
GÈNESI DE SÒLS. 
FACTORS I PROCESSOS DE FORMACIÓ DE SÒLS. 
 
 Factors de formació: Components del medi que originen, orienten i controlen els processos 
que donen lloc a la formació del sòl. Clàssicament es consideren 5 factors: Clima, Material 
original, Geomorfologia (relleu), Factors biòtics  i Temps. 
Processos de formació: Canvis físics o biogeoquímics del sistema que donen lloc al 
desenvolupament del sòl. 
Roca: Material constitutiu de l’escorça de la terra, format en general per una  associació de 
minerals, per fragments de roca preexistents o per restes d’organismes. Presenta una 
homogeneïtat estadística. En general és dura i coherent, però pot ser tova i plàstica, mòbil i fins 
i tot líquida o gasosa. 
Mineral: Espècie química natural, inorgànica que es presenta gairebé sempre en forma de sòlid 
cristal⋅lí. Els minerals primaris es formen durant la cristal·lització de la roca i els minerals 
secundaris es formen en una etapa posterior a la formació de la roca i, en general deriven dels 
primaris 
Meteorització roques: Alteració i disgregació mitjançant mecanismes físics o químics, 
produïda a la superfície terrestre.  
Alteració: Modificació de la composició mineralògica i química d’una roca. 
Geomorfologia: Estudi de l’evolució de la superfície terrestre, els factors, processos, 
formes...... Canvia amb el temps. 
Fisiografia: Configuració de la superfície del terreny. Es té en compte el relleu. 
Conca hidrogràfica: espais geogràfics drenats per una xarxa de cursos d’aigua sobre la 
superfície de la Terra. Quan inclou les aigües subterrànies es parla de conca hidrològica. 
També es defineix com una unitat fisiogràfica formada per la unió d’un sistema de cursos de 
rius d’aigua definits pel relleu. 
Els seus límits (divisòria d’aigües) es defineixen naturalment. A la pràctica corresponen a les 
parts més altes de l’àrea que inclou el riu. 
Divisòria d’aigües: Línia que separa dues conques hidrogràfiques contigües i a partir de la 
qual divergeixen les aigües. Aproximadament coincideix amb la línia de carenes o d'altituds 
màximes d'una serralada. Hi ha divisòries principals, que separen dues conques totalment 
independents, i laterals, que separen dos rius d'un mateix vessant. Les divisòries són línies 
sinuoses i variables per la intensitat de l'erosió 
Vessant: Superfície d’un terreny amb declivitat per on corren les aigües de pluja, etc. 
vessants regulars en el cas de pendents llisos on una capa de sòl emmascara les irregularitats 
de la roca. Vessants irregulars quan el coster es barrancós, acinglerat, amb alternança d’ 
escarpaments rocallosos i zones de menor declivitat cobertes de sòl, etc. 
Interfluvi: constituït per dos vessants, separats o no per una superfície plana al fons de la 
vall.  
Col.luvió: Material petri fi arrencat d’un vessant, procedent de la desagregació de les 
roques, transportat a poca distància i acumulat per escorriment difús al peu del vessant per 
l’acció de la gravetat, amb possible intervenció de la gelifluxió; és més angulós que l’al·luvió, 
i manté una relació estreta amb les formacions superficials.  
Al·luvió: Conjunt de sediments transportats i dipositats per les aigües corrents. Terra 
d’al·luvió: Terra dipositada en un indret per l’acció mecànica de l’aigua corrent. 
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Toposeqüència: Conjunt de sòls amb morfologies diferents a causa de la posició en el 
paisatge que ocupen, lligat a la topografia. 
 
 
FACTORS DE FORMACIÓ DELS SÒLS 
 
• Clima (Vegi’s documentació Climatologia).  
 
Els principals components que intervenen en la formació del sòl són la Precipitació i la 
Temperatura. Secundàriament la radiació solar i el vent. 
Característiques, processos i propietats del sòl relacionades amb el clima: 
o Règim d’humitat i temperatura (finalitats de classificació taxonòmica). 
o Cicles biogeoquímics dels elements 
o Meteorització dels minerals. Formació de minerals d’argila 
o Color 
o Translocacions i pèrdues de material  
o Dissolucions i precipitacions de carbonats, guix, sals... 
o Estructura 
 
• Material original  
 
Roques 
 
Cicle general de les roques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagènesi processos que 
afecten a sediments 
dipositats i que els 
transformen en roques dures 
i coherents sedimentàries.  
 
