és 
característic de les regions 
temperades humides.



•vermell (en sòls de climes temperats càlids amb un 
període de llarga i intensa sequera): aquest color és període de llarga i intensa sequera): aquest color és 
degut als compostos de ferro, produïts per la 
meteorització química dels minerals integrants de la 
roca mare. A més, l'existència d'una estació prou seca,  
en permet una deshidratació total, cristal·litzant en 
forma d'òxids, tipus oligist (=hematites). L’oligist 
presenta un color vermell viu, que impregna el perfil 
del sòl.



vermell (en sòls de climes 
tropicals): respon a una 
gairebé constant percolació 
d'aigua degut a fortes pre-
cipitacions. En aquestes 
condicions es produeix una 
intensa meteorització quí-intensa meteorització quí-
mica dels minerals, que es troben sotmesos a l’acció 
contínua d'una aigua de pluja constantment renovada 
i, per tant, permanentment agressiva, que no s’arriba 
a saturar en cap moment amb els ions alliberats dels 
minerals.



L’aigua edàfica: tipus (definits a la diapositiva 4)


