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Agora, as quatro ordens  
que faltam!

Adilson de C. Antônio
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Meta

Apresentar as seguintes ordens de solos: 

ORGANOSSOLOS, PLINTOSSOLOS, LATOSSOLOS e 

PLANOSSOLOS.

Objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. descrever as ordens dos:

– ORGANOSSOLOS, 

– PLINTOSSOLOS, 

– LATOSSOLOS e

– PLANOSSOLOS;

2. comparar as características dessas quatro ordens de 

solos;

3. relacionar as características das quatro ordens de 

solos com o uso do solo.

Pré-requisitos

Para melhor aproveitamento desta aula, você precisa 

rever:

o conceito de fração mineral na Aula 2 e•	

o conceito de classe textural e cor do solo na Aula 3.•	
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149Outros quatro solos para conhecermos

Imagine a construção de um galpão para guardar o maquinário de uma fazenda, 

sobre um solo que sofre grande variação de volume. Se esse solo será a 

sustentação dessa construção, a instabilidade dele não ajudará o galpão a ficar 

de pé, não é mesmo? Essa tremenda dor de cabeça pode ser evitada se for feita 

a avaliação do solo antes de construir. E esse é um dos problemas apresentados 

pelos ORGANOSSOLOS devido a suas características como veremos mais a frente 

nesta aula.

Agora, pense num terreno que é avermelhado, característica que já vimos estar 

associada à presença de ferro. Mas, ao fazer o cultivo nesse solo, percebeu que as 

plantas não cresciam e seu sistema de raízes encontrava-se pouco desenvolvido. 

Com um olhar mais atento, você percebeu a ocorrência de regiões endurecidas de 

cor vermelho-amarelada e que possivelmente essa foi a razão para o seu prejuízo. 

Tratava-se de um PLINTOSSOLOS.

Alguns solos, mesmo com a consistência, textura e estrutura facilitadoras para 

o manejo do solo, se não passarem por correções nutricionais, podem não servir 

para cultivo, como é o caso dos LATOSSOLOS.

Já os PLANOSSOLOS podem causar problemas na área de cultivo por terem a 

capacidade de manter o terreno encharcado. O excesso de água colabora para o 

crescimento de fungos que causam doenças no plantio. 

Nessa aula, entenderemos como as características desses solos levam a essas 

situações anteriores.

Então vamos ao que interessa! Vamos começar nossa aula!

Organossolos

O prefixo da ordem ORGANOSSOLOS vem do grego organikós, que significa 

compostos de carbono. Isso quer dizer que o solo que veremos agora apresenta 

constituição orgânica elevada. 

Os ORGANOSSOLOS apresentam pouca distribuição no país. São encontrados em 

algumas áreas ao longo de rios, como a Iguaçu e Paraná, no estado do Paraná.
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150 Além da elevada quantidade de matéria orgânica, os ORGANOSSOLOS apresentam 

as seguintes características:

• horizonte hístico,

• elevada CTC e

• elevada capacidade de reter água.

Para ocorrer o acúmulo de material orgânico e, consequente, formação dos 

organossolos, é necessária uma dessas duas condições:

• ambiente mal drenado ou alagado ou 

• ambiente bem drenado com temperatura baixa. 

Essas duas condições são importantes para acúmulo de material orgânico, pois, 

nesses casos, ocorre diminuição na taxa de decomposição.

Devido ao acúmulo de material orgânico, dizemos que esse tipo de solo apresenta 

horizonte hístico.  Esse horizonte apresenta as seguintes características:

• teor de carbono orgânico maior que 80g.kg-1 de solo;

• espessura maior ou igual a 20cm;

• pode ocorrer em superfície ou estar soterrado por material mineral.

Os ORGANOSSOLOS são solos que apresentam elevada CTC (capacidade de troca 

catiônica), devido aos ácidos orgânicos produzidos durante decomposição dos 

restos vegetais. Esses ácidos possuem cargas negativas e são capazes de absorver 

elementos químicos de cargas positivas (Ca+2, Mg+2, K+).

Figura 8.1: Esquema da argila ou húmus apresentando cátions (Ca+2, K+, Al+3, H+, Mg+2) atraídos 

e retidos eletronicamente pelas cargas negativas de sua superfície.

