
Textura
Conjunt de característiques 
relacionades amb la mida i 
la forma dels grans .

Determinació:



Els agregats estan 
formats per 
partícules 
individuals 
(minerals, matèria 
orgànica i espais 
buits o porus) que li
donen al sòl una 
determinada 
estructura. Aquesta 
es detecta sobretot 
quan el sòl està sec.

Estructura



En els agregats hi ha un material inert, sorres, que 
s’uneix per la matèria orgànica i les argiles i altres 
agents cimentants. 





Alguns exemples d’estructures

Estructura columnar



Propietats associades a 
la textura i l’estructura

• Porositat

• Permeabilitat 



Fertilitat
http://www.xtec.es/~coliver/geo/sols_classificacio.htm

El destí dels minerals 
ionizats en el sòl depèn 
de diferents factors 
climàtics, litològics, 
químics i biològics: la 
precipitació, la textura 
del sòl, la càrrega dels 
ions i l'acció de les 
arrels dels vegetals. 

http://www.xtec.es/~coliver/geo/intercanvi_cations.htm



Formació del sòl
Bàsicament hi ha cinc factors formadors:
1. Tipus de roca. Destaquen clarament tres paràmetres 

que incideixen en la formació i evolució dels sòls:
� Composició mineralògica. Aquelles roques que 

continguin abundants minerals fàcilment 
meteoritzables, evolucionaran ràpidament per formar 
sòls.

� Permeabilitat. Regula la penetració i circulació de 
l'aire i l'aigua. 

� Granulometria . Dels dos apartats anteriors es 
desprèn la importància de la mida de les partícules 
dels constituents de la roca en la formació del sòl. 



2. Clima. Regularà l'aportació d'aigua al sòl, així 
com la seva temperatura. D'altra banda, el clima 
també influeix directament en altres factors 
formadors, com són els organismes i el relleu. 
La intensitat de percolació (= infiltració) es 
considera un factor decisiu en la formació del sòl 
(condicionada per factors climàtics, la quantitat i 
la distribució anual de les precipitacions, i altres 
factors, com la permeabilitat). 
La intensitat de la meteorització, el tipus 
d'horitzons que es formin i el gruix del sòl seran
molt diferents segons que els sòls siguin 
percolants (= amb abundant infiltració d'aigua) o 
subpercolants.





3. Morfologia del terreny.



Tres accions fonamentals:
1ªTransport

Per l'acció de la gravetat, tot tipus de materials es
traslladen pendent avall. Segons la seva posició en el
paisatge:
A les zones altes, sobretot en les àrees en què es
presenten fortes inclinacions, el sòl està sotmès a una
intensa erosió, per la qual cosa és prim.
A mig vessant, els sòls estan sotmesos a un continu
transport de materials sòlids i dissolucions (sòls
coluvials).
A la ruptura dels pendents es produeix la sedimentació
dels materials arrossegats (compostos solubles i
partícules sòlides), per la qual cosa a peu de vessant es
formen sòls molt gruixuts i de textures (= granulome-
tries) molt fines.



2ªCaracterístiques hídriques
inclinació del pendent � infiltració d'aigua en el sòl. 

textura� permeabilitat � drenatge del sòl

A les àrees altes tindremun drenatge vertical ràpid, 
que passarà a oblic als vessants i quedarà molt impedit
a les depressions.



� Orientació dels pendents



4. Activitat dels éssers vius

5. El temps de duració del procés



Processos de formació





Fases de formació d’un sòl

http://cassany.cat/CTMA/CTMA02_04.html


