
PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ 
DE SÒLS
QUI SOM I QUÈ FEM LÍNIES DE RECERCA DEL CREAF EN 

RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DEL SÒL

El CREAF compta amb un grup de recerca conso-

lidat, reconegut per la Generalitat de Catalunya 

(SGR2014-0389), que es dedica a l’estudi del sòl 

com a sistema natural, així com a la recupera-

ció de sòls degradats per activitats antròpiques. 

És un equip format per professors de l’àrea de 

Edafologia i Química Agrícola de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat 

de Barcelona (UB), i per investigadors i tècnics 

del CREAF.

Investiguem el sòl com a sistema natural i els pro-

blemes de degradació que l’afecten relacionats amb 

la contaminació, erosió, activitats mineres, infraes-

tructures o incendis forestals, entre d’altres. 

A tal efecte, utilitzem indicadors de qualitat del sòl 

de tipus físic, químic i biològic, amb un especial in-

terès en l’activitat biològica i en les seves funcions 

ecològiques. Realitzem avaluacions del risc ecoto-

xicològic de contaminants i residus al laboratori i 

en llocs contaminats. Rehabilitem sòls degradats 

per activitats antròpiques mitjançant la creació de 

tecnosòls o incorporant esmenes orgàniques. 

Actualment investiguem les possibilitats d’utilització 

de biomassa pirolitzada (biochar) com a esmena 

agrícola i per a la rehabilitació o remediació de sòls. 

Recerca, tecnologia i transferència
en Ecologia Terrestre
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Avaluació del risc de contaminants
Determinem el risc ecotoxicològic potencial de subs-
tàncies i residus abans que siguin alliberats a l’am-
bient. Per fer-ho, determinem les concentracions po-
tencialment nocives, estimades a partir de bioassajos 
estandarditzats de laboratori (ISO, OECD) basats en 
microorganismes, plantes i invertebrats del sòl.
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2 Avaluació de risc ecotoxicològic en sòls contaminats 
Avaluem el grau de risc ecotoxicològic amb l’objec-
tiu de definir la necessitat i/o la intensitat de les ac-
tuacions de remediació.



Seguiment i avaluació de la remediació de sòls 
contaminats
Com a complement a la informació facilitada per 
les anàlisis químiques, els bioassaigs permeten 
avaluar l’eficàcia de les mesures de remediació de 
sòls contaminats en funció de la resposta dels or-
ganismes receptors.

Recuperació de terrenys degradats
Combinant terres o materials minerals de rebuig 
amb esmenes orgàniques es crea un nou substrat 
edàfic que permet rehabilitar zones intensament de-
gradades, irrecuperables de forma natural. Aquesta 
aproximació s’ha aplicat amb èxit en la restauració 
de pedreres, abocadors, talussos i zones forestals 
degradades per incendis.

Valorització de residus orgànics com a esmena 
edàfica
Estudiem usos innovadors de residus orgànics 
com a esmena de sòls o per a la seva descon-
taminació (per exemple, fraccions orgàniques del 
processat de residus municipals i de subproduc-
tes forestals), així com els posttractaments que 
milloren la seva qualitat.
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CONTACTE Dr. Josep M. Alcañiz  JoseMaria.Alcaniz@uab.cat +34 93 581 1465
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