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ADSORCÂO E MOBILIDADE DOS HERBICIDAS 2 . 4 - D E AMETRINA EM

SOLOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Autor: LUIZ CARLOS HERMES

Orientador: PROF. DR. OSMY OLIVEIRA SANTOS BACCHI

O e f e i t o da proporção solowagua no grau de

adsorcâo dos herbicidas 2.4-D Cácido 2.4-dlclorof enoxiacét i -

coD e ametrlna CS.metlltlo—4-eti lamino-O—lsopropllaalno-s-

triazina) nos 17 so los diferentes foi estudado em condições

de laboratório, através dos respectivos compostos marcados

com **C. Foi também verificado, através de anal i ses de

regressões l ineares simples e múltiplas» a melhor equação de

regressão e escolha de variáveis que mais explicam a

adsorçao nos so los ut i l izados .

Em outro experimento, foram estudados aspectos

relacionados ao grau de mobilidade 'dos dois herbicidas nos

solos , pelo método da cromatografla em camada delgada de

solos.

Pelos primeiros estudos, verificou-se que a

proporcio solo/agua 1:5 acentua as diferenças da capacidade

de adsorçao entre os solos, quando comparada com a proporelo

a nível de saturado. Estas diferenças «ao mais acentuadas
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para o herbicida 2.4-D que para a ametrina. onde se observou

a tendência da diminuição do efeito da proporção solo/água

para os solos co» Maior teor de argila e «aior conteúdo de

Matéria orgânica.

Doses diferenciadas, estl atadas através da

adsorcao a baixas proporções solo/água apresentara* usa

variação entre os solos, o que se aproxima Mais con as

práticas do que ocorre no campo.

as variáveis que Melhor explicaram o processo

de adsorcao para o 2.4-D foram: acidez potencial. CTC e

argila. Para a ametrina foram: CTC. índice Higroscópico.

carbono orgânico» retenção de água a O.I bar e acidez

potencial.

Quanto aos estudos de mobilidade dos

herbicidas 2,4-D e ametrina em placas de solos verificou-se

que o 2.4-D apresentou maior mobilidade que a ametrina nos

solos estudados. Os valores dos índices de mobilidade

mostraram relações significativas entre os dois herbicidas e

com a capacidade de adsorçSo dos solos. Com relac&o ao

2,4-D, a acidez potencial, teor de alumínio e carbono

orgânico, foram os parâmetros de solo que apresentaram

relaclo inversa com o índice de mobilidade. Para a ametrina.

a capacidade de adsorcao foi o fator de maior correlação com

Índice de mobilidade seguido de retencio de água a 0.33 bar.

0,1 bar. CTC, índice Higroscópico e teor de carbono

orgânico.
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SUMMARY

The effect of different soil/water ratios on

adsorption of the herbicides 2,4-D C2,4-dichlorophenoxy-aee-

tic acid) and ametryn C2,methylthio-4-ethylamino-6-isopro-

pylamino-s-triazine3 was evaluated in 17 soil . under

laboratory conditions, using **C compounds as tracers. The

best regression equations and the variables that, could

explain the adsorption phenomenon were also determined for

the soils studied. In another study, the mobility of both

herbicides was determined by thin layer cromatography of the

soils.

The results showed that the soil/water ratio

of 1:5 was better to discriminate the differences in soil

adsorption than the ratio at the. soil saturation level.

Those differences were markedly greater for 2,4-D than for

ametryn, to which there was a decrease of the soil/water

ratio effect for the soils with higher clay and organic
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natter content. Different herbicide doses estimated by

adsorption in low water/soil ratios Indicated a low

variation among soils. This must be the situation in the

field where the water/soil ratios are generally low.

The variables that best explain the adsorption

of 2,4-D were: potential acidity» cationic exchange capacity

and clay content» while for ametryn the variables were:

cationic exchange capacity» hygroscopic index» organic

carbon content, water holding at 0,1 bar and potential

acidity.

The herbicide 2,4-D showed more mobility in

soil plates than ametryn in the soils studied. The mobility

indexes showed a related pattern of soil adsorption for the

herbicides. For 2,4-D the potential acidity, aluminum

content and organic matter content were the soil

characteristics that more Influenced the mobility of the

herbicides; the higher they were, the lower the mobility of

the herbicide. For ametryn, the adsorption capacity was the

factor that most affected the mobility indixes, followed by

water holding at 0,33 bar and 0,1 bar, cationic exchange

capacity, hygroscopic index and organic carbon

content.



1. INTRODUÇÃO

Diversos sao os fatores que de forma direta ou

indireta contribuem significativamente para a redução da

produtividade agrícola. As plantas daninhas contribuem com

sua parte neste processo, causando efeitos negativos à

produção, uma vez que competem com as culturas em relação a

água, luz, nutrientes e espaço, podendo também servir como

hospedeiras de pragas e doenças.

O controle químico de plantas invasoras vem

sendo gradualmente adotado pelos agricultores, nZo só pelo

fato dos her bi ei das apresentarem grande eficiência, acao

rápida e efeitos prolongados, mas também devido ao aumento

significativo de áreas cultivadas com culturas de maior

expressão econômica e a outros fatores limit antes, como a

escassez de mao-de-obra ,que Impossibilitam o uso de outras

formas de controle.

Basicamente, sSo duas as formas de aplicação

dos her bi ei das : diretamente ao solo , antes da emergência

das plantas daninhas, ou sobre as plantas daninhas, após sua

emergência . No segundo caso, parte do produto aplicado

atinge a superfície do solo e outra parte é adicionada ao

solo pela morte e decomposição das plantas tratadas, ou



ainda, pelo escorrimento do produto através das folhas, no

momento da aplicação ou pela ação das chuvas.

No solo. os herbicidas apresentam um

comportamento coeplexo que é resultante de numerosas

interações com os constituintes das diferentes frações do

solo. O conhecimento dos processos de interação entre os

produtos aplicados e o solo é d» grande importância pratica.

. tanto pelo aspecto econômico como do ponto de vista da

proteção ambiental. A correta aplicação de tais lnsumos deve

levar em conta os dois fatores, o que significa aplicar

produtos específicos em doses mínimas e de maior eficiência,

com o mínimo risco de poluição ambiental.

No caso de herbicidas para aplicação no solo.

a eficiência depende da distribuição das moléculas no perfil

do solo e da concentração na região do solo onde seu efeito

é desejado. Esta relação de disponibilidade e posicionamento

do ingrediente ativo ao longo do perfil, é determinado por

diversos fatores. Além dos fatores climáticos Cintensidade
9

pluviométrica e temperatura), dependem também da natureza

físico-química dos compostos e das características físicas,

químicas e biológicas do solo. Todos estes fatores são

interdependentes. resultando em interações bastante

complexas entre o produto aplicado e o solo.

A adsorcao, que é a interação do soluto da

fase líquida com a superfície das partículas da fase sólida

do solo, é um processo chave no comportamento dos

herbicidas, pois está diretamente relacionada aos processos
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de transporte, absorção e bi ©atividade dos herbicldas nos

solos, interferindo diretamente na disponibilidade dos

produtos para as plantas e na ação seletiva do herbicida

pela interferência no seu deslocamento. Como os solos

diferem bastante em suas características físicas» químicas e

biológicas, • esperado que a natureza e intensidade dos

processos adsortivos sejam também diferentes. A questão

prática decorrente deste fato, está na dificuldade de

estabel eci mento de doses mínimas a serem aplicadas aos

diferentes solos, de maneira a garantir o mesmo nível de

eficácia, com a segurança de menor risco de dano ambiental.

A pesquisa tem procurado contribuir neste

. sentido, buscando indicadores práticos capazes de prc^r o

comportamento dos her bi ei das nos solos, através do estudo

dos processos de interação dos produtos com os diferentes

constituintes das frações do solo. Características •

propriedades como teor de argila, teor de matéria orgânica,

capacidade de troca catiônica CCTO e pH, dentre outras, tem

sido avaliadas COJWJ possíveis indicadores da capacidade de

adsoreão pelos solos. Propriedades como teor de matéria

orgânica e teor de argila tem sido as mais utilizadas para

indicação de doses diferenciadas para os diferentes solos.

Embora cada um desses atributos possa apresentar alguma

relação com o processo de adsorçao, nenhum deles, de forma

isolada, tem apresentado correlações consistentes com a

capacidade de adsoreão, provavelmente devido as grandes

variac&es na natureza daqueles constituintes dos



solos. Outro componente importante do sistema é a água, que

participa dos processos de mobilidade e absorção dos

solutos» além de interferir significativamente no processo

de adsorç2o. A sua proporção no sistema afeta diretamente a

distribuição do her bi ei da no solo e a disponibilidade do

defensivo para as plantas.

Oeste modo, na avaliação da influencia das

propriedades dos solos no comportamento dos solutos, deve

ser considerado o fato de que o solo nao é uma mistura de

partículas separadas de argila. matéria organic* e

sesquióxidos amor f os que conferem ao sistema suas

.propriedades individuais. Estes componentes. entremeados

-pela solução do solo, interagem entre si e com a água.

conferindo ao sistema novas características e propriedades,

bastante variáveis de solo para solo. Devido a importância

dos processos de interação solo-herbicida nos fenômenos de

retencSo, mobilidade e atividade, os objetivos deste

trabalho foram:

— Avaliar diferentes características e

propriedades dos solos como possíveis indicadores de sua

capacidade de adsorcâo e mobilidade, na busca de parâmetros

de fácil utilização para o estabelecimento de doses

diferenciadas dos produtos nos diferentes solos;
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— Caracterizar os principais solos do Estado

de SSo Paulo quanto à capacidade de adsorcSo e mobilidade

de dois herbicidas CAmetrina e 2.4-D3 de uso freqüente, e;

— Avaliar o efeito da relacSo solo/água na

determinação do grau de adsorç&o dos herbicidas nos solos.



2. REVISÃO DC LITERATURA

O comportamento de herbicldas no s o l o e

influenciado por vários fatores, sendo a interação mais

s ign i f i ca t iva , a partição que ocorre entre o ar do s o l o . a

fase l íquida do so lo e a fase sól ida do so lo . O modo como

ocorre es ta interac&o tem importância fundamental, uma vez

que é e la que determina a forma do processo de transporte e

• o grau de disponibilidade dos herbicidas nos &olos.

Assim sendo, o processo de partição depende

das propriedades químicas e f í s i c a s do s o l o , das

propriedades químicas e f í s i c a s dos herbicldas e de fatores

ambientais. -"

Com relação ao so lo . as propriedades epj» mais

influenciam seu comportamento como sistema adsorvente estfto

relacionadas com a área superficial de seus co ló ides , sua

configuração e magnitude, distribuição e intensidade das

cargas e l é t r i c a s na superfície CBAILEY & WHITE, 1O7CO.

A fracSo mineral do so lo é const i tuída por uma

mistura de minerais sendo que suas espécies individuais

variam consideravelmente no grau de cr i s ta l in ldade e nm

natureza das substituições iônicas na formação cr i s ta l ina .