Anatèxia: fusió diferencial,  a 
causa d’un augment de la 
temperatura,  que pot 
originar la fusió parcial i total 
de roques amb la formació de 
magmes. 
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• Ígnies:  
Provenen de la solidificació d’un magma. Els magmes són barreges de material rocós fos, 
principalment de tipus silicatat, que poden contenir a més algunes fases sòlides (cristalls i 
fragments de roca) i gasoses. Es divideixen en  

o roques intrusives o plutòniques: formades a gran profunditat. Ex.: Granit, 
Granodiorita, Diorita Sienita, Gabre. 

o roques extrusives o volcàniques: formades en la proximitat de la superfície 
terrestre. Ex.: Basalt, Riolita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Litoteca. UB  
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• Sedimentàries:  
Es formen a partir de processos físics, químics i biològics que tenen lloc a la superfície de la 
terra. Estan compostes per partícules derivades de roques preexistents que foren dipositades 
després d’un transport per un agent erosiu (rius, mars, corrents, vent o gel). 
 
Es classifiquen per diferents criteris: 
 
Classificació de les roques sedimentàries per la seva composició química 
Roques evaporítiques:    Roques carbonoses: 
    - Guix CaSO4 . 2H2O    Torba, Lignit, Hulla, Antracita 
    - Anhidrita CaSO4 
    - Halita NaCl 
    - Carnalita KCl 
    - Epsomita MgSO4 . 7 H2O 
 
 
Roques carbonatades 

Nom de la roca Composició 
Calcària Calcita/aragonit (fins 10% dolomita) 
Calcària dolomítica Calcita/aragonit (fins 50% dolomita) 
Dolomia calcària Dolomita (fins un 10% calcària dolomítica) 
Dolomia Dolomita (fins un 50% calcària dolomítica) 

 
Classificació de les roques sedimentàries per la mida dels grans que la formen 

(1) Segons la naturalesa dels grans de sorra: Calcarenita, Gipsarenita, Quarsoarenita, Arcosa (més de 25% de 
feldspats), Litarenita (més de 75% de quars i predomini de fragments de pedres), Grauvaques (matriu molt 
abundosa de llim o argila).    
(2) Quan presenten entre 35-65% de CaCO3 reben el nom de margues. 
 
• Metamòrfiques:  
Produïdes per la modificació químico-mineralògica i estructural en estat sòlid de roques ígnies i 
sedimentàries preexistents. La transformació (o metamorfisme) es pot deure a pressions molt 
elevades o a altes temperatures que en general acompanyen als moviments orogènics de 
l’escorça terrestre. 
Es poden classificar per la seva composició mineralògica i química, pel tipus i grau de 
metamorfisme, la roca de què deriven, etc. 
Segons la presència o no d'esquistositat, les classificarem en:  
· Roques sense esquistositat: marbre, quarsita, cornubianites, amfibolites i migmatites.  
· Roques amb esquistositat: pissarres, fil·lites, esquists i gneis.   
 
 

Nom del gra Mida dels grans 
(mm) 

Nom del sediment Nom roca consolidada 

Rudita més de 2 Blocs i còdols Conglomerats    Bretxes  
Arenita de 2 a 1/16 Arenes Gresos (1) 
Lutita de 1/16 a 1/256 Llims Limolites 

Argil⋅lita menor de 1/256 Argiles Argil⋅lites, margues (2)  
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Principales minerales primarios del suelo y las rocas que los contienen. (Adaptado de 
Trujillo, 1980 y de Medenbach y Sussieck - Fornefeld, 1983).  

MINERALES  TIPO DE ROCA  

Olivinos (Forsterita) 
 Piroxenos 
Anfíboles (Hornblenda)  
Micas (Moscovita, Biotita) 
 Feldespato (Ortoclasa, Albita, 
Anortita) Cuarzo 
 Carbonatos (Calcita, Dolomita)  
Yeso  
Corindón  
Hematita  
Magnetita  
Hidróxidos  

Ígneas 
 Ígneas y metamórficas de grado medio y alto 
Metamórficas de grado bajo y medio  
Metamórficas y algunas rocas ígneas   
Ígneas, metamórficas y sedimentarias 
 Ígneas, sedimentarias clásticas 
 Sedimentarias y algunas metamórficas  
Sedimentarias  
Ígneas y metamórficas  
Sedimentarias y metamórficas  
Casi todas las rocas ígneas  
Metamórficas  

 

Minerals 
• Tipus de minerals en els sòls 
Primaris: Directament derivats del material original. 
Secundaris: Minerals heretats, transformats i neoformats durant la meteorització i 
l’edafogènesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Classificació dels minerals 
Es fa en base a la seva composició química i en base a la seva estructura cristal⋅lina  

