
Argissolos

 Argissolos são solos minerais com nítida diferenciação entre as camadas ou horizontes, 
reconhecida em campo especialmente pelo aumento, por vezes abrupto, nos teores de argila 
em profundidade. Podem ser arenosos, de textura média ou argilosos no horizonte mais 
superficial. E apresentam cor mais forte (amarelada, brunada ou avermelhada), maior 
coesão e maior plasticidade e pegajosidade em profundidade, devido ao maior teor de argila. 
A fertilidade dos Argissolos é variável, dependente principalmente de seu material de origem. 
Sua retenção de água é maior nos horizontes abaixo da superfície (subsuperficiais), que 
podem se constituir em um reservatório de água para as plantas.

Entre os Argissolos destacamos os de textura arenosa/média e os de textura média/argilosa 
e argilosa.

• Argissolos de textura arenosa/média

 Os Argissolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos de textura arenosa/média são 
encontrados em todo o estado de São Paulo, desenvolvidos de materiais de origem diversos, 

exceto de rochas básicas e de rochas sedimentares 
finas (e.g. folhelhos). Suportando originalmente 
vegetação de florestas e ocorrendo em condições de 
relevo desde relativamente suavizado a mais ondulado, 
por sua natureza pouco coesa em superfície e menor 
permeabilidade nos horizontes subsuperficiais, 
apresentam elevada susceptibilidade à erosão, o que 
exige práticas intensivas de controle de erosão 
quando sob manejo agrícola. Sua fertilidade química 
é predominantemente baixa, podendo ser pouco mais 
elevada nestes solos quando desenvolvidos dos arenitos 
com contribuição carbonática no oeste do estado. 
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 Argissolos de textura média/argilosa e argilosa são desenvolvidos mais frequentemente de 
rochas ígneas e metamórficas, quando no Planalto Atlântico, ou de rochas sedimentares finas 
(pelitos) em outras regiões. Originalmente suportando 
florestas, as condições de relevo em que ocorrem são 
bastante variáveis. Apesar da elevada capacidade de água 
disponível, esses solos podem apresentar limitações ligeiras 
sob o aspecto físico relacionadas à pouca profundidade e 
presença de cascalhos ou calhaus em superfície, especial-
mente naqueles de relevo mais íngreme do Planalto Atlântico. 
Por serem mais argilosos e, quando de perfil menos 
desenvolvido (pouco profundos), com maior reserva de 
minerais, os Argissolos de textura argilosa possuem 
características mais favoráveis à exploração agrícola que 
aqueles de textura média.
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