Estas caracter ís t icas variam de acordo com a natureza
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mineral ógi ca sendo que diferent.es tipos de argila possuem

diferentes propriedades superficiais e desta forma,

propriedades adsortivas distintas CCAL VET. 1O8O5.

ósddos e hidróxidos amorfos também participam

nos fenômenos sortivos. porem em menor escala que os

minerais de argila CJCHAN. 19S0D. Quando associados a argila,

os sesquióxidos amorfos passam a ser sistemas adsorventes

eficientes CCALVET. 198W. A fraclo orgânica do solo

«formada por transformações químicas e microbiológicas de

restos orgânicos, em diferentes estágios de transformação, e

rica em colóldes amorfos qu« lhe cont^r^ uma grande

superfície reativa por unidade de massa C SOO a 800 roVg D.

representando assim um componente de alto potencial

adsorvente. A grande variação em sua composição é um dos

aspectos que mais contribua para a dificuldade que se

encontra na extrapolação de resultados de medidas de

adsorclo. A sua determinação analítica em solos é outro

fator que contrlbue para essa dificuldade, uma vez que os

resultados podem variar significativamente entre

laboratórios de análise. PETER ft WEBER C1985) relatam

variações no conteúdo de matéria orgânica da ordem de 3OOJí

em análises executadas por dez laboratórios. A matéria

orgânica contribui significativamente na eficácia de

her bi cl das e nos processos de disslpacao nos solos.

Grupamentos carboxíllcos C-COOIO, fenólicos C-OH),

alcoólicos C-OH5, metoxílicos C-OCH 3 e ami no, distribuídos

por sua superfície fornecem s í t ios ativos para ligações de



transferência de carga, partição hidrofóbica em adição à

troca ionica. pontes de hidrogênio e adsorcão por forcas de

Van der Waals. Solutos orgânicos também podem ser retidos

fisicamente pela matéria orgânica, uma vez que possuem

grande capacidade de retenção de água CSHEA. 1QBQ0. Os

compostos húmiCDS estão sempre associados com minerais,

podendo haver um bloqueio das superfícies dos minerais de

argila, restringindo o acesso de outras moléculas, sendo

que. desta forma, a superfície efetiva de adsorcão pode não

ser mineral, mas orgânica CWEED ft WEBER. 19743. WALKER ft

6RAWFORD Cl968) estimaram que para um conteúdo de matéria

orgânica em torno de BSí. tanto as superfícies minerais como

as orgânicas estão envolvidas no processo de adsorcão. sendo

a matéria orgânica, no entanto, a principal responsável pelo

fenômeno.

Com relação ao caráter químico da molécula do

herbiei da RUSSEL Cl 9733 sugere que as propriedades das

moléculas q,\t* mais interferem no processo de adsorcão são: a

carga molecular, forma e configuração da molécula, constant»

de ionizacão e solubilidade em água.

BAILEY & WHITE Cl970? por sua vez. sugerem que

alguns fatores de estrutura da molécula é que favorecem a

adsorcão , citando, entre outras» a natureza do grupamento

funcional que determina a polaridade, natureza ácida,

ai callna ou anfótera e sua solubilidade em água. Os

grupamentos funcionais mais freqüentes são: os carboxílicos
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f ° 1
C-COOH3. carbonilicos I Jl_|. hidroxilas alcoólicas C-OH3 e

grupamentos ami no C-NH3. sendo este especialmente

importante, podendo protonar e adsorver como cations.

Além da natureza do meio adsorvente e da

molécula do herbieida, a adsorcao depende de varias outras

características do sistema. Conteúdo de água, pH, forca

ionica e temperatura s&o fatores também importantes nos

processos de adsorc&o nos solos. O pH da solução do solo

determina o grau de dissociação e associação do adsorbato.

assim que. dependendo da forma com que o composto estiver

presente na solução, seja molecular, eatiônlca ou aniôniea.

ira afetar a extensão e magnitude da adsorcao CBAILEY &

.WHITE, 19703. Os mesmos autores concluíram que a magnitude

da adsorção de compostos orgânicos quimicamente diferentes

depende de três fatores básicos: pH do sistema argila,

solubilidade em água e constante dissociação do produto. As

espécies catlônicas presentes na solução do solo podem

afetar o pH da solução de acordo com sua capacidade de

dissociação de moléculas de água CRUSSEL, 19703 e moléculas

como alumínio e ferro podem afetar a adsorcâo pois atuam no

sistema tanto como material coloidal, como íons trocáveis ou

formando complexo de troca. Segundo CAL VET Cl 9803. o

conteúdo de água no sistema pode influenciar a adsorçao de

moléculas orgàncias de duas maneiras: modificando o grau de

agregação dos colóldes do solo e aumentando ou diminuindo a

acessibilidade da superfície do adsorvente para o soluto ,

podendo também afetar as propriedades físico-quí mi cas do
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adsorvente. GREEN & OBI EN C19693 apresentaram um excelente

resumo da importância da água sobre a atividade de

herbicidas. Concluíra» que um atnenio da concentração das

Moléculas na solução nSo significa necessariamente que o

herbicida seja mais tóxico sob condições de menor umidade, e

que outros fatores no sistema planta/solo/água^herbicida

devem interferir. A água no solo . além de responsável por

fenômenos de transporte e absorção de solutos pela plantas,

apresenta competitividade com os solutos pelos s í t ios ativos

do solo influenciando também no grau de adsorcSto e

fitotoxicidade do herbicida CBAILEY & WHITE. 19645. Um dos

motivos que 6RAHAM-BRYCE Cl 972} apresenta como fator

l i mi tan te das medidas de adsoreão realizadas em laboratório

e extrapolado para as condições de campo está justamente na

relação solo/água. O ponto critico é que no campo os solos

estão normalmente estruturados e a propor cão de água é muito

menor que a utilizada para as medidas de laboratório. Apesar

das Incertezas sobre a validade das medidas do coeficiente

de adsorcSo, as Informações sobre este fenômeno e sua

correlação com os diversos constituintes do solo tem

permitido que se formem algumas idéias sobre os mecanismos

de interação e 1 mobilização de herbicidas no solo. Dada a

grande diversidade nas propriedades fIsico-químicas dos

diferentes herbicidas, a complexi cidade das superfícies

coloidals e a composição da solução do solo, torna-se

bastante difícil o entendimento preciso das interações que

ocorrem nas diferentes interfaces do sistema. CGREEN, 107O.
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HUANG et a l i i C198O investigara» a

importância relativa dos sesquióxidos d* ferro e alumínio,

da aatéria orgânica e d» ma serie de frações de diferentes

tamanhos de partículas na adsorcâo da atrazina. um herbicida

do grupo das s-triazinas. e observaram que ao lado das

partículas de argila, os sesquióxidos do solo tiveram uma

grande capacidade de reter o produto, uma vez que após a

destruição da matéria orgânica, a remoção dos sesquióxidos

por tratamento com DCB Cdi t i oni to-ci trato-bi carbonato de

sódio) causou uma redução substancial na intensidade de

adsorçâo do herbicida. KWONG ft HUANG Cl9793 atribuem este

processo ao fato de que os componentes amorfos possuem alta

superfície específica e grupos funcionais doadores de

prótons. Segundo WEBER C19723. moléculas de herbicidas

básicos, como as atrazinas. podem receber um íon hidrogênio

CH*D no nitrogênio do anel heterocldico e ser desta forma

adsorvldo pelas superfícies negativas das partículas do

solo.

Em relaçZo aos herbicidas com caráter básico,

WEED & WEBER Cl9743 citam que a tendência destas moléculas

em receber o ion hidrogênio CH*3 e ficarem protonadas está

na dependência dos coeficientes de dissociação CpKa) do

ácido conjugado, sendo que a capacidade doadora de prótons

de uma solução depende do pH da solução. Um 'decréscimo do pH

a valor próximo do pKa de um herbicida básico resulta em

protonaçao da molécula, e a protonaçao, por sua vez, implica

num aumento do caráter cationlco do herbicida, sendo que.
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tanto a forca atrativa .exercida pela argila na interação

herbicida/argila, aumenta como também aumenta a solubilidade

em água. devido a proximidade do pH do meio com os valores

do pKa do composto CWEED 6 WEBER. 197O. YAMANE & GREEN

Cl 972) mostraram que a adsorçao da ametrina pela

montmorilonita aumentou em cerca de 4O0 vezes com uma

mudança de pH de 8,4 para 4,3. Quando o sistema adsorvente

utilizado foi o carvão, a mesma mudança de pH reduziu a

adsorçao. devido aparentemente a um aumento da afinidade da

ametrina pela fase aquosa. O carvão, sendo um constituinte

natural de solos onde se cultiva cana-de-açúcar, aumenta a

adsorcão das triazinas. mas reverte o efe i to do pH na

adsorcão. Com argil as do solo. um decréscimo do pH C próximo

ao pKa> causa protonacao das triazinas aumentando a

adsorcSo. O carvão presente nos solos pode aumentar o efeito

dessortivo da ametrina adsorvlda. o que. segundo os autores

é responsável pela maior atividade observada nos solos de

plantação de cana-de-açúcar do HawaX.

BARBA & ROMANOWSKI Cl9693 estudando os solos

da mesma região, também observaram que a ametrina adsorve

mais que a atrazlna, outra s-triazina, em solos havaianos.

Estudos comparativos da adsorcSo destas duas triazinas sobre

nontmori 1 onlta, tem mostrado uma maior adsorcão da ametrina

em relação a atrazina, sendo o aumento da adsorcao devido

também a protonacao da atrazlna a medida qu» o pH da solução

do solo fica próximo do pKa do herblclda CWEBER, 19705.
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Em situação oposta às triazinas, estão

os her bi ei das ácidos, que são doadores de protons. Da mesma

forma que as triazinas, herbieidas ácidos fracos como os do

grupo dos f enoxi acéti cos, dependendo do pH podem apresentar

adsoreão positiva em colóides de argila, porém somente

quando a forma molecular lônlca ocorre em quantidades

semelhantes, ou seja. próximo ao pKa de cada composto

CWEBER, 19703. Segundo o mesmo autor, os mecanismos

primários da adsoreão de compostos ácidos, ocorrem através

da associação de protons Co ânion fica associado) e a

adsoreão ocorre por forcas de Van der Waals, ou seja, o

composto é adsorvido na forma molecular, sendo que pontes de

hidrogênio podem fazer a ligação entre a forma dissociada do

ácido e a superfície da argila CHARTER & AHLRICHS. 19691). Os

autores também concluíram através da análise por

espectroscopia de infravermelho que a protonacão do 2,4-D,

amiben, anillna e uréia, ocorreu quando a suspensão do pH

correspondente estava 2 ou 3 unidades maior que o pKa da

molécula. Neste caso a adsoreão deu-se por transferência de

carga.