Grups Minerals Exemples Importància o abundància en els sòls 

Sulfurs i sulfosals  Pirita (FeS2) 
Calcopirita (CaFeS2) 

En medis reduïts, sòls inundats 

Òxids i hidròxids  
 

Hematita  (Fe2O3) 
Goethita (FeOOH) 
Gibbsita (Al(OH)3) 

Donen coloració al sòl (vermell, ocre) 
Abundants en sòls tropicals 

Halogenurs  Halita (NaCl) 
Carnalita (MgCl2.KCl.6H2O) 

Típics de sòls salins 

Carbonats  Calcita (CaCO3 ) 
Dolomita (CaMg(CO3)2) 
Magnesita (MgCO3) 

Molt abundants a la regió mediterrània 

Fosfats  Apatita (Ca5(F,Cl,OH)(PO4 )3) Minoritaris 
Sulfats  Guix (CaSO4.2H2O) 

Anhidrita (CaSO4) 
Epsomita (MgSO4.7H2O) 

En condicions semiàrides i àrides poden 
ser abundants 

Silicats  Quars (SiO2) 
Miques,  
Feldspats 
Minerals d’argiles 

En tots els sòls  

Origen orgànic  Carbons, Petroli  
Elements naturals Plata, Or  
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Principals minerals del sòl, components i  grau d’alterabilitat.. 
 FÀCILMENT ALTERABLES -----------> DIFÍCILMENT ALTERABLES 
Nom del mineral  Constituents 
  Majors  Menors 
Olivina 
Granat 
Augita 
Hornblenda 
Biotita 
Apatita 
Anortita 
Andesita 
Oligoclasa 
Albita 
Ortosa 
Titani 
Ilmenita 
Magnetita 
Turmalina 
Zircó 
Quars 

Si, Mg, Fe 
Si, Ca, Mg, Fe, Al 
Si, Ca, Mg, Fe, Al 
Si, Ca, Mg, Fe, Al 
Si, K, Mg, Fe, Al 
P, Ca, O 
Si, Ca, Al 
Si, Na, Ca, Al 
Si, Na, Ca, Al 
Si, Na, Al 
Si, K, Al 
Si, Ca, Ti 
Fe, Ti 
Fe 
Si, Ca, Mg, Fe, B, Al 
Si, Zr 
Si 

Mn, Zn, Cu, No, Ni, Co 
Mn, 
Mn, Zn, Cu, Ni, Co, V 
Mn, Zn, Cu, Ni, Co, V 
Mn, Zn, Cu, Ni, Co, V 
(F) 
Cu, Mn 
Cu, Mn 
Cu 
Cu 
Cu 
V 
Co, Ni, V 
Zn, Co, Ni, V 
 

 
 
Elements fertilitzants que poden aportar alguns minerals. 

Aports de K Aports de Mg Aports de Ca 
Ortosa 15-17% 
Microclina 20% 
Moscovita 11% 
Biotita 8-11% 
Il.lita 

Dolomita 21% 
Olivina 30-40% 
Piroxens 40% 
Biotita 17% 
Glauconita var. 

Feldspats 
Guix 
Calcita 
Amfíbols 
... 

 
 
• Minerals silicatats 
Són minerals que tenen un element estructural bàsic comú, format per tetràedres de sílice 
(SiO4)4-. Està constituït per 4 àtoms d’oxigen situats en els 4 vèrtexs d’un tetràedre regular. 
Aquesta orientació representa l’orientació dels enllaços covalents entre el Si i l’O. L’àtom de Si 
ocupa la posició central del tetràedre (radi covalent del Si = 0,042 nm; de l’O = 0,135 nm). Els 
àtoms d’oxigen estan compartits per tetràedres consecutius, de forma que la seva fórmula 
bàsica s’expressa com SiO2. 
 
Classificació dels silicats 
Depenent del nombre d’oxígens que es coordinin amb altres silicis (segons el nombre de 
vèrtex compartits per tetràedres que poden ser 0, 1, 2, 3 i 4), es classifiquen els grans grups 
de silicats.  
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Principals grups de silicats. 

