ta Mente estes dois Mêtodos analfticos. O sisteMa perMitiu autoMatização das se~uintes anãlises:
a) S~lo-pH,
Ca. M~. K, AI. p,
Zn, Cu. Fe. Mn~ b) planta-N, P, K, Ca, MQ, Cu,Fe. Zn, Mn. Estudase, atualMente a au~oMatjzação
parcial d~s an~lises de S e B.
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"INERALOGIA DE ARGILAS DEFERRIFICADAS
DE HORIZONTES B DE LATOSSOLOS DO SUDESTE E SUL DO BRASIL.
L.L.Antonello
(1),M.R.F.Mtlller
(2) A.C. Moniz
(3), M.AjM.Duriez
(1). (1) SNLCS/EMBRAPA
(2)
CPATUI EMBRAPA
(3)IAC.
ForaM realizadas anãlises COM difração dos raios-X, têrMica diferencial' e Microscopia eletrinica da fração arqila
deferrificada
de aMostras de horizontes Bw2 e Bw3 de quatorze perfis de Latossolos localizados nos Estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro,
São Paulo e Paraná.
TOMando-se COMO referência a intensidade do
MãxiMO
difratado caracterfstico,
valores de Ki e r~sultados
da
anãlise
têrMica diferencial,
verificou-se que cerca de 2BZ dos
Latossolos estud~dos, os de Ki Mais baixos, são predoMinanteMente
gibbsfticos~
cerca de 2BZ apresentaM altos teores de caulinita e
gibbsita e os restantes, cerca de 6BZ,apresentaM
a caulinita COMO
Mineral predoMinante.
Todos os perfis contéM gibbsita, COM exce~ão do ónico perfil COM textura Média (IIIRCC-8SP).
VerMiculita
COM hidroxita interlaMelar (AI-verMiculita)foi
observada eM aproxiMadaMente 4B% dos Latossolos estudados, estando ausente ou aparenteMente
eM Menor quantidade nos solos COM valores de Ki Mais
baixos
(0.2 a B,5). A fração arqila,
observada COM Microscbpio
eletrõnico,
teM predoMinãncia
absoluta de partfculas COM forMato
de placas de perfil irregular. Dessa forMa, a estruturação
fracal
Moderada eM blocos subanQulares observada
nos latossolos,
entre
Londrina
e Curitiba,
parece não estar associada ã presença
de
tubos de haloisita.
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CARACTERISTICAS
E MINERALOGIA DE SOLOS DA REGI~O DE JURUA-SOLI"õES(AM). A. Santos Filho.
UFPR-Curitiba.
ForaM estudados seis perfis de Solos (Podzblico
VerMelho e Laterita HidroMórfica),
derivados de sediMentos da ForMação SoliMões,
através
das se~uintes caracterizações
analfticas:
Fe. AI e Mn
extrafdos COM pirofosfato de sódio, oxalato de aMõnio, ditionitocitrato-bicarbonato
e ácido perclórico-fluorfdrico.
A fração
ar c i la apó's desferrificação
e e l i e i na cdo da Matéria or-qãn i ca , foi
analisada
QualitativaMente
por difração de raios X. O grau de
atividade do ferro (Feo ! Fed) ê b a ixo , indicando boa cristalização doi bxidos de ferro.
Os pequenos teores de Fed e
Fet, sio
caracterlsticas
herdadas do Material de origeM.
Os valores
do
I
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