CORBIN *t alii Cl©715,estudando o efeito do pH

da solução na fitotoxieidade de 2,4-D e dicamba, indicaram

que os compostos estudados foram menos ativos em pH 5,0 ou

menor. Assumiram os autores que o solo estava saturado de

ions hidrogênio e a adsoreão ocorreu através das moléculas

não dissociadas.
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GROVER & SMITH Cl9745 estudando a adsorcao do

2.4—D em resinas trocadoras de Ions, observaram que há

adsorcao insignificante do herbicida em resinas trocadoras o

que indica a nâo afinidade por superfícies negativamente

carregadas, havendo assim uma preferência para interagir com

outras moléculas, como a matéria orgânica. Da mosma forma,

como observa HELLING C197O) as argil as que possuem alta

capacidade de troca catiônica como vermieullta e

aontmorilonita, adsorvem fortemente herbicidas cationicos

como diquat • paraquat. Compostos aniônlcos como o dicamba e

2.4-D sao muito mais fracamente adsorvidos. porém a redução

do pH geralmente aumenta a adsorcao de compostos aniônicos e

neutros. LUCHINI C1S873 afirma que a extensão da

adsorcao—dessorcao pelo solo,dos herbicidas paraquat, diuron

e 2.4-D, foi determinada principalmente pelas propriedades

físicas e químicas dos herbicidas. Como a carga das argil as

sao oriundas primariamente de substituições isomórficas, o

efeito do pH se dá predominantemente sobre as moléculas dos

her bi c i das C SARTORI, 19863.

WILSON & CHENG Cl9783, trabalhando com

amostras de solos tomadas a diferentes profundidades,

verificaram que a camada amostrada de 0-5 cm de profundidade

apresentou maior adsorcao de 2.4-D, havendo uma diferença

significativa a partir de 20 cm de profundidade. Atribuíram

isto ao fato de que as camadas superficiais sao mais ricas

em matéria orgânica que as mais profundas, ocorrendo o

inverso com a quantidade de argila, o que foi comprovado
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pela boa relação positiva da adsorcâo doo 2.4-D com o

conteúdo de matéria orgânica e uma boa relação inversa com o

conteúdo de argila. Os mesmos autores também observaram o

efeito da concentração do 2.4-D na adsorcâo e verificara»

que a medida que aumentou a quantidade de 2.4-D aplicada ao

solo, diminuiu significativamente a per cent agem de 2.4-D

adsor vi do.

MOREALE ft VAN BLADEL Cl 9603 conduziram

experimento no sentido de determinar os parâmetros

fisico-químicos dos solos responsáveis pela adsorcâo de

2.4-D. Em 42 amostras de solo. matéria orgânica, alumínio

trocável e pH fora» os parâmetros que mais correlacionaram

com a adsorcâo do 2.4-D. Verificaram também que em altas

concentrações de 2.4-D em solução, a adsorcâo no solo

diminui. sendo que a variação da concentração tem um efeito

insignificante na quantidade do her bi ei da adsor vi do.

DAO & LAVY Cl9785. além de estudarem o efeito

da concentração do her bi ei da em solução se'ire a adsorcâo.

verificaram também a influência da relação solo/água e da

umidade do solo na adsorcâo da atrazina. A adsorcâo da

atrazina nos quatro solos estudados diminuiu a medida que

aumentou a quantidade aplicada e a quantidade de atrazina

adsor vi da foi significativamente maior nos quatro solos com

menor quantidade de água por unidade de solo. MILLER & FAUST

Cl0723, trabalhando com bentone-24. variaram tanto o volume

d* água usado C50 - 1800 ml3 como a quantidade de argila

C0.1 - ltO g> e observaram que a adsorcâo do 2.4-D diminuiu
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o ausento do voliow de água. ocorrendo o contrario COM O

ausento da quantidade de argila.

A propor cio solo/agua esta Int l iuint •

relacionada as diferentes características que compõem o

sistema solo, de aodo que para solos diferentes n suas

características físicas, químicas e biológicas, a quantidade

de herblcida disponível ea solução também é esperada que

seja diferente. Isso 1 aplica ea efetividade diferenciada nos

diferentes solos nao devendo haver, portanto, o aesao

deseapenho dos produtos aplicados.

DAT et alii C19oB5. trabalhando com 6S solos

.diferentes, estudara» a adsorcSo da siaazina e verificaraa

uaa grande variação no valor de simazina ea solução para os

diferentes solos. Correlacionando os valores obtidos coa as

diversas características e propriedades desses solos, os

autores encontraram boas relações com o teor de argila,

areia, s l l te , matéria orgânica e CTC. e baixa relação coa o

pH dos solos. Os mesmos autores encontrara* correi acSo

inversa entre os valores de quantidade de siaazina ea

solução e a dose necessária para se obter o mesmo efeito

her bi ei da nos diferentes solos, o que significa que para o

referido produto, um solo que apresente alta adsorcao e

portanto pouca disponibilidade do produto em solução, exige

uma dose proporcionalmente maior do produto para que

apresente o mesmo efeito herbiclda. Os autores encontraram

variações nesta dose da ordem de até 27 vezes, ou seja.

foram observados solos que, devido a sua capacidade de



17.

adsorção exigiram doses 27 vezes superior a de outros de

muito baixa capacidade de adsorção, para que o prodnto

apresentasse o mesmo e fe i to . PETER & WEBER C1985D»

estudando a influencia das propriedades dos solos na

adsorção e ef icácia de herbicidas do grupo das

dinitroanilinas Ctrifluralina e butralinD, observaram que a

matéria orgânica do solo foi altamente correlacionada

Cr "0,95} com a dose de her bi ei da necessária para 8OK de

controle das plantas invasoras, seguido da superfíc ie

especifica Cr«0,933. Através de equações de regressão,

usando o conteúdo de matéria orgânica do so lo como base para

recomendação de dose, observaram que para a tr i f lural ina a

dose deve ser aumentada em 0,29 kg/ha, para cada lSí de

aumento da matéria orgânica, começando com uma dose in i c ia l

de 0,404 kg/lia para solo sem matéria orgânica. Para o

butralim a dose estabelecida foi de aproximadamente 2 ,3

vezes maior que para a tr i f lural ina .

Desse modo a quantidade de herbicida requerida

para o controle das plantas daninhas, no nível desejado,

passa a depender da maior ou menor presença da matéria

orgânica e de outras propriedades dos solos que resulte em

maior ou menor capacidade de adsorção. BLUMHORST et alii

C19903 também mostraram que a ef icácia re lat iva de

herbicidas dos grupos da tr iazinas Catrazina. cianazina),

das acetanilldas Calaclor, metalaclor> e dos dinltrobenzenos

C pendi met ai i na5 também correlacionaram significativamente

zon a matéria orgânica, porém acharam uma melhor correlação
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com o conteúdo de matéria húmica. A CTC apresentou

_ or rei ação significativa com a eficácia de todos os

her bi ei das, inclusive com os herbicidas não lonicos da

classe das acetani1idas, sendo a relação entre estes

produtos e a CTC atribui da à alta correlação entre a CTC e o

conteúdo orgânico do solo. Embora a CTC, em media,

apresentasse uma maior relação com a eficácia dos herbicidas

o conteúdo de matéria orgânica e de material húmico foram

escolhidos como as melhores variáveis independentes para a

regressão linear, uma vez que a CTC é primariamente uma

função dtstes fatores do solo.

Esta interdependência das diversas

propriedades dos solos tem sido demonstrada por diversos

pesquisadores. No trabalho de DAY e£ alii C1968D. cerca de

50% das correlações entre as propriedades dos solos

apresentaram significância ao nível de 1/4. Os solos

analisados por PETER & WEBER Cl9852 também apresentaram boas

correlações entre as diferentes propriedades .sendo a mais

significativa aquela entre a matéria orgânica e a superfície

especifica, sendo a CTC um reflexo direto do conteúdo da

matéria orgânica Cr-O,805 e da argila Cr»0.915. HARRISON et

alii Cl0765, trabalhando com o objetivo de identificar as

propriedades do solo que influenciam a f i totoxi ei dade de

herbicidas e também avaliar se as diferentes propriedades

podem ser usadas de forma isolada ou conjuntamente, como

indicativo prático para escolha de herbiei da e recomendação

de doso. observaram altas correlações entre as diversas
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propriedades dos solos .sendo citado que a matéria orgânica

foi a propriedade que melhor correlacionou com a

f i totoxi ei dade dos her bi ei das» e com a capacidade de

retenção de água e CTC . Na análise mui ti variada, o conteúdo

de matéria orgânica foi selecionado como uma das variáveis

independentes e outras variáveis que apresentaram alta

correlação com o teor de matéria orgânica Cr>O,7OD foram

excluídas para evitar o efeito de colinearidade. Concluíram

os autores que a capacidade de retenção de água CO,1 bar) e

a densidade global podem ser utilizadas para estimar o

conteúdo de matéria orgânica do solo com boa precisão,

podendo estes fatores serem usados para determinação de dose

recomendada de herblcidas em solos, principalmente pelo fato

de que nem todos os laboratórios estão equipados para

desenvolver análises de conteúdo de matéria orgânica, sendo

que a determinação de densidade global e retenção de água a

0,1 bar de tensão podem ser mais facilmente executadas.

Assim como WEBER et alii C1987D, BLUMHORST el alii C1990)

também citam a tendência de substituir as determinações de

conteúdo de matéria orgânica por outros parâmetros que sejam

indicativos d* seus teores no solo, em função de

contaminação ambiental pelo ácido cròmico utilizado no

processo analítico.

Com relação ao deslocamento dos herblcidas e

sua disponibilidade para as raízes das plantas, é importante

o fato de que o efeito do produto depende da sua.

distribuição no solo em relação a posição das raízes. Em
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condições normais, o fluxo de água nao e continuo e a forma

com que o soluto é distribuído no solo dependem de certas

características do fluxo de água. tais como velocidade e

direção. Neste sentido. observando a relação entre a

distribuição de her bi ei das e a posição das raizes das

culturas. BARBA & ROMANOWSKI Cl9693 verificaram que a maior

mobilidade da atrazina. em relação a ametrina. em solos

cultivados com bananeiras, foi considerada a responsável

pelos efeitos fitotóxicos na cultura, sendo este efeito

seletivo atribui do ao posicionamento diferencial das raízes

da bananeira em relação a localização do herbicida. Esta

diferença de mobilidade entre a ametrina e a atrazina também

está ilustrada por HELLING Cl9703, citando CHAMBERLAIN

C1Q63D, em estudos conduzidos em laboratório e campo mostra

que após um período de três meses, sob um regime de chuva

de 18 mm , tanto a ametrina quanto a atrazina apresentaram

um deslocamento de 8 cm no solo e. após um tempo de se i s .

meses a atrazina deslocou 13 cm no solo estudado. Esta

diferença de mobilidade pode estar relacionada com a

capacidade de adsorção dos herbieidas pelo solo. sendo que a

ametrina. como constatou HELLING Cl9705, é mais fortemente

adsorvlda que a atrazina. De um modo geral, a aplicação de

água adicional a um pesticida pode não induzir a uma

li xi vi ação perceptível. Por outro lado, quando a água é

adicionada a um produto que Já exibe mobilidade, pode

influenciar na profundidade de penetração do produto no

solo. Grandos quantidades de água aumentam a lixiviação das
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s-triazinas. como a atrazina. simazina e ametrina CHELLING.