O compartits per cada tetràedre Tipus d’agrupament tetràedre Gran grup de silicat 

0 
1 
2 

2 i 3 
3 
4 

Aïllats 
Parelles 
Anelles 

Cadenes 
Plans 

Tridimensional 

Nesosilicats 
Sorosilicats 
Ciclosilicats 
Inosilicats 
Filosilicats 

Tectosilicats 
 
Grups de silicats. 
Nesosilicats  Sorosilicats   Ciclosilicats  Inosilicats(cadena simple) 
(SiO4)4-  (Si2O7)6-   (Si6O18)12-    (SiO3)2-  
  

 
 
 
Inosilicats (cadena doble)   Filosilicats   Tectosilicats  
 (Si4O11)6-   (Si2O6)2-   (SiO2)0  
 
 
 
 
 
 

 
 
Característiques dels grups de Silicats 

Grup Exemples Característiques i importància en els sòls 

Nesosilicats 
 

Olivina, Granat 
Zircó 

Molt alterable a Alterable 
Molt resistent 

Sorosilicats Epiodot Poc freqüent.  

Ciclosilicats Benotoïta, Axinita 
Turmalina 

Poc freqüents. 
Font principal de bor en el sòl. 

Inosilicats  
Piroxens, Amfíbols 

Silicats de Fe i Mg 
Molt alterables 

Fil.losilicats  
Minerals d’argila  
Miques: Moscovita, Biotita  

Molt importants a tots els sòls 
Presents en tots els sòls 

Tectosilicats  
Quars, Òpal 
Feldspats: Ortosa, Plagiòclasis 
(Albita, Anortita) 
Feldespatoides 

Molt importants i abundants a tots els sòls 
Màxima estabilitat.  
Molt abundants. Fàcilment alterables. 
 
Pobres en Si 
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Els Fil·losilicats 
 
D’especial interès en els sòls hi ha els Minerals de les argiles: Grup de minerals dels fil·losilicats. 
Químicament són aluminosilicats de composició complexa a causa de la seva gran capacitat de 
bescanvi. Tenen hàbit laminar o fibrós i són inferiors a 2 µm. 
 
Nomenclatura de l’estructura 
Full polièdric: Pla ordenat, d’un gruix de diversos àtoms i que està format per un nivell de 
coordinació polièdrica (full octaèdric o full tetraèdric). 

Full tetraèdric: Full de tetràedres. També 
s’anomena full Te. 
Full dioctaèdric: Full octaèdric on 2/3 dels 
octàedres estan  ocupats per l'ió trivalent 
Al+3 (o Fe+3). També s’anomena full Oc. 
Full trioctaèdric: Full octaèdric on 3/3 dels 
octàedres estan  ocupats per l'ió bivalent 
Mg+2 (o Fe+2). També s’anomena full Oc. 
 
Làmines: Combinació de fulls en una 
agrupació tetraèdrica: octaèdrica 1:1 (te-
oc) o 2:1 (te-oc-te).  
 
Interlàmina: Material que hi ha entre les 
làmines estructurals dels minerals, inclou 
cations, cations hidratats, molècules 
orgàniques, grups hidròxid o fulls 
polièdrics. 
 
 

 
Substitució isomorfa: Es la substitució d’un catió de la xarxa per un altre catió de menor 
valència (per exemple Si4+ per Al3+; o Al3+ per Mg2+), la qual cosa produeix un excés de càrrega 
negativa. Això no obstant, es manté l’estructura cristal·lina del mineral. La substitució es pot 
produir als fulls tetraèdrics o als octaèdrics. 
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Principals tipus de minerals d’argiles 
Es classifiquen en funció del nombre de làmines, l’espai interlaminar, la càrrega elèctrica i la 
capacitat d’expandir-se. 
 

Tipus Mineral Subgrup Materials espai interlaminar/ 
Capacitat expansió 

1:1 te:oc Caolinita  Dioctaèdrica Buit / No 

2:1 te:oc:te Montmorillonita Dioctaèdrica Cations de canvi, H2O/  Si 
Vermiculita Dioctaèdric Cations (Mg), H2O / Si 
Mica, 
Il.lita  

Dioctaèdrica 
Trioctaèdrica 

 Cations (K ) / No 

Clorita Trioctaèdrica Cap hidròxids (Mg) /No 
 
 

 
 
Principals processos d’alteració de les roques i minerals 
Procés  Exemple Resultat 

Hidròlisi Reacció amb aigua Feldspats  Alliberació de K, Ca, Na,  
dissolució de la sílice. 
Formació de mineral d’argila 

Oxidació-reducció Transferència  
d’electrons 

Fe 2+ / Fe 3+ 
Cr 2+ / Cr 3+ 

Formació de nous  
minerals, augment de volum….. 

