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Classificação de Solos (SiBS)
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Meta

Apresentar a hierarquia do sistema brasileiro de 

classificação de solos.

Objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. aplicar a nomenclatura determinada pelo Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS;

2. relacionar as ordens de solos do SiBCS ao seu 

horizonte diagnóstico;

3. determinar o tipo de solo utilizando a chave de 

classificação dos solos.

Pré-requisito

Antes de iniciar esta aula, você deve relembrar 

as Aulas 2 e 3, que tratam das propriedades dos 

solos, pois, para classificar os solos, usaremos essas 

propriedades.
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81Ordem e progresso! Ordenar e classificar para 
entender

Você já se perguntou por que classificamos as coisas? Com os solos não é 

diferente. Por que classificar os solos?

A classificação visa à organização do conhecimento. No caso da classificação 

dos solos, essa organização nos permite estabelecer relações com o ambiente, 

possibilitando grupamentos de solos com características semelhantes para fins de 

estudos e transferência de conhecimento. 

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.1: A classificação procura a organização. Para isso, devem ser estabelecidos 

parâmetros para a organização de grupos. Nesse exemplo, a forma coloca todos num mesmo 

grande grupo, enquanto a cor permite formar grupos menores. 
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82 Desde muito tempo, o homem iniciou a classificação dos solos por ter observado 

que a cor, a textura e outras propriedades dos solos variavam na paisagem. 

Também observou que os solos apresentavam comportamento diversificado em 

função dessas características e do seu uso. O homem passou, então, a agrupar os 

solos em classes (grupos) com propriedades semelhantes. De forma empírica, ele 

começou a separar os solos baseado em critérios básicos:

• quanto à fertilidade dos solos: 

– pobres: também chamados de solos fracos, devido à sua baixa fertilidade;

– solos ricos: também chamados de gordos devido à sua alta fertilidade.

• quanto à presença de água no solo:

– solos úmidos;  

– solos secos.

O empirismo acredita 
que todo conhecimento 
provém da observação 
e da experiência, ou 
seja, baseia-se em fatos 
ocorridos.

 

Figura 4.2: No início, a classificação dos solos só os identificava em rico ou 

pobre e úmido ou seco. 

Fonte: http://www.eafst.gov.br/milho/milho%20001.jpg 
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Fonte: www.sxc.hu 
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83Para facilitar a propagação desse novo conhecimento, o homem deu nome às 

classes de solo. Um exemplo dessas primeiras classificações é o termo massapé/

massapê. Apesar de esse termo ser utilizado até hoje, ele não é adequado, pois 

não representa uma classe de solo, mas sim várias.

Em 1979, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) começou a ser 

estruturado. O SiBCS foi testado através de viagens de correlação e classificação 

de solos, excursões técnicas e congressos de solos e também nos levantamentos 

pedológicos executados em várias regiões do Brasil. 

A classificação de um solo é obtida a partir dos dados do perfil que o representa:

• morfológicos (Ex.: estrutura);

• físicos (Ex.: textura);

• químicos (Ex.: teor de alumínio);

• mineralógicos (Ex.: percentagem de quartzo na porção areia).

Aspectos ambientais do local do perfil também são utilizados, tais como: 

• clima;

• vegetação;

• relevo;

• material originário;

• condições hídricas;

• características externas ao solo;

• relações solo-paisagem.

Todas as características morfológicas são muito úteis para a caracterização e a 

classificação do solo. No entanto, algumas são particularmente indispensáveis, 

como a cor úmida e a cor seca dos horizontes superficiais (do horizonte A e do 

horizonte E) e as cores úmidas dos subsuperficiais, conforme a Carta de Cores Munsell 

(Munsell Soil Color Charts, 1994). Essas cores servem para definir os horizontes 

diagnósticos no SiBCS. Os horizontes diagnósticos representam um conjunto de 

propriedades que se associam e determinam uma classe de solo específica.

Vamos ver, agora, como os solos foram organizados no SiBCS.
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84 Níveis categóricos do SiBCS

O SiBCS está dividido em níveis categóricos, com o objetivo de facilitar:

• a organização das informações e 

• o entendimento das ordens de solos.

Cada nível representa um conjunto de informações que caracterizam os solos.

O SiBCS está dividido em seis níveis categóricos que obedecem uma ordem, ou 

seja, uma hierarquia:

1º nível categórico – ordens

2º nível categórico – subordens

3º nível categórico – grande grupo

4º nível categórico – subgrupo 

5º nível categórico – família

6º nível categórico – séries

Atualmente, o SiBCS está organizado só até o 4º nível categórico, pois faltam 

informações necessárias para a caracterização dos 5º e 6º níveis categóricos.