19703.

Em solos estudados por LUCHINI Cl9873. o 2.4-D

apresentou valores de coeficientes de adsorcao bastante

baixos, e. devido a este fato. o herblclda deve apresentar

alta mobilidade, o que esta de acordo com o observado por

WILSON & CHENG Cl9783 que verificaram que com apenas um dia

após a aplicação do 2,4-D. sob um regime de chuva de IO mm

por um período de 3 h, o herbiei da apresenta um deslocamento

d» 24 cm ao longo do perfil de solo estudado.

LETEY & ODDSON Cl 9725. descrevendo de uma

forma bem geral a redistribui cão da água no perfil de solo e

sua influencia no movimento de herbicidas. mostram a

importância dos ciclos de água e seca no deslocamento

ascendente e descendente de herbicidas ao longo do perfil.

GRAHAM-BRYCE Cl9723 ilustra bem estas observações citando

trabalho desenvolvido por RILEY Cl9723 que. estudando a

lixiviacSo do herbicida haloxydine. verificou que nas

condições de campo houve permanência do herbicida ao longo

do perfil enquanto que nas colunas de solo a lixiviacão foi

rápida, com deslocamento do herbicida ocorrendo praticamente

Junto com & frente de molhamentc. O autor atribuiu a

diferença observada às flutuações do movimento da água em

condições de campo, que associadas a ciclos de seca e chuva

propiciam maior retenção do soluto nos pequenos poros onde o

fluxo da água é bem lento.



22.

RAO et alii C1O74D usara» dados de adsorcao de

pi cl or an obtidos em laboratório C O R O objetivo de prever a

resistência ao deslocamento do soluto no campo. Observara»

que houve um retardamento significativo na lixiviacao do

her bi ei da em relação a frente de molhamento bem maior que a

prevista em laboratório, concluindo que a resistência a

lixiviacao não podia ser explicada somente pela adsorcao.

mas que outros fatores adicionais podiam ser responsáveis

pelo atraso do movimento do pi cl or am no solo. Atribui ram.

como razão mais provável, a retenção do herbicida nos

mi cr opor os do solo.

No trabalho de RAO et alii Cl9743. a aplicação

do herbicida foi logo seguida de irrigação, e durante a

infiltração a tendência maior é de que a Água seja conduzida

através da seqüência de macroporos. o que resulta em um

transporte rápido do herbicida para profundidades maiores.

Como a velocidade da água nos microporos é menor, o tempo de

residência do soluto é maior, ocorrendo liberação lenta do

soluto para os macroporos. retardando assim a distribuição

do herbicida no perfil.

MacDONALD et alii Cl9763, verificando fatores

importantes na determinação do retardamento, examinaram a

sua relação com o conteúdo de matéria orgânica e argila. Os

fatores de retardamento CRO, calculados através das colunas

de solo, indicaram que a matéria orgânica e a argila

reduziram bastante a concentração do piei oram na solução do

solo «• diminuíram o seu movimento através da coluna de solo.
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De um modo geral, o deslocamento de pesticidas

s solos através do movimento de água e um processo

análogo ao cromatográfico. Assim. alguns procedimentos

empregados no estudo da lixiviaçã© são os mesmos empregados

para a separação de compostos nas análises cromatográfleas.

As colunas de lixiviaçâo são muito utilizadas

« solos. e segundo WEBER & WHXTACRE Cl9823 estes

procedimentos são os mais indicados por se aproximarem mais

das condições de campo. Descrições detalhadas da instalação

de colunas de solos s&o fornecidas por POELSTRA et alii

Cl 9803. Neste tipo de ensaio a água é adicionada na

superfície da coluna, posicionada verticalmente, e conduzida

através dela pela ação da gravidade ou pelo uso de bombas de

fluxo contínuo ou peristálticas. A água pode também ser

aplicada pela extremidade inferior e o seu movimento

ascendente é uniforme e controlado pela forca da

capilaridade CSAVAGE, 19763. Um dos problemas práticos na

utilização de colunas está na dificuldade de se conseguir

uma boa uniformidade de "empacotamento" do solo dentro das

colunas, podendo ocorrer camadas estratlficadas com

diferentes propriedades hídricas e diferentes

características adsortivas.

HELLING & TURNER Cl9883 propuseram um novo

método para determinar a mobilidade de herbieidas em solos e

foi denominado "cromatografia em camada fina de solos".

Usando este novo procedimento, HELLING Cl9713, estudando a

mobilidade de 13 herbíeidas em 14 solos diferentes, observou
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na mobilidade de alguns herbicidas. sendo mais perceptível

com o 2,4-D. Verificou também que sob um fluxo de água

contendo uma concentração de NaCl maior que O.l Mo 2.4—D e

a atrazina tiveram diminuída a mobilidade nos so los . Com

relação a constante de dissociação o autor observou que o

pKa dos compostos tem uma importância fundamental no seu

comportamento no solo. Assim é que os ácidos orgânicos como

o 2,4-D e 2,4,5-T exibiram adsorção negativa quando na forma

de ânions primários CpH > pKa) em uma suspensão de argila.

De uma forma geral, para os 14 solos estudados, a mobilidade

. de compostos não iônicos foi diretamente relacionada com o

fluxo de água e inversamente relacionado com capacidade de

campo, matéria orgânica, conteúdo de argi la e CTC.

SAVAGE Cl9763. medindo as distâncias de

deslocamento do metrlbuzim em coluna de solo e placa de

solo, observou que não houve diferenças s ign i f i ca t ivas entre

os "Rf" obtidos pelos dois métodos.

Métodos biológicos também tom sido descritos

para medida do deslocamento de her b i d das em so los ,

utilizando-se plantas sensíveis aos produtos aplicados como

indicadoras da presença e da quantidade do produto

CWU ft SANTELMANN, 1075; CHAPMAN ot alii, 1O7OD.



3 . MATERIAL E MÉTODOS

3 . 1 . Material

3.1.1. Solos

stras dos diferentes solos, representativos

.dos principais grupos de solos do Estado de Sao Paulo, foram

tomadas na região de Santa Barbara, na Usina Santa Barbara

S/A, tendo sido amostrados os seguintes tipos de solos:

PV1 - Podzóllco Vermelho Amarelo CFaz.GalvSo, Zona >O

PV2 - Podzóllco Vermelho Amarelo CFaz. Porto Feliz , Zona S3

PV3 - Podzólico Vermelho Amarelo CFaz. Areias/Faz. Porto

Feliz, talhao 163

PV4 - Podzólico Vermelho Amarelo CFaz. Panambi. Zona L.

talhao 1O3

PV5 - Podzólico Vermelho Amarelo CFaz. Sossego, talhao 53

LAD1 - Latossol Vermelho Amarelo Distrófico CFaz. SZo Luiz,

Zona F3

LAD2 - Latossol Vermelho Amarelo, Distrófico CFaz.GalvSo,

Zona B3
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LAD3 - Latossol Vermelho Amarelo Distrófico CFaz. Monte

Belo, Zona E>

UM - Latossol Roxo Distrófico CFaz. São Pedro. Zona O

LVd - Latossol Vermelho Escuro Distrófico CFaz.Galvão.

Zona JD

GHd - GLey Pouco Húmico Distrófico CFaz.Von. Zona N)

LK» - Latossol o Roxo Eutrófico CFaz.São Luiz. Zona BD

PE2 - Podzóllco Vermelho Amarelo Eq. Eutrófico CFaz.Porto

Feliz, tal hão 5>

PE3 - Podzólico Vermelho Amarelo Eq. Eutrófico CFaz. São

Pedro. Zona A. talhão 33/243

TE] - Terra Roxa Estruturada Eutrófica CFaz. São Pedro.

Zona A. talhão 43

TES - Terra Roxa Estruturada Eutrófica CFaz. São Pedro.

Zona E, talhão 13

TE3 - Terra Roxa Estruturada Eutrófica CFaz. São Pedro.

Zona I. talhão 15)

As amostras foram tomadas em pontos onde não

houve tratamento com her bi ei das» por um per iodo de no mínimo

12 meses, na camada arável de 0-30 cm. após o que foram

secas ao ar e peneiradas em malha de 2 mm e encaminhadas ao

laboratório para analises químicas e físicas.

As analise conduzidas para caracterizar os

solos quanto aos aspectos químicos e físicos incluíram: pH,

conteúdo de carbono orgânico, capacidade de troca catiònica

CCTO, acidez potencial CH*+ Al***3, alumínio, análise

gr anui ométr i ca. curva de retenção de água a 0,02; 0.1; 0,33
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e 15 bar de tensão, superfície específica e índice

hi groscópi co.

As analises químicas CpH. Alumínio-Al, Acidez

Potenclal-H. Capacidade de Troca Catiônica-CTC e Carbono

Orgânico-O ^ e granulometricas CAri a-AR. Limo-LM e

Argila-ARGD dos solos foram processadas jelo Laboratório de

Análises de Solos do Instituto do Açúcar e do Álcool —

Planalsucar. sendo a caracterização física CCurva de

Retenção de Água a e « O.O2; e = O.IO; © = 0,33 e

© «15 bar de tensão) e medidas de superfície coloidal

C Superfície Especl f i ca-SE e índice Hi groscópi co-HYD

realizadas no laboratório de Física de Solos do Centro de

Energia Nuclear na Agricultura/USP. Os resultados obtidos

estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Características físicas e ouiiicas das aiostras de 17 solos representativos do estado de
Sao Paulo, Região de Santa Barbara D'Oeste. Usina Santa Barbara

MA
HO»

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
1»
16
17

SOLD

PV1
PV2
PV3
PV4
PV5
LAD1
LAD2
LAD3
PE2
PE3
TEl
TE2
TE3
LRf
LVD

m
LRE

ANALISE
6RANUL0KETRICA

X

63
63
55
41
61
40
36
80
56
39
33
33
3!
29
31
41
33

Lu.
X

18
27
32
18
8

10
21
7

17
45
15
25
41
17
8

20
16

AR8.
Z

n
10
13
41
31
50
41
13
27
16
52
42
28
54
61
39
51

PH
H20

4.6
5.0
4.8
5.5
4.2
5.0
5.7
6.3
6.6
5.6
5.3
6.1
6.1
5.6
5.7
6.0
5.6

AL
PH

199
9

50
3

132
10
4
4
6

14
20
5
5
6

26
8
6

ANALISE
QUÍMICA

H+ CTC
•eq/lOOg

7.44
2.15
2.13
2.94
6.46
4.11
3.13
1.57
3.52
3.72
6.66
2.55
3.72
4.11
6.07
4.90
4.90

8.97
4,32
5.78

11.40
7.60
7.26

12.30
7.03
8.41
9.12

13.39
12.26
14.44
12.3*
10.77
12.70
12.80 1

C
I

1.20
D.46
0.53
1.30
1.06
1.15
1.51
J.83
1.06
1.06
1.56
1.30
1.35
.51

1.45
.45
.51

RETENÇÃO DE ASUA (Z)
(POTENCIAIS - bar)

0.02
I

32.26
26.44
37.22
44.68
41.81
43.01
42.05
36,50
36.87
35.22
45.47
41.99
39.30
48.07
48.80
44.24
42.23

0.10

z
16.64
9.52

20.62
22.67
18.54
23.73
22.09
11.16
17.19
24.57
25.62
24.64
24.45
27.10
26.13
24.00
25.00

0.33
:

11.76
5.92

12.06
17.58
13.64
18.57
19.42
7.69

13.83
18.66
21.4?
20.40
19.19
22.44
22.5«
17.46
20.71

15.00
Z

7.45
3.24
5.08

13.03
10.13
13.94
14.27
4.61
9.30
6.71

16.02
14.83
12.05
17.40
17.50
14.04
15.97

SUP.
ESP.