Argila ou húmus

(colóide)
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151Além disso, os ORGANOSSOLOS são solos com elevada capacidade de retenção 

de água. Isso acontece porque o material orgânico existente nesse tipo de solo 

apresenta alta capacidade de reter água. E, consequentemente, ao reter água, o 

solo aumenta o seu volume. 

A elevada capacidade de reter água confere a esse solo uma característica 

conhecida como subsidência.  Mas o que é subsidência?  

É um fenômeno que envolve a água e o volume de solo. Veja bem: o volume de 

solo não é a quantidade dele! Ao receber água, os ORGANOSSOLOS aumentam de 

volume. E, ao perder água, o volume é reduzido em maior proporção do que em 

outros solos. Isso leva a uma grande variação de volume quando o solo está seco 

e quando está úmido. 

A ocorrência da subsidência pode ocasionar rachaduras de paredes de uma casa 

(Figura 8.2) e redução do volume de solo para as plantas.

A redução do volume de solo para as plantas pode levar à oxidação do sistema 

radicular. E se as rachaduras provocadas no solo forem muito largas e profundas, 

podem ocasionar a redução de água e nutrientes.

Figura 8.2: Construir sobre ORGANOSSOLOS não é uma 

boa ideia. Por causa do fenômeno de subsidência, os solos 

passam por redução de volume e acabam por influenciar na 

estrutura das construções. 

Fonte: www.sxc.hu
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152 A fertilidade dos ORGANOSSOLOS depende 

da decomposição do material orgânico e do 

controle de sua acidez. Em consequência 

disso, é difícil dizer qual cultura desenvolve 

bem nesse tipo de solo.

Figura 8.3: Perfil de ORGANOSSOLOS. 

Atende ao Objetivo 1Atividade 1

Complete as lacunas das frases abaixo. Para isso, utilize as seguintes opções:

• Subsidência

• CTC

• Ambiente mal drenado ou alagado

• Ácidos orgânicos

• Ambiente bem drenado com temperatura baixa

• Matéria orgânica

a. Os ORGANOSSOLOS são caracterizados por apresentar elevado teor de 

_______________.

b. Para acúmulo de material orgânico e formação dos ORGANOSSOLOS são necessárias 

duas condições: _______________________ e __________________.

(Fonte: Adaptado de IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/

manual_tecnico_pedologia.pdf)
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153c. Os ORGANOSSOLOS são solos que apresentam elevada _________, devido aos 

____________ produzidos durante decomposição dos restos vegetais.

d. A elevada capacidade de reter água confere aos ORGANOSSOLOS a característica 

conhecida como _______________.

Plintossolos

PLINTOSSOLOS é um nome derivado do grego plinthos, que significa material 

argiloso endurecido. Esse tipo de solo representa solos argilosos, coloridos e 

endurecidos. São solos que sofreram pouca ação do intemperismo.

Os plintossolos ocorrem em diversas regiões do Brasil, sendo as mais represen-

tativas as regiões Norte, Centro-oeste e Nordeste.

Figura 8.4: Distribuição dos PLINTOSSOLOS no Brasil.

(Fonte: IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_
tecnico_pedologia.pdf)

Plintossolos
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154 Os PLINTOSSOLOS são diagnosticados pela presença de horizonte plíntico. Esse 

horizonte é caracterizado pela presença de plintita. A Figura 8.4 mostra a 

presença de plintita em um PLINTOSSOLOS. A coloração vermelha da região 

apontada indica a presença de ferro. Porém a coloração desse solo pode variar, 

devido à condição em que o solo se encontra ou do tipo de argila.

Atende aos Objetivos 2 e 3Atividade 2

Sandra é técnica em agropecuária. Hoje, ela tem que realizar um relatório a 

respeito de dois terrenos distintos. Veja as características que foram encontradas 

no terreno A e B.

Terreno A 

Solo argiloso, podendo apresentar torrões endurecidos de coloração vermelho-

amarelado. 

Terreno B

Solo com alto teor de matéria orgânica, elevada CTC e ácido.

Quanto ao manejo, alguns 

plintossolos podem limitar 

o desenvolvimento do sis-

tema radicular (sistemas de 

raízes da planta) devido ao 

endurecimento da plintita, 

o que diminui a infiltração 

de água. 
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Horizonte Plínico

Figura 8.5: Perfil de solo com horizonte plíntico.

