
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BP 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC 
Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior   
 
BE 
Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya 
 
BP 
Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós    
 
CTP-AIRE 
Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 
Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
 
DEBEQ (Modalitat  A3) 
Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 
 
FI 
Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
 
INEFC 
Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport 
 
NANOS 
Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies    
 
PIV 
Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya  
 
 

 
Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Aplicació de la termoquimiolisi - cromatografia de gasos - espectrometria de masses a l'estudi de la matèria orgànica del 
sòl 
 

Dades de l'investigador o beneficiari 
Nom 
Pere-Albert 

Cognoms 
Rovira i Castellà 

Correu electrònic 
provira21@yahoo.es 

Dades del centre d’origen  
Univ de Barcelona, Facultat de Biologia, Dept de Biologia vegetal 
Diagonal 645, 08028 Barcelona 
 
(Situació actual:) 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya  
Pujada del Seminari, s/n,  
25280 Solsona 



           

 

Número d’expedient  
      
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Matèria orgànica del sòl, Termoquimiolisi, Piròlisi, Lípids, Fenols 

Data de presentació de la justificació  
25/03/2008 
 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/la responsable de la sol·licitud  
del/de la investigador/a 
 



           

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El treball realitzat l'any 2007 a la Université de Poitiers (del 15 de gener de 2007 al 20 de gener de 2008) s'ha centrat en 
dues activitats bàsiques:  
a) La posada a punt d'un protocol de fraccionament de la matèria orgànica del sòl, per extraccions successives amb 
solvents alcalins després d'una seqüència de pretractaments al sòl: cap pretractament, atac amb àcid (per destruir els 
carbonats), atac amb ditionit (per reduir els òxids de Fe i Al i facilitar l'extracció de la matèria orgànica associada a 
aquests compostos). El protocol dóna una visió de conjunt de la situació de la matèria orgànica del sòl, combinant 
aspectes físics (protecció, precipitació, oclusió per carbonats) i químics (grau d'humificació). 
b) L'aprenentatge de la tècnica de termoquimiolisi-cromatografia de gasos-espectrometria de masses. Aquest era 
l'objectiu de l'estada a Poitiers, al qual hem donat prioritat. Ens hem centrat en l'estudi de fraccions físiques 
(densimètriques) obtingudes en estudis anteriors sobre sòls forestals. Les fraccions considerades són: fracció lleugera 
(FL), tres fraccions ocluïdes (OC1, OC2 i OC3) i fracció densa (FD). L’aplicació de la termoquimiolisi permet de 
caracteritzar diversos grups de substàncies, de les quals ens hem centrat en alguns indicadors bioquímics: àcids grasos,  
alcohols, diàcids, productes fenòlics i altres productes aromàtics, derivats de carbohidrats. L’estudi de conjunt d’aquests 
productes indica que és a les fraccions ocluïdes (que solen ser minoritàries a tots els horitzons) on la matèria orgànica 
d’origen microbià és dominant, mentre que a les fraccions lleugera (FL) i densa (FD) la matèria orgànica d’origen vegetal 
sembla dominant.  
Es preveu aplicar aquesta tècnica a l’estudi de les fraccions obtingudes a la part (a) del treball, actualment congelades i a 
l’espera de ser processades. Aquesta part del treball ha hagut de ser interrompuda a fi que el becari (Pere Rovira) es 
pogués incorporar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya com a contractat ‘Ramón y Cajal’. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The work carried out at the University of Poitiers has been focused on two main activities: 
a) The setup of a protocol for soil organic matter (SOM) fractionation, by means of successive extractions with 
alkaline solvents after a sequence of pre-treatments in the soil sample: no pretreatment, attack with acid (to 
destroy carbonates), attack with ditionite (to reduce Fe and Al oxides thus facilitating the extraction of the SOM 
associated to them). The protocol yields an overall view of the state of SOM, from a physical point of view 
(protection, precipitation, occlusion by carbonates) and from a chemical point of view (humification degree). 
b) Learning the technique of thermochemolysis-gaz chromatography-mass spectrometry, applied to the study of 
SOM. This was the main aim of the stage in Poitiers, and priority has been given to it. Our work has been focused 
on the study of densimetric fractions obtained from previous studies on mediterranean forest soils. The following 
fractions are considered: light fraction (LF), three occluded fractions (OC1, OC2 and OC3) and dense fraction 
(DF). Several types of biochemical indicators have been studied: fatty acids, alcohols, diacides, phenolic and other 
aromatic compounds, sugar derivatives. The study of these compounds suggests that the occluded fractions, 
though a minor part of the total SOM, concentrate the most of microbial-derived organic compounds, whereas the 
light fraction and the dense fraction are mostly plant-derived. 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
We plan to apply this technique to the study of the SOM fractions obtained in the first part of this work (part a): these 
fractions are currently frozen and waiting to be processed in this way. This work was interrupted to allow Pere Rovira to 
join the CTFC in a 'Ramón y Cajal' position. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 (Vegeu pàgines següents) 