Temos 13 ordens de solos listadas: Argissolos, Cambissolos, Chernossolos, 

Espodossolos, Gleissolos, Latossolos, Luvissolos, Neossolos, Nitossolos, 

Organossolos Planossolos, Plintossolos e Vertissolos. 

Veja, na Tabela 4.1, detalhes sobre a nomenclatura das ordens de solos.

Tabela 4.1: Nomenclatura das ordens de solos.

Ordem elemento formativo etimologia

ARGISSOLO ARGI
Esse prefixo tem origem no latim 
e se refere ao acúmulo de argila 
nesse tipo de solo. 

CAMBISSOLO CAMBI Cambiare vem do latim, significa 
trocar. 

CHERNOSSOLO CHERNO

Cher tem origem russa, 
significa preto. Essa cor é 
característica de solos ricos em 
matéria orgânica, como o solo 
Chernozêmico.

ESPODOSSOLO ESPODO Spodos tem origem no grego, 
significa cinza madeira. 

GLEISSOLO GLEI

Gley, de origem russa, 
significa massa pastosa de 
solo. Representa um solo que 
apresenta excesso de água. 

elemento formativo

O elemento que forma a 
palavra.

etimologia 

O estudo da origem e do 
histórico das palavras.
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85
LATOSSOLO LATO Do latim lat, solo altamente 

intemperizado.

LUVISSOLO LUVI Do latim luere, lavar. Solos 
apresentando acúmulo de argila.

NEOSSOLO NEO Néos, de origem grega, significa 
novo, pouco evoluído. 

NITOSSOLO NITO
Do latim nitidus, significa 
brilhante. Solos que apresentam 
Horizonte B nítico. 

ORGANOSSOLO ORGANO Do grego organikós, produtos 
oriundos de carbono.

PLANOSSOLO PLANO
Planus do latim, significa plano, 
horizontal. Solos que apresentam 
horizonte B plânico.

PLINTOSSOLO PLINTO
Plinthos, do grego, significa 
ladrilho, tijolo. Solos que 
possuem horizonte plíntico.

VERTISSOLO VERTI
Vertere, do latim, significa 
movimento (expansão/
contração) na superfície do solo.

As ordens de solos são determinadas pelos horizontes diagnósticos que as 

compõem. A Tabela 4.2 mostra algumas características e os respectivos 

horizontes diagnósticos de cada uma das 13 ordens do SiBCS. 

Tabela 4.2: Tipos de horizontes diagnósticos e características associadas às ordens de solos.

Ordem Características associadas 

ARGISSOLO Horizonte B textural

CAMBISSOLO Horizonte B incipiente

CHERNOSSOLO Horizonte A chernozêmico, preto, rico em bases

ESPODOSSOLO Horizonte B espódico

GLEISSOLO Horizonte glei

LATOSSOLO Horizonte B latossólico

LUVISSOLO Não apresenta horizonte diagnóstico. Saturado, acumulação 
de argila Ta (alta atividade).

NEOSSOLO Não apresenta horizonte diagnóstico. Jovem, em início 
de formação.

NITOSSOLO Horizonte B nítico

ORGANOSSOLO Horizonte H ou O hístico

PLANOSSOLO Horizonte B plânico

PLINTOSSOLO Horizonte plíntico

VERTISSOLO Horizonte vértico
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86 Não fique preocupado com esse monte de nomes estranhos! Nas próximas aulas, 

discutiremos cada ordem de solo, juntamente com os horizontes diagnósticos que 

as definem, e suas particularidades, que afetam o manejo dos solos.

As subordens são separadas do 1º nível categórico por propriedades ou 

características dos solos, que refletem a atuação de outros processos de formação. 

São características tais como: cores do solo, teor de sódio, profundidade do solo, 

dentre outras.

Os grandes grupos são separados por características como: tipo de horizontes, 

atividade de argila, teor de alumínio, dentre outras.

Os subgrupos são diferenciados por características que representam os intermediários 

para as ordens, subordens e grandes grupos, como: teor de sódio, textura, dentre 

outras.

Até o momento, vimos que o SiBCS é estruturado em quatro níveis categóricos 

(ordem, subordem, grande grupo e subgrupo). Sendo que, para os níveis 5 e 6, 

faltam informações para identificação e caracterização.

A nomenclatura dos SiBCS é padronizada segundo a estruturação destes quatro 

níveis categóricos:

• ORDEM e SUBORDEM devem ser escritas com letras maiúsculas, uma seguida 

da outra;

• no Grande Grupo a primeira letra é maiúscula e as demais minúsculas;

• o subgrupo é representado com todas as letras minúsculas.