Hidratació Incorporació de  
molècules d’aigua 

CaSO4 Formació de guix 

Dissolució En aigua Guix i sals Transport de productes 
resultants 

Carbonatació Combinació amb 
 ions carbonat 
 o bicarbonat  
(presència de CO2) 

Dolomita,  
calcita 

Formació de bicarbonats  
solubles 

 
 
 

Síntesi de la litologia de Catalunya 
Tipus de material Exemples Localitzacions 

Silícic Granit, diorita 
Gneiss, pissarra 
Basalt, gabre 

Pirineus axials 
Serralades Prelitoral i Litoral  
Garrotxa, Selva, Gironès 

Calcari Carbonats  
Calcita i Dolomita 

Major part de Catalunya 
Serralades exteriors i interiors Pirineus 
Depressions  
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Propietats del sòl influïdes pel material original 
Propietat física Propietat química 
Mida partícules minerals: Granulometria i textura 
Tipus de mineral d’argila format  
Conductivitat hidràulica 
Estructura 
Propietats mecàniques 
Resistència a l’erosió 
Facilitat de treball 
Color 

Composició mineralògica 
Fertilitat (nutrients) 
pH 
Saturació de bases 
Concentració de sals 
 

 
 
• Factors biòtics  (Vegi’s documentació Components orgànics). 
 
• Geomorfologia  
 
Formes del relleu 
 
Són el resultat de l’acció d’agents externs:  
Aigua, vent, gel, gravetat...  
i dels processos mitjançant actuen aquests:  
erosió, transport i sedimentació. 
 
 
 
 
 
Components d’un vessant 
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Informació de la fisiografia i relleu 

 

 
 
 
Classificació de les formes de relleu en pendent (Guidelines for soil description FAO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S: lineal 
C: Còncau  
V: Convex 

1era lletra: perpendicular 
a les corbes de nivell. 
2ona: paral·lel a les 
corbes de nivell.  
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PROCESSOS DE FORMACIÓ DELS SÒLS 
 
• Tipus generals:  
Físics: moviments 
Químics: dissolucions,precipitacions, hidratacions, hidròlisis, formació de complexes organo-
minerals, reaccions redox... 
Biològics. 
 
• Processos bàsics: 
Addicions: Aportacions a la superfície del sòl, a la base o lateralment. 
Pèrdues: De forma sòlida, líquida o gasosa a la superfície, la base o lateralment. 
Translocacions: Mobilització de substàncies tant orgàniques com inorgàniques en suspensió 
o dissolució en una part del sòl. Les més freqüents són en sentit vertical descendent, encara 
que també n’hi ha laterals i verticals ascendents. 
Transformacions: Modificacions de constituents del sòl, amb la formació d’altres. 
 
Processos bàsics de formació de sòls 

Procés general Exemple 

Addicions 

 Deposició de residus orgànics 
 
 Deposició de sediments 
 
 Materials aportats per la meteorització 
 Aigua, gasos, nutrients, sals 

 Matèria orgànica de la vegetació 
Esmenes i residus orgànics 
 Materials transportats per erosió 

Materials col·luvials i al·luvials 
 Alliberació de minerals 
 Pluja, escolament superficial, ascens capil·lar 

Nitrogen i Fòsfor gasosos 
Sals solubles  de la capa freàtica 

Pèrdues 

 Substàncies solubles per rentat a la base 
del sòl 

 
 Gasos i aigua 
 
 
 
 
 
 Partícules sòlides per erosió 
 Elements nutritius per absorció de les 

plantes 
 
 
 
 
 

 Cations (Ca, Mg, K, Na, Fe) i anions 
Quelats 
Fe i Mn en condicions reductores 
 N2 per desnitrificació 

CO2 de la mineralització de la matèria 
orgànica i la respiració dels microorganismes 
Metà en condicions reductores 
Aigua per evaporació, absorció de la planta o 
drenada 

 
 

ESAB-UPC CIÈNCIES DE LA TERRA

AGNÈS HERETER



Translocacions 

 Il·luviació de l’argila dins del sòl 
 Moviment de col·loides orgànics 
 Carbonatació/descarbonatació 
 Guix 
 Sals solubles 

 
 De baix pes molecular. Quelats. 
 Ca2+, HCO3

-,CO3
- moviment i reprecipitació. 

 Moviment i reprecipitació. 
 Moviments ascendents i descendents. 

Transformacions 

 Meteorització de roques i minerals 
 Descomposició de la matèria orgànica 
 Processos redox, de precipitació, 
Formació de complexes organo-minerals 

 
 
 Carbonat càlcic, guix 
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