           

 

Justificació dels canvis fets en el pla de treball 
 
 Al meu projecte per a l’obtenció de la beca ‘Beatriu de Pinós’ esmentava clarament que 
l’objectiu primordial de l’estada a la Universitat de Poitiers (unitat de Synthèse et Réactivité des 
Substances Naturelles, en endavant simplement SRSN) era l’aprenentatge de la tècnica de 
termoquimiolisi amb hidròxid de tetrametil-amoni + cromatografia de gasos + espectrometria de 
masses, que en endavant anomenarem simplement tql-CG-EM. I, concretament, la seva aplicació a 
mostres de sòls i/o fraccions obtingudes a partir de sòls, per obtenir una caracterització global de la 
seva matèria orgànica.  

Tot just arribar a Poitiers, de comú acord amb el nostre director (prof. Laurent Grasset), vam 
posar en pràctica aquesta metodologia a una mostra de sòl seleccionada. Vaig poder comprovar que el 
procediment experimental, en si mateix, era força més senzill que no em pensava. Ben al contrari, la 
interpretació de les dades (identificació dels diferents productes per espectrometria de masses) era 
d’una complexitat molt superior a l’esperada, i demanava molt de temps de treball a l’ordinador.  

Això ens va dur a reconsiderar el pla de treball que havíem proposat inicialment al projecte. Si 
optàvem per seguir aquest pla de treball, que incloïa la posada a punt d’un mètode llarg i complex per 
al fraccionament de l’humus, es corria el risc de no poder començar a aplicar (i dominar) el 
procediment de tql-CG-EM fins ben entrada la meva estada a Poitiers, o el que és el mateix, no tenir 
resultats palpables del meu treball fins ben entrat el segon any de la meva estada. 

Aquest era un problema greu perquè m’havia presentat a la convocatòria del programa 
‘Ramón y Cajal’, del Ministeri d’Educació i Ciència. Pel meu coneixement de les convocatòries 
anteriors, hi sol haver un període de sis mesos de gràcia entre la publicació de la llista d’agraciats i llur 
incorporació als centres d’acollida. Donat que les llistes d’agraciats surten publicades en ple estiu, cas 
d’haver guanyat un contracte ‘Cajal’ – com així ha estat – la meva incorporació s’hauria de produir a 
començaments de l’any 2008. Cosa que faria que, bé que tenia una beca ‘Beatriu de Pinós’ concedida 
fins setembre de 2008, només en pogués gaudir durant l’any 2007. 

Ens calia, per tant, re-programar el treball de cara a obtenir resultats palpables (publicables) 
durant el meu primer any d’estada a Poitiers (que podia ser l’únic); també, òbviament, per compaginar 
els meus interessos amb els dels meus tutors al centre d’acollida (SRSN), als quals se’ls exigeix un 
ritme regular de publicació. 

Havent analitzat aquest problema, i d’acord amb el nostre tutor dins el grup de ‘Synthèse et 
Réactivité des Substances Naturelles’, vam optar per una estratègia dual: 

- Per una banda, posar a punt el protocol de fraccionament de la matèria orgànica del sòl, tal 
com l’havíem descrit al nostre projecte inicial (§ Part 1). Però alhora, 

- Paral·lelament al punt anterior, començar a posar en pràctica el mètode de termoquimiolisi-
CG-EM en un conjunt de mostres prèviament existent, obtingut d’un treball anterior meu, ja publicat a 
Soil Biology & Biochemistry. La finalitat era començar l’entrenament en aquesta tècnica sense haver 
d’esperar a tenir disponibles les fraccions obtingudes en la primera part del nostre treball. Els resultats 
obtinguts es resumeixen a la § Part 2. 

  
 

§ Part 1. 
Posada a punt d’un protocol de fraccionament de l’humus del sòl 

 
En aquesta part del treball hem aplicat, bàsicament, coneixements i habilitats adquirides al 

llarg de la nostra recerca anterior a la nostra estada a Poitiers. Cal dir que una part d’aquest protocol es 
va posar ja a punt a la Universitat de Barcelona, els tres mesos anteriors a la meva incorporació a la 
Universitat de Poitiers. 
 

El protocol consta de les parts següents: 
 
i. Primera etapa. A partir de la mostra de sòl seca i tamisada a 2 mm (10 g en el nostre cas; caldria 
augmentar-ho si el sòl a estudiar és molt pobre en matèria orgànica): 
 

1. Extracció d’hidrosolubles, amb solució de sulfat potàssic (K2SO4) 0.5M. Es prefereix aquesta 
solució més que no pas l’aigua destil·lada, puix que reflecteix millor les condicions físico-
químiques que podem trobar en un sòl (la solució del sòl sempre conté sals minerals). 
Extracció en proporció 1:10 p/v, 1 hora d’agitació, centrifugació i filtració a través de filtre de 
vidre premsat nº 4. Obtenim la Fracció Hidrosoluble I. 