(Fonte: Adaptado de IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.
br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_
tecnico_pedologia.pdf)
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155a. Segundo Sandra, o terreno A caracteriza PLINTOSSOLO e o terreno B ORGANOSSOLO. 

Você concorda com ela? 

b. Se fosse sugerir um desses terrenos para cultivo, qual seria mais indicado? 

c. Dê um motivo para a sua escolha da resposta anterior.

Latossolos

O nome LATOSSOLOS tem sua origem do latim lat, que significa solo altamente 

alterado. Representa solos muito alterados pelo intemperismo. É a ordem de solo 

que ocupa maior extensão no país (Figura 8.6).

Latossolos Brunos
Latossolos Amarelos
Latossolos Vermelhos
Laossolos Vermelho-amarelos

(Fonte: IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/
recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_pedologia.pdf)  

Figura 8.6: Distribuição dos LATOSSOLOS no Brasil.
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156 Os LATOSSOLOS são caracterizados:

• pela presença do horizonte B latossólico, muito intemperizado e profundo 

(mais de 50 cm),

• pela presença de argilas oxídicas e argilas silicatadas 1:1 (caulinita) e

• por apresentarem boa permeabilidade à água.

Devido à presença de argilas de baixa atividade (silicatadas 1:1 e oxídicas), são 

solos com baixa capacidade de armazenamento de nutrientes e, por serem muito 

intemperizados, possuem baixa reserva nutricional.

Quanto ao preparo do solo para plantio, são solos 

fáceis de serem trabalhados por implementos, como 

arado e grades. Isso é possível por possuírem baixa 

atividade da fração argila, o que condiciona baixa 

força de coesão e adesão entre as partículas de argila 

no solo.

Figura 8.7: Perfil com horizonte B latossólico.

(Fonte: Adaptado de IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.
br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_
tecnico_pedologia.pdf)

Atende ao Objetivo 1Atividade 3

Identifique quais dessas características pertencem aos LATOSSOLOS:

(   ) Solo argiloso, podendo apresentar torrões endurecidos de coloração vermelho-

amarelado. 

(   ) Solo com alto teor de matéria orgânica, elevada CTC e ácido.

(   ) Solos altamente intemperizados, profundos, presença de argilas silicatadas 

1:1 e oxídicas.
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157Planossolos

O nome PLANOSSOLOS tem origem do latim planus, que significa plano, horizontal. 

Representa solos formados em locais planos e saturados por água durante algum 

período de tempo.

Esta ordem ocorre com maior frequência no Nordeste do país e em menor proporção 

no Sul e Centro-oeste (Figura 8.8).

Planossolos

(Fonte: IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/
recursosnaturais/pedologia/manual_tecnico_pedologia.pdf)

Figura 8.8: Distribuição dos PLANOSSOLOS no Brasil.  

Os planossolos são caracterizados pela presença de horizonte B plânico. Esse hori-

zonte é semelhante a um B textural, pois também apresenta mudança textural abrupta. 

Além disso, apresentam baixa permeabilidade devido à mudança textural abrupta, o 

que proporciona a formação temporária de lençol de água suspenso. 

E o que seria um lençol de água suspenso? Significa dizer que a água subterrânea 

ocupa uma parte da zona de aeração. Ou seja, a água subterrânea aumenta de 

volume e alcança as áreas mais próximas à superfície do solo (zona de aeração), 

deixando o solo ficar encharcado temporariamente.
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Figura 8.9: Perfil com horizonte B plânico 

(Fonte: Adaptado IBGE, 2007. ftp://geoftp.ibge.gov.
br/documentos/recursosnaturais/pedologia/manual_
tecnico_pedologia.pdf)

A profundidade de ocorrência do horizonte B plânico é muito importante para o 

desenvolvimento de algumas culturas como citros e cafeeiro (Figura 8.9), que 

são culturas não adaptadas a situações de solos encharcados. Então, quanto mais 

distante da superfície este horizonte estiver, melhor para essas culturas, pois isso 

reduz a possibilidade de ocorrência de doenças (como aquelas provocadas por 

fungos) causadas exatamente pelo excesso de água.