Vamos dar uma olhada no exemplo para entendermos melhor como é feita essa 

nomenclatura:

LUVISSOLO CRÔMICO Órtico vértico

LUVISSOLO = ORDEM

Portanto, deve vir primeiro e com todas as letras em maiúsculo.

CRÔMICO = SUBORDEM

Vem após a Ordem, também em maiúsculas.

Órtico = Grande Grupo

Escrito após a Subordem, apenas com a inicial maiúscula. As demais letras são 

minúsculas.

vértico = subgrupo
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87Por fim, com todas as letras minúsculas.

Para classificar um solo corretamente, deve-se utilizar a chave de classificação até 

o 4º nível categórico do sistema: o subgrupo. Para entrar e prosseguir na chave, 

os usuários do sistema devem ter um conhecimento razoável das conceituações e 

definições básicas que compõem a organização do sistema: 

• atributos diagnósticos (são características que definem os horizontes 

diagnósticos e, consequentemente, as ordens);

• horizontes diagnósticos superficiais;

• horizontes diagnósticos subsuperficiais.

Multimídia

Para saber mais sobre o sistema de classificação dos solos, dê uma olhada em 

www.pedologiafacil.com.br

http://200.20.158.8/blogs/sibcs/?page_id=148

Atende ao Objetivo 1Atividade 1

Com relação à nomenclatura e organização do SiBCS, relacione as colunas:

1. Ordem  ( ) planossólicos

2. Subordem  ( ) ARGISSOLOS

3. Grande grupo  ( ) AMARELOS

4. Subgrupo  ( ) Distrocoesos
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88 Como determinar o primeiro nível categórico do 
sistema de classificação de solos?

Veja, a seguir, na Tabela 4.3 para determinação do 1º nível categórico do sistema 

de classificação de solos: o nível das ordens. Para utilizar essa tabela, você deve 

fazer a determinação dos horizontes diagnósticos superficiais e subsuperficiais 

inicialmente. Feito isso, você deve seguir a ordem de apresentação das classes, 

ou seja, uma vez que a característica que define a classe foi atendida, você deve 

parar a classificação. 

Por exemplo: um solo que possui horizonte B textural poderá ser classificado como 

LUVISSOLOS ou ARGISSOLOS. Mas, seguindo a sequência apresentada na Tabela 

4.3, LUVISSOLOS vem primeiro e, então, tem preferência sobre os ARGISSOLOS. 

No entanto, é necessário observar se as demais características para LUVISSOLOS 

são atendidas. Caso não sejam, o solo poderá ser classificado como ARGISSOLOS. 

Então, o que você deve fazer é seguir a sequência das informações apresentadas 

na Tabela 4.3; caso contrário, a classificação será prejudicada.

Tabela 4.3: Ordens e informações requeridas para identificar características de solos (vale 

lembrar que essa tabela é apenas um resumo da classificação dos solos).

Ordem Características 

ORGANOSSOLOS Solos que apresentam horizonte hístico.

NEOSSOLOS Outros solos sem horizonte B diagnóstico.

VERTISSOLOS
Outros solos com relação textural insuficiente para 
identificar um B textural e que apresentam horizonte 
vértico entre 25 e 100 cm de profundidade.

ESPODOSSOLOS Outros solos que apresentam horizonte B espódico 
imediatamente abaixo dos horizontes E ou A.

PLANOSSOLOS
Outros solos apresentando horizonte B plânico não 
coincidente com o horizonte plíntico, imediatamente 
abaixo de horizonte A ou E. 

GLEISSOLOS

Outros solos, apresentando horizonte glei, iniciando-se 
dentro de até 150cm da superfície do solo, imediatamente 
subjacente a horizontes A ou E ou horizonte hístico com 
menos de 40cm de espessura, sem horizonte plíntico 
dentro de 200cm da superfície, ou outro horizonte 
diagnóstico acima do horizonte glei.

LATOSSOLOS Outros solos que apresentam horizonte B latossólico 
imediatamente abaixo do horizonte A. 

CHERNOSSOLOS Outros solos que apresentam horizonte A chernozêmico.

CAMBISSOLOS
Outros solos que apresentam horizonte B incipiente 
imediatamente abaixo do horizonte A ou de horizonte 
hístico.
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89

PLINTOSSOLOS
Outros solos que apresentam horizonte plíntico, 
litoplíntico ou concrecionário, exceto quando coincidente 
com horizonte B plânico com caráter sódico.

LUVISSOLOS
Outros solos apresentando horizonte B textural com 
argila de atividade alta e saturação por bases alta, 
imediatamente abaixo do horizonte A ou E. 