           

 

2. Extracció de lípids. A partir del residu de l’extracció anterior, prèviament dessecat a 55ºC. 
Amb cloroform, en tub a pressió, a 80ºC. Centrifugació i filtració a través de filtre de vidre 
premsat nº 4. Es va preferir aquest mètode, més que no pas l’extractor clàssic (Soxhlet o 
semblant), perquè és més fàcil d’aplicar a sèries llargues de mostres, bé que la seva eficiència 
pot ser menor. Obtenim la Fracció lipídica I. 

3. Extracció de substàncies húmiques. A partir del residu de l’extracció anterior, prèviament 
dessecat a 55ºC. Amb NaOH 0.2M. Extracció en proporció 1/10 p/v. Atmosfera de N2 
aconseguida bombollejant un corrent suau de N2 pel líquid. Agitació una nit. Centrifugació i 
filtració a través de filtre de vidre premsat nº 4. Acidificació immediata de l’extracte fins a pH 
7. 

4. Nova extracció, amb NaOH 0.2M, repetint el pas anterior, aquesta vegada amb una agitació de 
només 1 hora (l’objectiu és rentar el residu del material extret que hi pogués quedar). 
L’extracte es reuneix amb l’anterior: Extracte Húmic I.  

 
ii. Segona etapa. El residu sòlid de l’etapa anterior s’asseca a 50ºC. S’afegeixen en fred 10 ml de 
H2SO4 0.5M, amb cura d’evitar pèrdues per efervescència i desbordament del material. Es deixa dues 
hores en repòs, remenant esporàdicament a fi de facilitar la hidròlisi total dels carbonats. Quan 
l’efervescència ha desaparegut, s’afegeix amb cura carbonat potàssic a fi de neutralitzar l’àcid que hi 
pogués quedar; aquest procés s’atura immediatament en el moment que no s’observa més efervescència 
en afegir el carbonat. L’objectiu d’aquest tractament és la destrucció dels carbonats de la mostra, a fi 
d’alliberar-ne la matèria orgànica que hi pogués estar associada i facilitar-ne l’extracció posterior. A 
partir del residu obtingut: 
 

5. Repetició dels passos 1-4, seguint exactament el mateix protocol. Obtenim, d’aquesta manera 
la Fracció Hidrosoluble II, la Fracció Lipídica II i l’Extracte Húmic II. Aquestes noves 
fraccions s’assumeix que en la mostra original estaven protegides (ocluïdes) pels carbonats, 
i/o precipitades pel catió Ca2+. 

 
iii. Tercera etapa. El residu sòlid de l’etapa anterior s’asseca a 50ºC. S’afegeixen en fred 20 ml de 
solució de ditionit sòdic. Aquest reactiu converteix els cations metàl·lics Fe i Al a formes reduïdes, 
molt més solubles, i permet l’extracció de la matèria orgànica que hi estava associada. A partir del nou 
residu obtingut: 
 

6. Repetició dels passos 1-4, seguint exactament el mateix protocol. Obtenim, d’aquesta manera 
la Fracció Hidrosoluble III, la Fracció Lipídica III i l’Extracte Húmic III. Aquestes noves 
fraccions s’assumeix que en la mostra original estaven associades als òxids amorfs de Fe i Al, 
i/o precipitades pels cations Fe3+ i/o Al3+. 

7. El residu d’aquesta sèrie d’extraccions és la humina. El possible posterior fraccionament 
d’aquesta fracció haurà de ser objecte d’estudi.  

 
Tractament de les fraccions: 
 

- Fraccions lipídiques. Concentració en un evaporador rotatori a pressió reduïda. Re-enràs a 
volum reduït (5 ml) per a anàlisis químiques ulteriors. 

- Fraccions hidrosolubles. Acidificació a pH 1.5 per a la separació de la fracció húmica 
(insoluble) per una banda, i la fracció fúlvica, per l’altra.    

 
Situació actual del treball 
 
 El protocol que hem resumit prèviament ha estat aplicat, a títol d’exemple, a dues mostres de 
sòl forestal: un horitzó A provinent de bosc de Quercus rotundifolia, i un horitzó A provinent de bosc 
de Pinus halepensis. En ambdós casos el material parental del sòl és una marga. L’objectiu és, apart de 
mostrar la possibilitat de realitzar un fraccionament d’aquesta mena (la part metodològica en si), 
mostrar el paper de la vegetació en les característiques de la matèria orgànica del sòl, en termes 
d’extractabilitat i estabilització per la matriu mineral. 
 Actualment totes les fraccions obtingudes es troben desades en congelador, a l’espera de poder 
començar llur caracterització química per tql-CG-EM (vegeu l’apartat següent). 
 És molt probable que optem per afegir un nou pas, que és el fraccionament de la fracció 
fúlvica mitjançant un pas per una columna d’Amberlite XAD7, a fi de separar els productes 



           

 

estrictament ‘húmics’ d’altres components no húmics de la matèria orgànica del sòl (carbohidrats, 
proteïnes).  
 