Figura 8.10: A cultura de 

café não se adapta ao solo 

encharcado.
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Fonte: www.sxc.hu
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159Além dessa característica, o horizonte B plânico apresenta elevada força de 

coesão devido ao alto teor de argila. Essa característica também contribui para a 

retenção de água, já que a coesão entre as partículas de argila é alta. Ao mesmo 

tempo, isso dificulta a penetração e expansão de raízes neste horizonte e limita 

a absorção de água e nutrientes pelas plantas.

Atende aos Objetivos 1 e 3Atividade 5

Cada uma das quatro ordens de solos que vimos nessa aula apresenta estrutura 

diferente. Isso confere um comportamento específico a cada uma delas em uma 

situação de excesso ou falta de água.

Por que os PLANOSSOLOS permanecem encharcados com água (chegando a formar 

poças d’água na superfície) no período chuvoso e os LATOSSOLOS não?

Atende ao Objetivo 2Atividade 4

Relacione a coluna da esquerda com a da direita. Observação: pode haver repetição 

de itens.

1. ORGANOSSOLOS  (   ) Solos altamente intemperizados.

2. PLINTOSSOLOS  (   ) Alto teor de matéria orgânica.

3. LATOSSOLOS   (   ) Presença de B plânico.

4. PLANOSSOLOS   (   ) Presença de horizonte hístico.

    (   ) Presença de horizonte B latossólico.

    (   ) Presença de plintita.
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160

•	Os	ORGANOSSOLOS	são	solos	que	apresentam	elevada	CTC	 (capacidade	

de troca catiônica), devido aos ácidos orgânicos produzidos durante 

decomposição dos restos vegetais.

•	 A	 elevada	 capacidade	 de	 reter	 água	 confere	 aos	 ORGANOSSOLOS	 a	

característica conhecida como subsidência.

•	 Os	 PLINTOSSOLOS	 são	 diagnosticados	 pela	 presença	 de	 horizonte	

plíntico. 

•	O	horizonte	plíntico	é	caracterizado	pela	presença	de	plintita.

•	Os	LATOSSOLOS	representam	solos	altamente	intemperizados.

•	 Os	 LATOSSOLOS	 são	 caracterizados	 pela	 presença	 do	 horizonte	 B	

latossólico.

•	Os	LATOSSOLOS	são	os	solos	de	maior	expressão	no	Brasil.

•	 Os	 PLANOSSOLOS	 são	 caracterizados	 pela	 presença	 de	 horizonte	 B	

plânico.

•	Os	 PLANOSSOLOS	 apresentam	 baixa	 permeabilidade	 devido	 à	mudança	

textural abrupta, o que proporciona a formação temporária de lençol de 

água suspenso.

Informações sobre a próxima aula

Na próxima aula, veremos conservação do solo. Serão discutidas a ação de 

agentes degradantes dos solos e as práticas conservacionistas.

Resumindo...
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161

Respostas das Atividades

Atividade 1

a. Os ORGANOSSOLOS são caracterizados por apresentar elevado teor de matéria 

orgânica.

b. Para acúmulo de material orgânico e formação dos ORGANOSSOLOS são necessárias 

duas condições: ambiente mal drenado ou alagado ou ambiente bem drenado com 

temperatura baixa.

c. Os ORGANOSSOLOS são solos que apresentam elevada CTC devido aos ácidos 

orgânicos produzidos durante decomposição dos restos vegetais.

d. A elevada capacidade de reter água confere aos ORGANOSSOLOS a característica 

conhecida como subsidência.

Atividade 2

a. Sim.

b. ORGANOSSOLOS.

c. Por causa das restrições ao aprofundamento do sistema radicular e à infiltração 

de água, possivelmente apresentada pelos PLINTOSSOLOS.

Atividade 3

Solos altamente intemperizados, profundos, presença de argilas silicatadas 1:1 e 

oxídicas.

Atividade 4

Porque os PLANOSSOLOS apresentam gradiente textural, ou seja, presença de 

horizonte B plânico, um horizonte argiloso. Nesse horizonte, a água infiltra 

com maior dificuldade (menor velocidade), porque os poros são menores. Já os 

LATOSSOLOS não apresentam gradiente textural, com isso a água infiltra quase 

que uniformemente ao longo do perfil.
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162 Atividade 5

(3) Solos altamente intemperizados.

(1) Alto teor de matéria orgânica.

(4) Presença de B plânico.

(1) Presença de horizonte hístico.

(3) Presença de horizonte B latossólico.

(2) Presença de plintita.
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