NITOSSOLOS

Outros solos que apresentam 350g/kg ou mais de 
argila, inclusive no horizonte A, com horizonte B nítico 
imediatamente abaixo do horizonte A, com argila de 
atividade baixa ou caráter alítico na maior parte do 
horizonte B, dentro de 150cm da superfície do solo. 

ARGISSOLOS Outros solos que apresentam horizonte B textural.

Atende ao Objetivo 1Atividade 2

Agora, vamos exercitar um pouco. Relacione as colunas.

Ordem Característica
 1 . ARGISSOLOS (   ) presença de horizonte hístico.

 2 . CAMBISSOLOS (   ) solos sem horizonte B diagnóstico.

 3 . CHERNOSSOLOS (   ) solos com relação textural insuficiente para 

identificar um B textural e que apresentam 

horizonte vértico.

 4 . ESPODOSSOLOS (   ) presença de horizonte B plânico.

 5 . GLEISSOLOS (   ) presença de horizonte B latossólico.

 6 . LATOSSOLOS (   ) presença de horizonte A chernozêmico.

 7 . LUVISSOLOS (   ) presença de horizonte B incipiente.

 8 . NEOSSOLOS (   ) presença de horizonte plíntico, litoplíntico ou 

concrecionário.

  9 . NITOSSOLOS (   ) presença de horizonte B espódico.

10 . ORGANOSSOLOS (   ) presença de horizonte glei.

11 . PLANOSSOLOS (   ) presença de horizonte B textural com argila 

de atividade alta e saturação por bases alta.

12 . PLINTOSSOLOS (   ) presença de horizonte B nítico.

13 . VERTISSOLOS (   ) outros solos que apresentam horizonte B 

textural.
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90 Como uma utilizar a chave de classificação  
de solos?

A classificação de solos parece complicada, mas se você tiver entendimento das 

características que definem os níveis categóricos, o uso da chave de classificação 

é muito fácil.

Para facilitar o entendimento do uso da chave de classificação, nada melhor do 

que partir de um exemplo. Alguns dos termos que serão mencionados podem 

parecer estranhos num primeiro momento, mas eles serão detalhados nas 

próximas aulas. 

Vamos supor que um solo possui horizonte B plânico. Seguindo a sequência da 

Tabela 4.3, ele será classificado no primeiro nível categórico como PLANOSSOLOS.

Planossolos

Feita a determinação da ordem, deve-se passar para os próximos níveis categóricos 

do SiBCS.

Vamos supor agora que o horizonte plânico apresenta caráter sódico.

Para o 2º nível categórico (subordem), temos as seguintes possibilidades:

Classes do 2º nível categórico (subordens)

– PLANOSSOLOS NÁTRICOS: Solos apresentando horizonte plânico com caráter 

sódico imediatamente abaixo de um horizonte A ou E.

– PLANOSSOLOS HÁPLICOS: Outros solos que não se enquadram na classe 

anterior.

Veja que o caráter sódico foi atendido em PLANOSSOLOS NÁTRICOS. Logo, devemos 

parar nesta subordem. Como mencionado anteriormente, uma vez que a exigência 

foi atendida, para-se no item em questão.

Feita a determinação da ordem e subordem, vamos passar para os próximos níveis 

categóricos do SiBCS.

Vamos supor, agora, que o solo possua caráter sálico (CE > 7 dS/m, onde CE 

é a condutividade elétrica do solos – ela indica a presença de elementos que 

dificultam o desenvolvimento das plantas) dentro de 120 cm de profundidade.

Para o 3º nível categórico (grande grupo), temos as seguintes possibilidades:
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91Classes do 3º nível categórico (grandes grupos)

– PLANOSSOLOS NÁTRICOS Carbonáticos: solos com horizonte cálcico ou caráter 

carbonático, em um ou mais horizontes, dentro de 120cm da superfície do solo 

(Embrapa, 1977-1979, v.2, p.871, perfil 273).

– PLANOSSOLOS NÁTRICOS Sálicos: solos que apresentam caráter sálico (CE > 7 

dS/m), em um ou mais horizontes, dentro de 120cm da superfície do solo. 

(Embrapa, 1975b, p.279, perfil 58).

– PLANOSSOLOS NÁTRICOS Órticos: outros solos que não se enquadram nas classes 

anteriores.

Veja que o caráter sálico foi atendido em PLANOSSOLOS NÁTRICOS Sálicos. Logo, 

paramos nesse grande grupo, uma vez que a exigência foi atendida.

Feita a determinação da ordem, subordem e grande grupo, passaremos para o 4º 

nível categórico do SiBCS: o subgrupo.