Treball pendent de realitzar 
 
 El treball encara pendent de realitzar és la caracterització de les fraccions obtingudes 
mitjançant termoquimiolisi (amb TMAH) + cromatografia de gasos + espectrometria de masses. 
Aquesta part del treball encara no s’ha pogut realitzar degut a la interrupció de la beca ‘Beatriu de 
Pinós’, a fi que l’autor es pogués incorporar a temps al CTFC com a contractat ‘Ramón y Cajal’. 

Es preveu realitzar aquesta segona part del treball a la Universitat de Barcelona dins el grup 
del Dr Ramon Vallejo, i als Serveis Científico-Tècnics, on l’equipament és amplament suficient per a 
la realització d’aquesta part del treball. Un dels reptes serà reproduir a Barcelona part de la 
metodologia aplicada a la Universitat de Poitiers, puix que part de l’instrumental emprat a Poitiers 
(concretament, el forn tubular) no es troba disponible als nostres laboratoris. Si la seva adquisició no és 
possible (no és un aparell massa car, de tota manera), caldrà pensar a reproduir part del protocol amb 
mitjans lleugerament diferents. Els darrers dies de la meva estada a Poitiers aquest tema va ser objecte 
de llargues converses amb el professor Laurent Grasset, i diverses idees i possibilitats van ser 
apuntades.  

En tot cas, la reproducció a casa nostra dels procediments aplicats a Poitiers durant el 2007 no 
hauria de suposar cap problema particularment difícil, atesa l’experiència acumulada durant tots 
aquests mesos (vegeu la Part 2 d’aquest informe), i atesa també la disponibilitat del grup de Poitiers per 
a la resolució de qualsevol problema que es pogués presentar. 

Ben al contrari, per a la interpretació dels resultats, i molt concretament la identificació sense 
dubtes dels productes aïllats i quantificats en la cromatografia de gasos, és previsible que 
l’assessorament dels químics del grup de ‘Synthèse et Réactivité des Substances Naturelles’ (Dr 
Amblès) sigui encara imprescindible durant un temps, atesa la gran complexitat d’aquesta part del 
procés i la gran experiència del grup de Poitiers, no assolible per cap grup sinó al cap d’anys de treball 
continuat sobre el tema. 

 
  

§ Part 2. 
Aplicació de la tql-CG-EM a fraccions densimètriques de sòls forestals 

 
Descripció de les fraccions 
 
 Les diferents fraccions densimètriques es van obtenir en un treball previ de l’autor1. La figura 
1 en resumeix la metodologia. El mètode es va aplicar a una col·lecció de 32 horitzons edàfics 
(horitzons H, A i B) obtinguts en perfils sota Quercus rotundifolia.  
 
Fig. 1. Fraccionament densimètric de la matèria orgànica. NaPT: Politungstat sòdic en solució aquosa. 

                                                           
1 Rovira P. & Vallejo V.R. 2003. Soil Biol. Biochem. 35, 245-261.  
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MOS: matèria orgànica del sòl. 

 
 A totes les mostres de sòl les fraccions dominants són la FL i FD. Les fraccions ocluïdes 
(OC1, OC2 i OC3) es troben en quantitats molt inferiors, molt sovint insuficients per aplicar la tql-CG-
EM. Només als horitzons H trobem totes les fraccions en quantitats suficients per aplicar aquesta 
tècnica. 
 Davant d’aquesta dificultat, vam optar per dividir el treball en dos de diferents: 
 

- Un treball que anomenem horitzontal. Només amb tres mostres d’horitzons H, de les quals 
analitzem per tql-CG-EM totes les fraccions densimètriques obtingudes (FL, OC1, OC2, OC3 i FD). 

- Un treball que anomenem vertical. Estudiem conjuntament tots els horitzons, però només les 
dues fraccions dominants: FL i FD. 
 
 Cal observar que el primer treball està destinat sobretot a determinar quines d’aquestes 
fraccions estan més transformades bioquímicament, en relació als materials inicials d’origen vegetal, 
mentre que el segon treball sobretot donarà informació sobre com afecta la posició dins el perfil, i el 
material parental (calcària, marga, gres calcari), en les característiques de les dues fraccions dominants. 
Són, per tant, dos treballs que donen una visió complementària. 
 