(EG)
•2/9

23.78
5.20

15.75
46.03
23.29
28.8*
51.95
10.73
34.76
25.97
49.8?
63.49
59.22
55.53
50.85
53.51
54.43

IND.
H1B.

(H25D4)
l

3.10
0.89
1.96
8.59
3.4Í
5.22
4.93
2.76
5.60
3.07
9.06
5.55
4.52
5.22
6.05
8.94
5.58



3.1.2. Herbicidas

Os herbicidas: ametrlna C2. metlltio - 4 -

etilamino - 6 - isopropi lamino - s - triazina) e 2.4-D

Cácido 2.4 - dielorofenoxiacétlccO grau técnico, utilizados

no experimento como carregadores, foram obtidos através da

Ciba-Geigy Química S. A e DOW Produtos Químicos Ltda. em Sao

Paulo.

Os herbicidas correspondentes, r adi ornar cados

e» *ÍC- com atividade específica de 25.08 pCi/mg para

ametrina e 8.5Õ mCi/mmol para o 2.4—D. foram fornecidos pela

Ciba-Geigy Corporation. Depto de Síntese Química e DOW

Chemical Company, Midland. USA. que citaram pureza

radioquímica de 98.49Í e 97.8% respectivamente, testados em

cromatografia em camada fina de s i l i ca .

As principais características fisico-quimicas

dos herbicidas se encontram descritas na Tabela 2.



Tabela 2 - Características f i s i co-qui micas dos her bi ei das

trina e 2.4-D*3.

HERBICIDAS

CARACTERÍSTICAS

FÓRMULA PESO SOLUBIUDADE pKa

MOLECULAR MOLECULAR H O CppaO

AMETRINA

2.metiltio-4 e-
t i 1 ami no-©—i so-
pr opl 1 ani no-s -
triazina

C » M «» M » S 227.3 1O41 0 3.O3

2.4 - D
ácido 2.4-diclo-
ro fenoxiacético

C H Cl O
# tf 2 9

221.0 68O 2.80

Baseado em dados de Veber

Solubilidade da ametrina em pH = 7.

3.2. Métodos

O experimento foi conduzido no laboratório de

Física de Solos do Centro de Energia Nuclear na Agricultura

CCENA) em Plracicaba-SP.

3.2 .1 . Preparo das Soluções de Herblcldas

Soluc&es aquosas de ametrina e 2,4-D foram

preparadas a partir de compostos tecnicamente puros e

compostos r adi ornar cados em i^C— de modo a apresentarem uma
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concentração final d* 8 pgyml COM atividade de 1OO.32

para a ametrlna e 158.26 nCix»l para o 2.4-D C solução A3.

Uma segunda solução foi feita a partir desta primeira, COM

diluição 1:1O Csolução BD. ficando nesta solução as

concentrações e atividades diluídas em IO vezes. Em ambas as

soluções fora» Mantidas as proporções de uma parte do

herbicida nareado para uma parte do herbicida earn

3.2.2. Estudos de Adsorcão

Fora» examinados os efeitos do conteúdo de

água no enaporta—nto adsortivo dos herbicidas aaetrlna e

2.4-D nos diferentes solos. Para cada solo fora» utilizados

dois tratamentos co» três repetições para cada herbicida e

um branco, de solução aquosa de herbicida se» solo. que

serviu cono padrão.

Para o tratamento 1. as amostras de solo

Cl grama), foram colocadas em frascos tipo coletor universal

com tampa. e tratadas com solução B. dos herbicidas

descritos anteriormente, de modo a se obter a concentração

de 4 pg de cada herbicida por grama de solo, usando uma

proporção solo/solução de 1:5. Todos os frascos foram

agitados mecanicamente por 72 h para o teste com ametrina e

48 h para o teste com 2,4-D. de modo que atingissem o ponto

de equilíbrio na partição her blci da/sol o. Após este período

alíquotas iguais da solução sobrenadante foram transferidas

para frascos de centrlfugacão.
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Para o tratamento 2, as amostras d» solo

C5 gramas), foram colocadas em seringas descartáveis com

capacidade para 5 ml e tratados com a solução A. de modo a

se obter a mesma concentração CA pg/g2 que o tratamento

anterior, usando porém uma relacSo sol o/sol ucâo à nível de

saturação Caproximadamente 1:0,53. As seringas, contendo o

solo foram colocadas em contato coiu a solução A de modo que

a solução penetrasse no solo sob a forma de subirrigacão,

até atingir a saturação. Para isso. a solução com os

herbicldas foi mantida no mesmo nível da superfície do solo.

O conjunto foi deixado em equilíbrio pelo mesmo período

usado no tratamento 1. sendo que após este tempo cada

seringa contendo o solo foi pesada para verificação do

volume de água retido para cada solo. Após a pesagem, a água

retida foi extraída sob vácuo para tubos de centrifugacão.

Os frascos contendo a solução aquosa de cada

herbicida nos dois tratamentos foram submetidos à

centrifugacão por 3.000 rpm Cl.885 gD durante 30 minutos.

Aliquotas de 1,0 ml da solução sobrenadante de

cada tubo foram colocados em frascos de cintilação, onde

receberam 10,0 ml de uma solução cintlladora contendo 4,0 g

de PPO C2.5 difeniloxazol}, 0.1 g de POPOP Cl,4 - bis - l 2

C4 - metil - 5 - feniloxazolii:>3 , 67O ml de tolueno e 330 ml

de trlton X-1OO, conforme PATTERSON & GREENE Cl0653.

A quantificação do radiolsótopo foi feita pelo

sistema de clntilacao líquida modelo Beckman LS 6000, com

tempo de contagem de 10 minutos e correção de "quenching"
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pelo método da razão de canal com fonte externa. A

eficiência de contagem situou-se entre 89 e 93>í para todos

os tratamentos, sendo os resultados obtidos CcpnO corrigidos

segundo curva de eficiência obtida frente a padrões em

diferentes concentrar >es.

Os resultados foram transformados para

indicarem concentrações em partes por milh&o CppnO sendo a

diferença entre a concentração preparada e a determinada

após o contato com o solo, assumida como quantidade

adsorvida pelos solos e expressa em >í de adsorcSo.

3.8.3. Estudos de Mobilidade

Nos experimentos de mobilidade dos her bi ei das

nos solos foi utilizado o procedimento básico descrito por

HELLING & TURNER Cl968) que consiste na utilização de camada

fina de solo sobre placa de vidro onde é feita uma eluição

dos herbicidas com Água, a semelhança dos processos

cromatograficos sobre camada de s i l i ca e por i s t o mesmo

denominado cromatografia em camada fina de solo.

No experimento utilizou-se placas de vidro de

6x20 cm para servir como suporte dos solos. Dos solos

testados nos estudos d» adsoreão, dez foram submetidos ao

teste de mobilidade. As amostras dos solos foram peneiradas

com peneira de malha de 500 A/m e de cada amostra foi

preparada uma pasta semif lu ida com água

des t i l ada /da ion izada . A pasta assim preparada fo i derramada
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sobre placas de vidro C4 para cada solo) e espalhada

uniformemente com bastão de vidro de modo a formar uma

camada homogênea de solo com 1,0 mm de espessura. Nas placas

secas ao ar. uma linha horizontal foi traçada 12.0 cm acima

da base para parar o movimento da água durante o

desenvol vi mento.

Cada um dos herbicidas foi aplicado

diretamente no solo da placa 2 cm acima da base. Para cada

solo testado, os herbicidas foram aplicados em duas placas,

sendo a dose para a ametrina de 6 fjl CO.O8 fiCí/3,5 pgD e

para o 2.4-D de 1 1̂ C3.5 pg>"0.142 pCO. As bases das placas

foram então imersas em cerca de O.5 cm de água em uma câmara

fechada e removidas quando a frente de água alcançou a linha

traçada. Novamente as placas foram secas ao ar e sobre elas

foram aplicados filmes de raios-X medico de 9x24 cm CKODAIO

e deixado em câmara escura por 3O dias.

A autor adi ogr afia resultante indica o

movimento dos herbicidas no solo, sendo a razão entre a

distância de migração de cada herbicida com a da água, o

fator de retardacão Rf.
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3.2.4. Análise Estatística

No est.udo da variação da porcentagem de

adsorcão C variável dependente) dos herbicidas 8.4-D e

ametrina sob dois tratamentos diferentes em função dos

diversos componentes do solo Cvariáveis independentes}

considerados isoladamente. são estimadas as equações de

regressão linear simples, obtendo-se os respectivos testes

de significãncia e coeficientes de determinação.

Posteriormente selecionou-se o conjunto de

variáveis independentes com os maiores coeficientes de

determinação Cpara cada um dos casos estudados P . P ,

P , P D nos ensaios individuais. Para explicar o efeito
21 22

conjunto dos diferentes componentes de solo na variação da

porcentagem de adsorcão dos herbicidas, utilizou-se

inicialmente o método de seleção de melhor ou melhores

subconjuntos das variáveis consideradas para cada caso,

segundo HOCKING Cl9763 considerando-se os critérios de

coeficiente de determinação e determinação ajustado máximos

e a estatística "Cp de Mallows" minima.

Para as regressões foi utilizado o SAS

CStatist!cal Analisys SistenO com procedimento RSREG para

seleção da melhor regressão subconjunto, e procedimento REG,

para utilização do método da seleção da variável "forward" e

ajuste de regressões lineares simples e múltiplas.
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A. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4 . 1 . Propriedades dos Solos

Nos 17 so los selecionados para e s t e estudo

observou-se uma grande variação nas propriedades f í s i c a s e

químicas CTabela 1) . O conteúdo de carbono orgânico variou

de 0,46% para o so lo PV2 a un> máximo de 1,56% para o so lo

TE1, apresentando um valor médio de 1.19% com coef i c i ente de

variação de 27,9%. O teor de arg i la apresentou um valor

mínimo de 10% também para o s o l o PV2 e um máximo de 61% para

o LVD com valor médio em 34,6% CCV = 47,3%). A umidade dos

so los a di ferentes potenciais CO.O2; 0 , 1 ; 0,33 e 15 bar),

seguiu a tendência de aumento com o aumento do conteúdo de

carbono orgânico e mais diretamente com o teor de argi la ,

principalmente no potencial de 15 bar . A superf íc ie

espec i f i ca dos so los variou de 5,2O m •g para o s o l o PV2 a

63.49 m / g para o so lo TE2 com coe f i c i en te de variação de

48,10%. O índice higroscóplco variou de 0,89% Cg de

Água/lOO g de solo) a 9,06% com valor médio de 4,97%.

