
Latossolos

 Latossolos são solos minerais, homogêneos, com pouca diferenciação entre os 
horizontes ou camadas, reconhecido facilmente pela cor quase homogênea do solo com a 
profundidade. Os Latossolos são profundos, bem drenados e com baixa capacidade de troca 
de cátions, com textura média ou mais fina (argilosa, muito argilosa) e, com mais frequência, 
são pouco férteis.
Destacamos três Latossolos distintos quanto a cor e a textura, que tem grande extensão no 
estado de São Paulo.

• Latossolos Vermelhos de textura argilosa ou muito argilosa

 Os Latossolos Vermelhos com caráter férrico são encontrados no estado de São 
Paulo na região de Cuestas, na Depressão Periférica e no oeste do estado associados às 
calhas de drenagem de alguns rios, como o Paranapanema e o Tietê, desenvolvidos de 

rochas básicas. Por apresentarem moderada reserva 
de macro e micronutrientes e serem estáveis mecani-
camente têm alta resiliência. Apresentam capacidade 
produtiva estável ao longo de anos de cultivo quando 
são aplicadas adubação de manutenção e técnicas simples 
de conservação do solo. Devido a sua favorável fertilidade 
química e boas propriedades físicas, e por ocorrerem 
em relevo suavizados, sua vegetação original de 
floresta (Mata Atlântica) foi substituída por intensa 
atividade agrícola.
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• Latossolos Vermelho-Amarelo de textura argilosa

rochas básicas. Por apresentarem moderada reserva 
de macro e micronutrientes e serem estáveis mecani-
camente têm alta resiliência. Apresentam capacidade 
produtiva estável ao longo de anos de cultivo quando 
são aplicadas adubação de manutenção e técnicas simples 
de conservação do solo. Devido a sua favorável fertilidade 
química e boas propriedades físicas, e por ocorrerem 
em relevo suavizados, sua vegetação original de 
floresta (Mata Atlântica) foi substituída por intensa 
atividade agrícola.

 Os Latossolos Vermelho-Amarelos de textura argilosa são encontrados em todas as 
regiões do estado de São Paulo. Sua ocorrência mais extensa encontra-se na Depressão Periférica 
e no Planalto Atlântico. Na Depressão Periférica são solos formados a partir de rochas sedimentares 
de granulometria fina (e.g. folhelhos, siltitos) e no Planalto Atântico são desenvolvidos de rochas 
sedimentares e de rochas de origem ígnea e metamórfica. Ocorrem em altitudes variadas, geral-

• Latossolos Vermelho-Amarelo de textura média

 Os Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos de textura média são característicos das 
regiões do Planalto Ocidental, da Depressão Periférica e das Cuestas Basálticas do estado de São 
Paulo. São desenvolvidos de arenitos, localizando-se em posições com relevo suavizado (declivi-
dades de 0 a 20 %). Originalmente vegetados por florestas com caráter semidecíduo ou por cer-

mente nas posições mais suavizadas de relevo (declivi-
dades de 0 a 20 %). Sua cobertura vegetal original é de 
florestas, mais frequentemente, ou de cerrado, dependendo 
da região do estado e da fertilidade química. Em geral o 
cerrado ocorre nos solos com mais baixa fertilidade, 
especialmente quando localizados na Depressão Periférica. 
Têm propriedades físicas favoráveis: boa a moderada 
permeabilidade, friabilidade e moderada retenção de água, 
que tornam esses solos bastante aptos para a agricultura 
com nível médio a alto de tecnologia, uma vez que necessita 
correção de suas limitações químicas.

Latossolo Vermelho Distroférrico típico,
textura argilosa ou muito argilosa

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico
típico, textura argilosa

rados, são solos com elevada permeabilidade, baixa 
retenção de água e baixa coesão, o que os torna sensíveis 
à degradação sob manejo agrícola. Podem ter maior 
estresse hídrico nos períodos de estiagem e maior suscep-
tibilidade à erosão nos períodos chuvosos. Os processos 
erosivos ocorrem com mais frequência nos Latossolos com 
declividades mais elevadas e, principalmente, com o com-
primento das pendentes muito longos. Quimicamente, são 
solos ácidos e com baixa retenção de cátions, necessitando 
de fertilização corretiva freqüente.
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