Metodologia (Grasset & Amblès, 1998) 
 
 L’hidròxid de tetrametil-amoni hidrolitza els enllaços éster de la matèria orgànica, i n’allibera 
els productes monomèrics. Aquests són metilats tot seguit; d’aquesta manera s’eviten reaccions 
ulteriors que podrien generar artefactes químics. El mètode consisteix a posar en contacte la mostra, 
finament triturada i seca, en contacte amb una solució de TMAH (hidròxid de tetrametil-amoni) en 
metanol, en proporció 1:1 (pes/pes), en recipients ceràmics allargats. Després d’una hora de contacte en 
fred, sota campana extractora, aquests recipients són sotmesos a una temperatura de 400ºC en un forn 
tubular sota corrent de N2. El corrent s’endu els components volàtils tan bon punt són generats; aquests 
components volàtils són recollits en un matràs que conté uns 100 ml de cloroform (CHCl3), mantingut 
a baixa temperatura mitjançant un bany de glaç (Fig. 2) 
 

 

Fig. 2. Esquema del muntatge experimental per a la termoquimiolisi amb TMAH. 1: Regulador de la 
sortida de N2. 2: Forn tubular, mantingut a 400ºC. 3: recipient (‘navette’) de porcellana que conté la 
mostra, barrejada amb mescla TMAH + metanol 1:1. 4: tub llarg de Pyrex, dins el qual es col·loca el 
recipient que conté la mostra. 5: colze de vidre. 6: matràs erlenmeyer amb cloroform, amb obertura 
lateral per permetre la sortida del corrent de N2. 7: petita tapa de paper d’alumini, que permet la sortida 
del corrent de N2 però impedeix l’entrada de polsim i contaminants. 8: bany d’aigua amb glaç. 

 
 Aquest procés es manté durant 30-45 minuts. Després es procedeix a desmuntar el sistema, 
recollint el matràs amb cloroform (que conté els compostos volàtils generats) i tapant-lo amb paper 
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d’alumini a fi d’evitar pèrdues per volatilització. El tub de vidre s’extreu del forn i es deixa refredar. El 
material que queda al vial es descarta: sempre està molt carbonitzat, degut a les altes temperatures, i 
difícilment pot donar informació sobre la seva composició i/o estructura original. 
 Els components orgànics recollits en cloroform es transfereixen quantitativament a un altre 
matràs de 250 ml, ajudant-se amb ruixats de cloroform per rentar les parets. El contingut del matràs es 
concentra al buit en un evaporador rotatori, fins assolir un volum de 1 ml, aproximadament. Aquest 
petit volum es transfereix a un vial prèviament tarat, mitjançant una pipeta Pasteur. El contingut del 
vial s’asseca en corrent de N2 i es pesa. 
 En tot aquest procés cal evitar l’ús de material de plàstic. Només el vidre i el tefló estan 
permesos. Igualment, també cal evitar l’ús de productes químics per segellar les unions de vidre 
esmerilat: quan l’estanqueïtat sigui essencial, es pot recórrer a anelles de tefló de la mida adequada. 
 La segona part del mètode consisteix a re-dissoldre en cloroform la matèria orgànica 
continguda al vial (5 µL de cloroform per cada mg de matèria seca), i injectar 10-20 µL de la solució 
obtinguda en un aparell de cromatografia de gasos + espectrometria de masses. 
 El resultat d’aquest procés és un cromatograma que pot ser molt complex (sovint, més de 200 
substàncies individualitzades). Vegeu fig. 3 com a exemple. La identificació dels pics mitjançant 
l’espectre de masses és essencialment indicativa del tipus de substància aïllada; molt rarament s’obté 
una identificació clara. La identificació exacta de la substància corresponent a un pic determinat es 
basa: (a) en la comparació dels cromatogrames obtinguts per diferents mostres: un pic pot haver quedat 
mal aïllat en una mostra, però veure’s molt clarament en una altra; (b) en la interpretació detallada dels 
espectres de massa obtinguts, i (c) en l’experiència prèvia del grup investigador, treballant amb altres 
mostres de sòl i amb altres mètodes en paral·lel. Com és obvi, per als punts (b) i (c) l’experiència del 
grup d’acollida (profs. Laurent Grasset, Laurent Lemée, André Amblès) és essencial. Per altra banda, el 
grup de SRSN disposa de la seva pròpia biblioteca d’espectres de massa de substàncies estudiades 
prèviament, extremadament útil a l’hora de proposar una identitat per cada pic aïllat al cromatograma. 
 Tot i així, molts dels pics aïllats no s’arriben a identificar. Com a molt, s’arriba a dir el tipus 
de substància (producte fenòlic, derivat de sucre, producte de N heterocíclic, etc), però res més. 
 