A CTC, por sua vez. variou de 4,32 meq/lO0 g

também para o so lo PV2 até um máximo de 14,44 meq/lOO g para

o so lo TE3, com valor médio de 10,06 meq/lOO g de so lo . 0 pH
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dos 17 solos e a acidez potencial CH* e Al***) apresentaram

valores médios de 5.54 e 4.19 respectivamente, com uma

variação maior para a acidez potencial.

4.2. Relações entre as Propriedades dos Solos

As diferentes propriedades analisadas para os

17 solos apresentados na Tabela 1. mostram em um certo grau.

a tendência entre os valores de algumas variáveis em se

comportar de uma forma associada com valores de outras.

Estas correlações indicam que muitas das propriedades dos

solos são altamente dependentes umas das outras, e por isto

foram efetuadas análises de correlação simples entre as

diferentes propriedades dos solos estudados neste trabalho,

cujos coeficientes Cr) e o nível de significância estão

apresentados na Tabela 3. A maioria das propriedades

estudadas mostraram correlações significativas.

No total de combinações realizadas entre as

diversas propriedades, 9.1O% apresentaram coeficientes

variando de 0.7 a 0.9; 6% entre 0,5 e 0,7; 7% do total das

correlações com valores de "r" variando de 0.4 a 0,5 estando

nesta faixa a significância ao nível de 10% de

probabilidade. Os valores de correlação abaixo de 0.4

representaram 34,85% dos cruzamentos realizados.
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Tabela 3 - Correlações simples CrO entre as diferentes

propriedades dos solos.

C ARG H Y S E e e e e A l p H H

CTC 0,91 0.64 0,72 0,94 0,65 0,74 0,81 0,79 -0,27 0,45 0,25

C l.OO 0,82 0.76 0.88 0.76 0.76 0.86 O.9O -0.13 0.32 0.46

ARG l.OO O.72 O.76 O.89 O.78 0,85 O.97 -O,27 O,16 O.38

HY l.OO O.72 O.74 O,68 O.65 0,76 -O.31 0.34 0.29

SE 1.00 0.73 0.83 0.87 O.88 -0,35 0.48 0.18

e l.OO O.8O 0.82 O.89 -O.27 O.20 0.29

& l.OO 0.95 0.84 -0.45 0.37 0.20

e l.OO O,91 -O.31 0.27 0,32

& 1.00 -0.28 O.25 0.36

Al 1 .00-0.70 0,66

pH 1,00-0.47

H 1.00

C*O significância ao nível de 10% de probabilidade

C*(*o significância ao nível de 55í de probabilidade

CMMtO significância ao nível de 15í de probabilidade

Argila e carbono orgânico apresentaram alta

correlação ao nível de significância de 1*A. São também

altamente correlacionadas com a maioria das outras

propriedades do solo, sendo a mais significativa a existente

entre o teor de argila e a umidade do solo a 15 bar Ce^).

Relações semelhantes também foram apresentadas por SAVAGE

Cl 0763. O valor do pH dos solos apresentou uma baixa



38.

correlação, pore» significativa CIOSO com a CTC * superfície

especifica, indicando presença de cargas pH dependentes.

Este mesmo efeito foi demonstrado por HEI .LING et alii C1S64)

que verificou um aumento na CTC em função do aumento do pH.

A Tabela 3 também apresenta uma relação inversa entre Al e

pH Cr * -0.7CO e positiva entre Al e acidez potencial

Cr «= 0.66O. Segundo SCHROEDEE C19843. os Ions de Al

contribuem com a acidez da solução, porque após removido das

superfícies das argil as dos óxidos ou hidróxidos por ataque

do hidrogênio, liberam ions H*. Uma vez que estes lons estão

em equilíbrio com os lons de H e Al adsorvidos. apresentam

uma boa relação entre acidez potencial e pH.

4.3. Adsorcâo dos Herbicidas nos Diferentes Solos

Os herbicidas 2,4-D e ametrina foram

adicionados aos solos de modo a se obter para todos os

tratamentos a mesma quantidade de herbicida disponível para

cada grama de solo, variando porém, a quantidade de água. No

tratamento 1, para ambos os herbicidas. foi usada a

proporção solo/'agua de 1:5 e no tratamento 2 um nível de

saturação que representa uma condição mais próxima à

situação de campo. Para 2,4-D, o tratamento 1 será

referenciado como P , o tratamento 2 com P . Para a

ametrina será P e P respectivamente para os tratamentos

1 e 2.



39.

A Tabela 4 apresenta a quantidade de her bid da

adsorvido Cem percentages*) para cada solo estudado.

Tabela 4 - Adsorçao de 2,4-D e Ametrlna em diferentes solos

função de diferentes relações solo/água.

SOLOS

PV1

PV2

PV3

PV4

PV5

LAD1

LAD2

LAD3

PE2

PE3

TE1

TE2

TE3

LRD

LVD

GHD

LRe

2.

Trat. 1
Cl: 53

17.

2.

O.

7.

22.

15.

13.

6,

7.

4.

24.

20.

3.

s.
18.

16.

15.

62

49

42

48

11

87

96

65

98

32

19

54

66

90

95

88

40

CO.

C4.

CO.

CO.

C2.

C3.

C4.

Cl.

Cl.

Cl.

Cl.

C3,

Cl,

Cl.

Cl.

CO,

Cl.

513

323

723

903

843

913

553

373

753

463

OO3

493

373

133

OO3

Q43

O93

4-D

ADSORCAO

Trat. i
CSat3

58.

19.

24.

48.

57.

47.

61.

4O.

44.

43,

60.

51,

42.

36.

56.

S4.

64,

17

92

96

74

90

49

37

O3

41

14

36

54

82

05

58

58

96

CO

CO

Cl

CO

C2

C2,

C2,

CO,

Cl.

Cl.

C2.

C3,

Cl,

C2.

C2.

Cl.

C7,

2

.473

.783

,063

.653

.283

O63

.213

413

523

173

063

673

963

743

283

223

873

7O

36

53

72

51

66

71

39

63

7O

83

73

72

72

82

84

74

Trat. 1
Cl: 53

.84

.95

.23

.70

.40

.62

.36

.21

,30

,61

,83

.36

.50

.93

,2O

.33

.57

AMETRINA

CO. 213

Cl.

CO.

CO.

CO.

CO.

CO,

Cl.

Cl.

CO.

CO.

CO.

CO.

C4.

CO.

CO.

C14

8O3

383

583

5O3

433

663

803

513

663

263

663

803

443

143

253

.85

81

65

65

82

71

77

82

72

8O

71

85

81

74

76

82

84

86

Trat. 2
CSat3

.00

.25

.90

.18

.30

.29

.39

.74

.28

.33

.15

.80

.67

.19

.49

.63

.91

C3.

C2.

C2.

Cl.

CO.

Cl,

CO.

Cl.

CO.

CO.

Cl.

Cl.

CO.

C2.

Cl.

Cl.

CO.

573

1O3

O43

153

553

393

983

O13

923

113

603

543

913

823

633

253

763

C * 3 « Desvio Padrão

Para os 17 solos analisados a percentagem

média de adsorcao para o 2,4-D no tratamento 1 CP 3 foi de

12,20% com uma adsorçao mínima de 0,42% e máxima de 24,19%
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Ccoeficiente de variação de 60.969O. Para o tratamento 2

CP D a percentage» média foi de 47,B35í sendo a adsorcão

Minima de 19.92% e a maxima de 64,96%. com um coeficiente de

variação de 37.5754 para todos os solos analisados. Os

valores encontrados para P estão próximos aos valores

relatados por MOREALE & BLADEL. C198OD que calcularam a

percentage!» media adsorvida de 56.754 ± 29.19í para solos de

superfície. Neste experimento os autores partiram de uma

concentração in ic ia l de IO ppm para uma proporção solo/água

de 1:1. LIU & dBES-VIADÉ C19732 relatam, por sua vez. uma

variação de O a 33Sí C medi a de 12.490 na adsorcão do 2.4-D em

48 solos superficiais, utilizando uma concentração inicial

de 35 ppm para uma proporção solo/água de 1:10. Os valores

encontrados por estes autores são semelhantes aos

determinados neste trabalho, para a proporção solo/água 1:5

CP 3- LUCHINI Cl9873 estudando a adsorcão de 2,4-D em solos

brasileiros a uma relação solo/água 1:1O, também observou

uma baixa adsorcão do herbicida em solos TRE, LVA, LVE, PVA

e uma alta adsorcão para solos 61 ey Húmicos, GH1 E GH2.

Para a ametrina, no tratamento 1 CP 3, as

per cent agens mínima e máxima foram de 36,95?í e 84,3354

respectivamente, com um valor médio de 67.O6X para os 17

solos estudados Ccoef icientes de variação de 21.02JO. No

tratamento 2 CP 5 além do valor médio ser maior C77.76ÍO, a

variação entre o valor mínimo e o máximo foi menor, com

62,2594 e 86, SI 24 respectivamente e coeficiente de

variação de 6,5294.



Os resultados apresentados na Tabela 4, além

de Mostrarem as diferenças no grau de adsorcão entre os

diferentes solos estudados» indicam a influencia dos

tratamentos sobre a adsorcão nos solos.

Para o 2.4-D as diferenças entre os

tratamentos variaram de 17.43 para o solo PV2, ate 49.56

para o solo LRe. com uma media nas diferenças de 35.63.

mantendo estas diferenças uma certa proporcionalidade ao

longo dos solos estudados.

Com a ametrina porem» observa-se nos IO

primeiros solos, uma diferença média para os dois

tratamentos de 17.01 e. para os solos seguintes, uma

diferença média de 3.60.

Este comportamento é melhor observado nas

Figuras 1 e 2.

Para o 2.4-D C Figura 13 observa-se uma

proporcionalidade entre os dois tratamentos de forma que o

aumento ou diminuição da adsorcão por um tratamento e

acompanhado, de uma forma geral, pelo outro tratamento. Esta

tendência entre os tratamentos pode também ser observada

pelo coeficiente de correlação simples obtido entre os dois

tratamentos Cr * O,81).
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Figura 1 - Adsorcao do 2,4-D nos 17 solos estudados.
CReiação entre os tratamentos?

Para a ametrlna a correlação simples entre os

dois tratamentos também é altamente significativa

Cr » 0,80?. Pode-se observar na Figura 2 que existe uma

proporcionalidade entre os tratamentos para os diferentes

solos. Porém, como observado anteriormente na Tabela 4, é

nítida a mudança de comportamento na adsorcão para os solos

de textura mais fina CTE1 . TE2. TE3, LRD, LVD, GHD e LR»3.