Vamos supor agora que o solo possua textura arenosa desde a sua superfície até 

o início do horizonte B plânico.

Para o 4º nível categórico (subgrupo), temos as seguintes possibilidades:

Classes do 4º nível categórico (subgrupos)

 – PLANOSSOLOS NÁTRICOS Sálicos arênicos: Solos com textura arenosa desde a 

superfície do solo até o início do B plânico que ocorre entre 50 cm e 100 cm 

de profundidade, dentro de 200 cm da superfície do solo.

 – PLANOSSOLOS NÁTRICOS Sálicos dúricos: Solos com caráter dúrico em um ou 

mais horizontes, dentro de 120 cm da superfície do solo.

 – PLANOSSOLOS NÁTRICOS Sálicos flúvicos: Solos que apresentam ambos ou um 

dos seguintes requisitos:

• decréscimo irregular do conteúdo de carbono orgânico em profundidade, 

dentro de 120 cm da superfície do solo; e/ou

• camadas estratificadas em 25% ou mais do volume do solo, dentro de 120 

cm da superfície do solo.

 – PLANOSSOLOS NÁTRICOS Sálicos típicos: Outros solos que não se enquadram nas 

classes anteriores.
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92 Logo, no exemplo dado, o solo foi classificado como PLANOSSOLOS NÁTRICOS 

Sálicos arênicos.

Resumindo...

• Antes da existência do SiBCS, os solos eram classificados de forma 

simples, como solos pobres, solos ricos, dentre outras.

• O SiBCS é uma forma de organização do conhecimento dos solos que 

facilita o entendimento das classes de solos, bem como o manejo destas.

• O SiBCS está dividido em 6 níveis categóricos (ordem, subordem, grande 

grupo, subgrupo, família e série), mas, atualmente, a classificação é feita 

somente até o 4º nível categórico (subgrupo).

• O SiBCS é composto de 13 ordens de solos: ARGISSOLOS, CAMBISSOLOS, 

CHERNOSSOLOS, ESPODOSSOLOS, GLEISSOLOS, LATOSSOLOS, LUVISSOLOS, 

NEOSSOLOS, NITOSSOLOS, ORGANOSSOLOS, PLANOSSOLOS, PLINTOSSOLOS 

e VERTISSOLOS.

• A classificação dos solos é feita seguindo a ordem da chave de classificação.

Atende ao Objetivo 3Atividade 3

Como seria classificado um solo que apresenta horizonte B plânico, presença de 

caráter sódico, horizonte cálcico ou caráter carbonático e caráter dúrico?

Lembre que a classificação de solos exige muito estudo e trabalhos de campo 

bem executados. Erros cometidos em campo não são corrigidos posteriormente. 

Aqui foi apresentada uma noção da hierarquia e uso da chave de classificação do 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS. Esse sistema é uma forma de 

organização do conhecimento dos solos, que facilita o entendimento e o manejo 

dos solos.
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93Informações sobre a próxima aula 

Na próxima aula, trataremos das particularidades das ordens de solos e suas 

implicações na agropecuária.

Respostas das Atividades

Atividade 1
Com relação à nomenclatura e organização do SiBCS, relacione as colunas:

1. Ordem  (4) planossólicos

2. Subordem  (1) ARGISSOLOS

3. Grande grupo  (2) AMARELOS

4. Subgrupo  (3) Distrocoesos

Atividade 2
Ordem Característica
 1. ARGISSOLOS (10) presença de horizonte hístico.

 2. CAMBISSOLOS (8) solos sem horizonte B diagnóstico.

 3. CHERNOSSOLOS

(13) solos com relação textural insuficiente para 

identificar um B textural e que apresentam horizonte 

vértico.

 4. ESPODOSSOLOS (11) presença de horizonte B plânico.

 5. GLEISSOLOS (6) presença de horizonte B latossólico.

 6. LATOSSOLOS (3) presença de horizonte A chernozêmico.

 7. LUVISSOLOS (2) presença de horizonte B incipiente.

 8. NEOSSOLOS
(12) presença de horizonte plíntico, litoplíntico ou 

concrecionário.

  9. NITOSSOLOS (4) presença de horizonte B espódico.

10. ORGANOSSOLOS (5) presença de horizonte glei.

11. PLANOSSOLOS
(7) presença de horizonte B textural com argila de 

atividade alta e saturação por bases alta.

12. PLINTOSSOLOS (9) presença de horizonte B nítico.

13. VERTISSOLOS
(1) outros solos que apresentam horizonte B 

textural.

Atividade 3
PLANOSSOLOS NÁTRICOS Sálicos dúricos
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