Tractament dels cromatogrames obtinguts 
 
 El software associat a la CG-EM (ExcaliburTM) permet d’obtenir, a partir del cromatograma 
original, nous cromatogrames on només es mostren els pics que al seu espectre de masses contenen 
pics determinats. És a partir d’aquests cromatogrames seleccionats (relevés de masse en francès, ion 
chromatograms en anglès; en aquest informe els anomenarem subcromatogrames) que es procedeix a 
la identificació dels pics. Cadascun d’aquests cromatogrames mostra només els productes que 
presenten uns pics determinats de l’espectre de masses. En gairebé tots els casos, els productes 
identificats són derivats metil·lats de les substàncies originals. Molt rarament es troba un producte que 
raonablement es pugui admetre que reflecteix el seu estat original. 
 La selecció per masses permet d’obtenir cromatogrames derivats, més simples (que en 
endavant anomenem sub-cromatogrames), en els quals és més senzill localitzar productes que ens 
interessin com a indicadors bioquímics. Això, en tot cas, només simplifica una mica el treball. No tots 
els pics que apareixen al subcromatograma obtingut a partir de les masses 98 i 74 són diàcids, per 
exemple, i cal un treball addicional de recerca i verificació, pic per pic. Cal tenir present, en tot cas, que 
la majoria de pics, sobretot els pics molt petits, no s’arriben a identificar. 
 



           

 

 
 
Fig. 3. Exemple de cromatograma global obtingut. Fracció FL d’un horitzó H sota carrasca. 
 
 
Grups de substàncies estudiades 
 
 La identificació i quantificació dels productes separats és un procés encara en fase de 
realització. Les dades que resumim en aquest apartat s’aniran polint a mesura que més i més 
cromatogrames vagin essent estudiats amb atenció. 
 
Acids grasos 
 
 Es detecten per la presència dins l’espectre de masses de pics m/z = 74. El subcromatograma 
generat és molt típic, amb pics principals a intervals molt regulars, i pics secundaris situats més 
irregularment al llarg del cromatograma. Els pics principals corresponen a àcids grassos de nombre 
parell de carbonis. Vegeu figura 4 com a exemple. 
 La distribució dels pics és un indici important de l’origen de la fracció. Els àcids grasos dels 
vegetals superiors solen tenir una distribució bimodal, amb un pic principal a C16 (àcid palmític, 
generalment el més abundant de tots) i un pic secundari a C22 o C24. Els àcids grassos pesants (amb 
una cadena de carbonis llarga) són abundants a les ceres cuticulars vegetals. L’absència d’aquests àcids 
grassos de cadena llarga (o, més generalment, la seva presència en proporcions molt febles) és 
indicador d’un origen predominantment microbià. 
 Un altre indicador de procedència microbiana és la presència d’àcids grassos que surten 
d’aquesta seqüència principal; fonamentalment, àcids grassos ramificats en posició iso- i anteiso- en 
àcids grassos de cadena amb 15 i 17 carbonis. Aquests productes han estat detectats també als nostres 
cromatogrames. 



           

 

 En general els subcromatogrames obtinguts per a les fraccions FL i FD són els que presenten 
més senyals d’àcids grassos d’origen vegetal, amb una presència clara d’àcids grasos de cadena llarga, 
bé que el pic a C16 (àcid palmític) és sempre el dominant. En canvi, a les fraccions ocluïdes (OC1, 
OC2, OC3) els àcids grasos de cadena llarga es troben en proporció molt feble, fet que suggereix que 
l’origen d’aquests productes és sobretot microbià. 
 
 
 

Fig. 4. Subcromatograma per als àcids grassos. La mostra és una fracció FL d’un horitzó H. Els 
números damunt d’alguns pics indiquen el nombre de carbonis de les cadenes d’àcids grassos. Els àcids 
grassos estan sempre en forma de metil-ésters. 
 
 
Acids α,ω-alkil-dicarboxílics 
 
 Es tracta essencialment d’àcids grasos on el grup metil terminal (-CH3) ha esdevingut un altre 
grup àcid (-COOH). Es reconeixen perquè a l’espectre de masses hi ha pics m/z a 98 i 74 (aquest 
segon, característic també dels àcids grassos). 
 La fig. 5 mostra, en forma de gràfics de barres, les intensitats relatives observades per als pics 
amb m/z a 98 i 74. El nombre de productes seleccionats era molt alt, però després d’un estudi atent hem 
conclòs que només tres es poden identificar clarament com àcids α,ω-alkil-dicarboxílics. Són els que 
hem assenyalat a la fig. 5. La xifra damunt del pic indica el nombre de carbonis de la molècula: 9, 16 i 
32. 
 Els diàcids de cadena llarga i nombre parell de carbonis (C16-C32) se solen considerar 
indicadors de matèria orgànica d’origen vegetal, puix que formen part de cutines i suberines 
(Kolattukudy, 1976). L’origen del diàcid de cadena curta (C9) no és tan obvi. Pot ser degut a l’oxidació 
biològica d’àcids grassos insaturats. Un detall que creiem rellevant és la gran semblança del patró 
d’abundància d’aquests diàcids en les diferents fraccions, que contrasta amb les diferències importants 
que observem per als àcids grassos. 
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Fig. 5. Gràfics de barres de l’abundància relativa dels tres compostos alkil-diàcids identificats. Les 
xifres al capdamunt de les barres (només al primer gràfic) indiquen el nombre de carbonis del producte 
identificat. Els productes són identificats en forma de metil-ésters. Cal observar la gran homogeneïtat 
del patró d’abundància, a les diferents fraccions. Les fraccions corresponen a un horitzó H. 
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ω-hidroxiàcids 
 