Os solos PV2, PV3. PV5, LAD3 e PE2 foram os que apresentaram

os menores valores de adsc. ção para ambos os tratamentos»

com uma variação mais acentuada para o tratamento 1.
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Figura 2 - Adsorcao da Ametrlna nos 17 solos estudados
CRelaçSo entre os tratamentos)

As diferenças encontradas na adsorçao dos dois

herbicldas testados deve-se ao fato de serem quiunicamente

diferentes. O herbidda 2.4-D em solução aquosa. comporta-se

como um anion e a ametrlna atua como um cation, pela

protonacao com o ion hidrogênio, havendo assim uma maior

afinidade pelos s í t ios negativos disponíveis nos colóides do

solo. Normalmente a diminuição da quantidade de água nos

solos é acompanhada por um aumento no pH.

Segundo WEBER Cl0723 a medida que os ions H*

aumentam em solução, as espécies moleculares de compostos

básicos tendem a sua forma protonada, aumentando a adsorção.



Os cr>f >g5tos ácidos» tendem a *>ni*r U M maior proporçlc das

formas Moleculares Cnao ionizadas^, havendo uma Maior

adsorcSo dos herbicidas pelos colóides dos solos. DA0 ft LAVT

C1S789 por sua vez. sugere» que a Maior adsorcSo da airazina

eu diferentes proporções solo/água, se deu primeiramente

pelo fato de que diminuindo a quantidade de água no solo. ha

UM autnto de concentração do herbicida por unidade de

voluae. induzindo u«a maior adsorcSo; e. e* segundo lugar,

pela competição entre as Moléculas de água e do herbicida.

Meste caso, o numero de Moléculas de água competindo COM O

herbicida pelos sítios de ligação é relativamente menor,

favorecendo a adsorcSo das Moléculas orgânicas e. a Medida

. que aumenta o conteúdo de água. reduz esta adsorcao.

O efeito da quantidade de água na extensão da

adsorcSo dos herbicidas 2.4-D e ametrina aparenta ser

diferenciado para os solos estudados neste experimento

C Figuras 1 e 25. Isto sugere que as Modificações que

ocorreram no processo pela variação da quantidade de água

aconteceram principalmente sobre as propriedades físicas e

químicas das moléculas dos herbicidas, o que está de acordo

com LUCHINI C19873 e SARTORI CIOSO).

O herbicida 2.4-D. que é aniônico, apresentou

para os dois tratamentos um comportamento mais uniforme nos

solos analisados. Para a ametrina, que apresenta uma maior

tendência â adsorcSo nos colóides do solo, o efeito da

quantidade de água sobre a adsorcSo apresenta uma tendência

de diminuição em solos mais argilosos e com maior teor de
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matéria orgânica. Isto indica que nest.es solos a maior

presença de superfícies reativas favorecem a adsorcão das

moléculas orgânicas em relação as moléculas de água. Já em

solos menos argilosos e com menor teor de matéria orgânica,

como os solos PV2, PV3. PV5 e LAD3, as pequenas quantidades

de superficies disponíveis a adsorcão podem ser desativadas

pelas moléculas de água presentes em maior volume no sistema

utilizado.

Assim sendo, a grande variação encontrada nos

estudos de acsorcão de herbicidas em solos pode estar

relacionada, além da vari abi 1 idade intrínseca das

características dos solos, às variações das proporções

solo/água usados na sua determinação. A utilização de

proporções solo/água muito distantes das encontradas a nível

de campo, para estimativa dos efeitos sortivos, dos solos no

estabelecimento de dosagens diferenciadas, pode levar a

indicações de sub ou sobredosagens com prejuízo tanto do

efeito fitotóxico desejado como para o meio ambiente.

4.4. Adsorcão e as Propriedades dos Solos

Dados de adsorcão de herbicidas em solos têm

sido utilizados para faze: correlações entre a extensão da

ligação das moléculas orgânicas e certas propriedades dos

solos como a argila, matéria orgânica, CTC, pH, etc. Estas

correlac&es indicam a intensidade com que uma variável pode

estar associada a outra. A combinação simples entre duas



variáveis tem sido utilizada através de relações lineares

para indicar a magnitude da adsorção para determinadas

propriedades dos solos. Como foi visto anteriormente, as

propriedades dos solos não estão presentes no sistema de

forma isolada, mas formando um conjunto onde multas

variáveis devem ser consideradas na explicação dos fenômenos

sortivos. Desta forma, além da análise das combinações

simples entre as diversas propriedades dos solos, que tem

efeito sobre os processos sortivos, procedimentos

estatísticos mais avançados na forma de regressões múltiplas

devem ser usados para verificar o efeito de várias

propriedades na adsorção de herbicidas nos solos.

A Tabela 5 apresenta os coeficientes de

correlação linear simples entre a adsorção dos herbicidas

2,4-D e ametrina em diferentes relações solo/água.

Para a seleção inicial das variáveis

independentes que melhor explicam a percentagem de adsorção

de um dado herbieida, utilizou-se o método da melhor

regressão subconjunto, com "Cp de Mallows" mínimo e

coeficiente de determinação Cr2) máximo CDRAPER, 19813.
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Tabela 5 - Correlações simples entre adsorcão do 2.4

Ametrina para os dois tratamentos e

propriedades dos solos.
a s

PROPRIEDADES
DOS SOLOS Trat.

Cl :5

2 .

1
D

4 - D

Trat. 2
CSat)

Trat.

AMETRINA

1 Trat. 2
O CSaO

CTC

c
AR6

HY

SE

e
- e
-d

e
4

Al

PH

H

O.38

O.61 * * *

0.63
M U M

0.51

0.41

0.51

0.31

0,43

0,61

0.32

-0,19

0,68

* *

* *

O.6O

O.78

O.59 * *

O.58 * *

O.55 * *

0.51

0,42*

* *

0.54

0.62

0.23

0,03

0.62

a u u

O.83

O. 87

0.72*

* * *

O.78

0.83

* * *

0,68

0.81

O.87

0.81

-0.11

* * *

0,25

O.5O * *

0.74

0.86

* * *

0.72

0,81

* * *

0.74

0.59

0,55

0.64

0.76

-0,10

0.37

0.40

* * *

* *

* *

* *

C*O signiflcanela ao nível de lOJí de probabilidade

C«»O significància ao nivel de 5?í de probabilidade

C***O significância ao nivel de i?í de probabilidade

Foram então obtidos os seguintes conjuntos de

variáveis:

HERBICIDA VARIÁVEIS

2.4-D

Ametrina

H, A r g i l a . C. CTC. HY, e^, &^, ^

H, A r g i l a , C.'CTC, HY. « t . O^. «á
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Mas. mesmo assim, algumas destas variáveis

independentes. Tabela 3. além de serem altamente

correlacionadas Cr > 0.613 entre s i . apresentam valores de

correlação linear amostrai, r > 0,91. mostrando uma certa

equivalência entre elas, ou seja, podemos tentar explicar a

per cent agem de adsorcão do herbicida com apenas uma das

variáveis do par. pois podemos estimar o efeito de uma pela

outra, através da estimativa do modelo de regressão linear

simples. Temos, então, os seguintes pares de variáveis e os

respectivos coeficientes de correlação:

Variáveis Correlação Equação de Regressão

C. CTC O.91 C «s 0.41 + 8,O8.CTC

e^, ARG 0,97 e = -4.64 • 3.41. ARG

e . e 0,95 e = 4.90 + o.99. e
9 2 9 2

As correlações lineares simples de C e CTC.

com as variáveis independentes selecionadas são as

seguintes:

c
CTC

O,

O,

H

4 6 *

2 5

0 .

0 ,

ARG

82***

64***

O,

0 ,

HY

7 6

7 2

V O

* O

.86**1

. 8 1

' o.

' o.

0

oo***

70***

O.

O.

* â

7 6

65***

Pelo fato destas correlações serem menores

para CTC foi dado preferência a esta variável para entrar no

modelo, a fim de diminuir os problemas na estimativa dos
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parâmetros da equação de regressão linear múltipla, devido à

relação altamente significativa entre as variáveis

independentes, que vêm mascarar a explicação da per cent agem

de adsorcão.

Com respeito a e e ARG» estas variáveis tem

as seguintes correlações com as variáveis restantes:

H HY CTC

ARG

0.36

0.38

0.76

O. 72

* * * O.Ô1

0.85

O. 89

0.8Ô

O. TO

O. 64

Assim, foi selecionada a variável ARG pelos

mos motivos da seleção da variável CTC. Com relação ao

par de variáveis e e e , temos as seguintes correlações:

H HY CTC ARG

0.32

0.20

0,65

0,68
u u u

0.82

0.80

0.81

0,74

0,85

0.78*

E, pelos mesmos motivos da seleção d» CTC, foi

escolhido d no estudo da aimtrina, qu» com exceção da HY

apresentou os menores coeficientes de correlação linear

dentre as variáveis selecionadas inicialmente.

Partiu-se, então, do seguinte conjunto de

variáveis para explicar a per cent agem de adsorcão de cada

herbicida sob dois tratamentos diferentes:
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HERBIdDA VARIÁVEIS

2.4-D H. Argi la . CTC. HY. e^.

Ametrlna H. Argi la . CTC. HY. ^

Aplicou-se o método "for«rd" CDRAPER, 1961D

para estudar a ordem de entrada das variáveis independentes

no modelo. Utilizou-se o modelo que obteve estat íst icas

significativas para os parâmetros estimados das variáveis

independentes, até o nível de 1O?4 de probabilidade.

Para o 2.4-D no tratamento 1 CP 3 foram

obtidos os seguintes conjuntos de variáveis:

P « -0,47 + 3,8£*H r* = 46,485*

P_ = -4,24 + 2.S8.H + O.iS.ARG r2 « 62,5254

« -0,29 + 2.18. H • O,SI. ARG - O.51.e r* « 65.875Í

« -l.Oi •*• 2.2^. H * O. §4. ARG - 0.74. &a+ 0.42. CTC

r* « O6.87TÍ

O acréscimo de e , HY e CTC não a l t erou a

explicação do modelo para a adsorcSo do 2 ,4-D no

tratamento 1. No estudo de adequação das var iáve i s H e ARG

na adsorcao do herbieida o H apresentou tendência

quadrátlca, aleatorizando o erro do modelo ajustado.

Justif icando assim a presença do H2. A equação que

representa o melhor modelo para P f i c a :
*4>

P4j « 12.87 - 7 ,69 . H • 1.8S.H* • O.IS!*ARG

USP-Csmpua d* Ptoclcabi
OIVISAO DE BIBLIOTECA

F nOTJIMFMTAPAn
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con urn coeficiente de determinação de 73.84*.