 Acids grassos on l’extrem terminal (–CH3) ha estat oxidat a alcohol (-CH2OH). Es 
caracteritzen per la presència de senyal m/z = 98 a l’espectre de masses. N’observem diversos als 
nostres cromatogrames. Sembla que s’observa una distribució bimodal, on dominen els pics a C16 i 
C22. 
 

  
Fig. 6. Subcromatograma per als ω-hidroxiàcids. Malgrat el gran nombre de pics seleccionats amb 
massa a m/z = 98, finalment només els pics assenyalats amb barra de color blau són identificables 
clarament com a ω-hidroxiàcids. La xifra al capdamunt de la barra indica el nombre de carbonis de la 
cadena. Els productes són trobats sempre en forma de metil-ésters. El subcromatograma correspon a 
una fracció FL d’un horitzó H. 
 
 

Els ω-hidroxiàcids són d’origen sobretot vegetal. Es troben com a components de polímers 
vegetals, a les ceres cuticulars, cutines (C16-C18) i suberines (C16-C24). Rarament es poden trobar 
com a components individuals; formen part de polímers molt resistents, i són alliberats precisament per 
la termoquimiolisi.  
 
Alcohols alifàtics (n-alkanols) 
 
 Només n’hem identificat quatre, caracteritzats pel nombre de carbonis: C20, C22, C24 i C26. 
Els C22 i C24 són sempre els dominants. A mesura que augmenta la densitat de la fracció (és a dir, FL 
→ OC1 → OC2 → OC3 → FD) C24 esdevé més i més dominant, en detriment de C22. Llevat 
d’aquesta tendència, no es veu cap altre patró de canvi clar.  
 Els n-alkanols són productes heretats de vegetals superiors (Amblès et al., 1994). No se’n 
coneix un origen microbià. 
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Fig. 7. Subcromatograma corresponent als n-alkanols d’una fracció DF d’un horitzó H. Pics 
seleccionats per m/z = 82. Malgrat el gran nombre de pics seleccionats, l’estudi dels espectres de massa 
indica que només els quatre assenyalats es poden atribuir de manera clara a n-alkanols. La xifra al 
capdamunt del pic indica el nombre de carbonis.  
 
Productes aromàtics 

 
 
Fig. 8. Subcromatograma corresponent a productes aromàtics. 1, àcid benzil-acètic. 2, dimetoxiestirè. 
3, trimetoxibenzè. 4, àcid metoxibenzoic. 5, àcid cinnàmic. 6, dimatoxibenzaldehid. 7, 
dimetoxiacetofenona. 8, àcid dimetoxibenzoic. 9, àcid dimetoxitereftàlic. 9', desconegut. 10, àcid p-
metoxicinnàmic.  11, àcid trimetoxibenzoic. 12, àcid dimetoxicinnàmic. (*), productes aromàtics 
encara no identificats. 
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 Els compostos aromàtics es caracteritzen per la presència de pics de massa a m/z = 77 i 91. La 
termoquimiolisi no està considerat un mètode particularment adequat per l’estudi de polímers fenòlics 
(lignina, tannins). Contràriament a aquesta creença, en el nostre treball hem pogut obtenir i identificar 
un gran nombre de productes aromàtics (Fig. 8) 
 La identificació d’aquests compostos encara és incompleta. De tota manera bona part d’ells 
són característics de la lignina. No és possible de moment saber si eren en forma lliure o inclosos en 
polímers: lignina mateix, o bé polímers secundaris generats al sòl. Cal ser prudents en aquestes 
adjudicacions, però, puix que alguns productes aromàtics han estat descrits com a productes secundaris 
de l’acció del TMAH sobre polisacàrids (per exemple, el trimetoxibenzè).  
 
Carbohidrats 
 

Els derivats de sucres es poden identificar per la presència a llurs espectres de massa de pics a 
m/z = 88 i 101. La termoquimiolisi no està considerada com un mètode massa adequat per a l’estudi 
dels polisacàrids, perquè no reïx a produir productes característics que permetin la identificació del 
polisacàrid original. Malgrat tot, en el nostre cas hem pogut obtenir certa informació rellevant. 
 Onze pics del subcromatograma poden ser atribuïts a derivats de sucres. Els productes 
identificats són sempre productes hipermetilats derivats de sucres-alcohols (polimetil-manitol, 
polimetil-ribitol). La identitat exacta de cap d’ells no ha pogut ser precisada, puix que aquests 
productes acostumen a tenir espectres de massa molt semblants, difícils de distingir en mostres tan 
heterogènies com les que hem estudiat. Es pot, però, diferenciar entre productes derivats de pentoses i 
productes derivats d’hexoses. 
 
Fig. 9. Subcromatograma de derivats de sucres. Cercles: derivats de pentoses. Quadrats: derivats 
d’hexoses. Fracció FL d’un horitzó H. 

 
 

Les pentoses semblen ser un component minoritari, fet que indicaria una presència feble de 
residus d’hemicel·luloses. Les hexoses poden provenir de polímers microbians, però també de residus 
de cel·lulosa encara existents al sòl. La interpretació òbvia és, doncs, que les mostres contenen encara 
força carbohidrats d’origen vegetal, bé que en un estat de descomposició força avançat. Les 
hemicel·luloses es descomponen molt abans que la cel·lulosa, i per tant la presència de pentoses en 
quantitats rellevants només es esperable en materials d’origen vegetal relativament frescos. 
 
 
 



           

 

Visió de conjunt 
 
 Com calia esperar, a totes les fraccions podem trobar tant components d’origen clarament 
microbià com indicadors de materials vegetals. Sembla, però, que és a les fraccions ocluïdes (OC1, 
OC2 i OC3) on els materials microbians són dominants. A les fraccions lleugera (FL) i densa (FD) el 
component d’origen vegetal sembla dominar. 
 Sobretot, aquesta conclusió es basa en els resultats obtinguts per als àcids grassos. Altres 
components dónen indicacions més complexes. Per exemple, els ω-hidroxiàcids, els diàcids i els 
carbohidrats indiquen que el component vegetal no és molt diferent a les diverses fraccions: en cap 
d’elles no es troba en un estat fresc i poc biotransformat.  
 Aquesta observació s’explica fàcilment per la posició dins el sòl de les mostres que hem 
estudiat. Les dades que hem presentat aquí es refereixen sobretot a horitzons H, horitzons molt 
superficials i molt rics en matèria orgànica, però una matèria orgànica ja molt transformada i 
humificada respecte del material inicial (fullaraca, rels en descomposició). Aquestes han estat les 
mostres on hem concentrat la nostra atenció els darrers mesos, perquè són les úniques on totes les 
fraccions densimètriques han pogut ser obtingudes en quantitats prou importants per poder ser 
analitzades per tqp-CG-EM (almenys, 1 gram de mostra). L’estudi de les mostres provinents del sòl 
menys superficial (horitzons A) o més profundes (horitzons B) podrien fer-nos matisar algunes 
d’aquestes conclusions. 
 
Estat actual del treball 
 
 Tots els cromatogrames han estat obtinguts, i per tant aquesta part experimental del treball ja 
ha estat feta íntegrament. La fase actual és d’estudi de les dades: 

- Treball horitzontal (centrat en l’estudi dels horitzons H). Estudi i interpretació molt avançats. 
Es preveu enllestir un primer treball en pocs mesos. Els dos pósters generats en aquesta estada 
a Poitiers (vegeu més avall) es basen en aquest treball. 

- Treball vertical. Basat en l’estudi d’horitzons A i B. En aquests horitzons moltes de les 
fraccions s’obtenen en quantitats massa petites per poder ser analitzades per tql-CG-EM, i per 
tant l’estudi es centra en les dues fraccions majoritàries (FL i FD). L’estudi dels 
cromatogrames és en curs; degut al gran nombre de mostres a estudiar, es preveu que duri 
encara alguns mesos, bé que veiem factible de tenir un treball enllestit abans que acabi l’any. 

 
 
 
Treballs generats durant l’estada a la Université de Poitiers 
 

Rovira P., Grasset L. & Amblès A. 2007. Caractérisation moléculaire de la matière organique 
des fractions densimétriques de sols forestiers par thermochimiolyse. Poster presentat al VIème 
Colloque National de l’IHSS, ‘Rôle et fonction des matières organiques dans l’Environement’, Lyon, 
Novembre de 2007.  

Rovira P., Grasset L. & Amblès A. 2008. Density fractions of SOM in mediterranean forest 
soils: characterization by TMAH-thermochimiolysis-GC-MS. Póster inscrit per al XIV International 
Congress of the International Humic Substances Society. Moscou-Peterburg, setembre de 2008. 

Grasset L., Rovira P. & Amblès A. 2008. TMAH-preparative thermochemolysis for the 
characterization of organic matter in densimetric fractions of a mediterranean forest soil. Póster inscrit 
per al International Congress on Pyrolisis, Lanzarote. 
 
 Es preveu l’aparició d’almenys tres articles com a resultat del nostre treball: un dedicat al 
mètode de fraccionament, encara en fase d’anàlisi, i dos més dedicats a l’estudi de fraccions físiques de 
sòls forestals per termoquimiolisi.  
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