Para o tratamento 2 CP } os conjuntos obtidos

foram:

P = 28.1?*+ 4,§o\*H r* « 38.2954
12 *

P « 11 .90 + 3 . 9 § . H + 2.8T.CTC r* « 50.3854

P â a « 13 .15 • 3 .57 . H • 1 .43 . CTC + 1.O6. HY r* « 61.2354

P = 1 3 . 4 3 • 3.4*2*. H + 1.32. CTC + O.74. HY + O.OO. ARG

r* B O1.8154

P j s « 15.41 + 3.J8*.H + 1,91.CTC + O.47.HY • 0 .22 . ARG - 0 .67 . €

r* « 62.905Í

Nestes modelos, a adição de ARG. CTC, HY. ©^ e

& não altera significativamente a explicação para a

adsorcão do 2,4-D pelo tratamento 2. Para este tratamento a

CTC apresenta uma tendência quadrátlca. pelos ' motivos da

estimativa de P , ficando a equação:

* « « 2

P^ « -33.69 + 2,90. H + 13.26. CTC - 0.58. CTC

com coeficiente de determinação Cr2^ de 71 ,18>í. Nas Tabelas

6 e 7 encontra-se as estatísticas destes modelos mais

representativos. Para o melhor modelo estimado para P o

hidrogênio participa com 46,4854 Ccoeficlente de determinação

parcial!) na explicação da adsorcão do 2.4-D pelo

tratamento 1. A variável argila participa com 26,70S* na

explicação da adsorcão.



Tabela O - Análise de varianciã para a percentagem de adsorçSo do

herbieida 2,4-D. pelo tratamento 1 CP _ .

Fonte de VarlaçSo G. L.

1

Soma de
Quadrados
Parcial

2.531.01

Coeflc.de
Deter min.
ParclalOO

Es ti mat.
dos

Paramet.

12.87

besvlo
Padrlo
Estimat

7.82

Nível
Mínimo
Slgnlf.

0,1236

1

1

1

4 1 1

e
236.

. 3 7

. 6 9

3 d

4 6 ,

O,

2 6 .

. 4 8

. 7 6

7 0

- 7

1

0

. 6 7

. 0 0

. 2 0

4
O

0

. 2 3

. 4 4

. 0 8

0
0

0

.0032
,0320

.0020

Fonte de Variação 6. L. Soma Quadrados Quadrado Médio F Nível Min.
Slgnlflc.

Devida ao modelo 3 654.41 218,14 12,20 O,0004

Resíduo 13 230.67 17.74

Total Corrigido 16 885.O8

Desvio Padrão Estimado « 4.21X

Media de P^ » 12.2OM

Coeficiente de Variação - 34.52*

Coeficiente de Determinação • 73.04M

• 07.©2H



Tabela 7 - Anal Is* d* variancla par* a percentagem d* adaorclo do

herbieida 2,4-D, pelo tratamento 2 CP 3.

Soma de Coeflc.de Es t i mat. Desvio Nível
Fonte de Variado 6. L. Quadrados Deter min. dos Padrlo Mínimo

Parcial PareiaiC>O Parâmet. Estimai Slgnlf.

b 1 38.883,00 -33.30 21.20 0.1320
o

v*.
*WVb«

,*bH> bCTC

1
1

1

072.
535,

2OO,

3 8

0 3

5 5

3 8 ,
2 1 .

U .

2 0
0 0

7O

2 .
13 .

- 0 .

0 0

2 0

0 8

1 .

4 .

0 .

2 2
0 2

2 0

0 .

0 .

0 .

0330
0183

0382

Fonte de Variação

Devida ao modelo

Resíduo

Total Corrigido

6. L.

3

13

1 0

Soma Quadrados

1. 807,

731.

2. 530,

50

85

41

Quadrado

002,

5O.

Médio

02

3O

F

10.70

Nível Min.
Slgnlflc.

O.OOO8

Desvio PadrSo Estimado • 7.30%

Média de P t 2 • 47,8354

Coeficiente de Variado » 13.08*

Coeficiente de Determinado • 71.18X

Coeficiente de Determinação Ajustado • ©4,33*
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Para P , o hidrogênio explica 38.2OX da

tendência adsortlva do 2.4-D pelo tratamento 2; a CTC

participa com 21.09X e o efeito quadratic© da CTC com a

forte participação de 11,79%» bem maior que o H2 do P

C0.76SO.

A variável hidrogênio CH3 representa no modelo

a acldez potencial qu<* ê devida aos ions H* e Al***

adsorvidos nas argilas. e se tornam ativos quando H* e

Al são deslocados para a solução do solo. Como observado

na análise das relações entre as propriedades dos solos.

este Al contribui com a acidez pela reação com moléculas

de água formando hidróxido de alumínio e liberando 3H*.

HELENE & RUEGG Cl9823 também encontraram relações altamente

significativas CO,893 entre os valores de adsorção de 2.4-D

e a acidez potencial. Atribuíram, os autores, ao fato de que

a adsorção do 2,4-D se dá entre a superfície dos colóides e

a forma molecular dos herbicidas, através de pontes* de

hidrogênio. Com o aumento de ions hidrogênio na solução, o

pH do meio tende a ficar mais ácido, aproximando seu valor

do pKa do 2,4-D CTabela 23, onde as moléculas associadas

estão em proporção com as dissociadas, favorecendo a

adsorção das espécies moleculares nas superficies das

argilas CWEBER, 19723. O conteúdo de argila, no procedimento

P participa com 26,70% na explicação do modelo melhor

relacionado a adsorção. Isto pode ser explicado pelo fato dm

que para os solos estudados neste experimento, o teor de

argila apresenta alta correlação com o carbono orgânico.
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podendo assim haver o efeito de uma variável pela outra no

modelo _- regressão.

No modelo apresentado, substituindo argila por

© , o mesmo nível de explicação é mantido. ficando a

equação:

P « -5.26 + 2.36. H + O.SS.e r* « 61.

Para o tratamento 2. a acidez potencial também

prevalece na explicação do modelo. A variável CTC teve

preferencia de entrada no modelo por apresentar correlações

menores que o carbono orgânico para as variáveis estudadas.

Assim, trocando CTC por C, a equação fica:

P - 8.97 + 3.40. H + 23,§S!*C r* >= 69.79X

mostrando uma explicação maior do modelo pelo carbono

orgânico. Mantendo-se o C e trocando a argila por ô . não há

alteração na equação devido à alta e significativa

correlação da relação argila x e CO.O7D.

Dessa forma, como medidas de i"p' ''ade de solo

são mais precisas que medidas de conteúdo orgânico e argila,

a umidade pode ser utilizada como indicativo prático de

adsorção de 2,4-D em solos.

Com relação a ametrina, para ambos os

tratamentos utilizados CP e P 3 o carbono orgânico foi o
21 22 :

que apresentou correlações mais altas para explicar a



adsorcao do herbielda nos diferentes solos. Para

tratamento 1 CP D, a equação simples e representada por:

P • 22.§f* + 36.SJ!*C r* « 76.36X

• para o tratamento 2 tem-se:

P « 57.§7* • 17.8§!*C r* » 73.76X
22

Como o conteúdo de carbono orgânico e CTC

apresentam alta correlação, significativa a IX CO.813 e,

pelo fato da CTC apresentar uma menor correlação com as

demais variáveis escolhidas, foi dada preferencia a esta

variável, para entrar no modelo evitando problemas de

mascaramento.

Para o tratamento 1 CP D pelo método

"forward" de adição de variáveis, obtl ver am-se os seguintes

modelos, com os respectivos coeficientes de determinação

explicativos do conjunto utilizado. Os modelos obtidos, pela

ordem crescente de adição de variáveis, foram:

P « 87.46 + 3.§4?CTC r - 68.87S4

P24 - 20.IS * 3,Sê?*CTC + 2,oT. H r* «= 77.85*

P • 12.78 • 2 , f8 . CTC + 2,§§. H + 1.8S. ©2 r* » 85,86>í

P 2 j - 15. JS • 1,6§. CTC + 2,S8. H + O.SS. *2* 1.27. HY
r* « 87.7654

P - 28,S§ * I .58. CTC + 2,§3.H + 1.2S. © + 1.78. HY - 0.57. e
2< 2 • I

r » 89,26%



57.

Na regressão individual simples, o modelo com

A variável CTC explica a adsorcão em 68.879c com uma

representação menor que o modelo para P com a variável
21

carbono Cr * 76.369O. A introdução do hidrogênio Cacldez

potencial3 melhora ainda mais a explicação do modelo

Cr = 77.855O que. Juntamente com a umidade do solo a

0.1 bar representam a forma mais explicativa entre os

modelos analisados Cr* * 85.869O. Na análise de varlãncla

apresentada na Tabela 8 para a percentage» de adsorcão da

Ametrina pelo tratamento 1 CP 3. a variável CTC no modelo

apresentado, explica o processo sortivo em 68.879C. o e

CO.l barD em 8.349c e a acidez potencial em 8.649C. A

Introdução de variáveis como o índice higroscópico e d , não

promoveram alterações entre os modelos.

HARRISON et alii Cl9765 verificaram nos solos

por eles testados que além da densidade global dos solos, o

único parâmetro altamente correlacionado com a matéria

orgânica foi a capacidade de retenção de água e citam que a

umidade do solo a O.l bar pode ser utilizada em laboratório

para estimar o conteúdo de matéria orgânica e sua relação

com a adsorcão. WEBER C1O723 demonstra que herbieidas do

grupo das s-trlazinas são prontamente associados ao Ion H*

presente na solução do solo e as espécies protonadas podem

ser lonlcamente adsorvidas e trocadas por cations trocáveis

na superfície dos colóldes. A medida que aumenta a

concentração de ions n» solução é maior a tendência de

formar espécies protonadas. aumentando a adsorcão pelas



Tabela 8 - AnalIs* de varlincla para a percentagem de adsorçlo do

herblclda ametrina, pelo tratamento 1 CP 5.
st

Font* d* Variado O. L.

1

Soma d*
Quadr ados
Parcial

70.440.00

Coeflc.de
Deter min.
Parei ai CJO

Es t i mat.
dos

Parâmet.

18.70

Desvio
Padrlo
Esti mat

0.30

Nível
Mínimo
Signif.

o.oees

b /b 1
1

1

2. 180
2O9,

274.

. 4 0

. 2 9

8 1

0 8 ,

8 ,

8 .

, 8 7

3 4

O4

2
1

2

i,10
. 0 0

,BO

O,

O,

O,

7 4

3©

OI

0

o.
0 .

,0149
,0177

OI 49

Fonte de Variaclo

Do vi d* ao modelo
Resíduo

Total Corrigido

O. L.

3
13

1 0

Soma Quadrados

2.720.

440.

3.178.

92

47

OO

Quadrado Médio

000,84

34.87

F

20,31

Nível Min.
Slgnlflc.

O.OOO1

D e s v i o P a d r l o Est imado • 9 .88H

Media de P - O7.OO54

Coeficiente de Varlaçlo - 8.77S

Coeficiente de Determinação - 89.80H

Coeficiente de Determinado Ajustado 92.©OX
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cargas negativas dos colóides.

Nos modelos propostos para CTC, se Tor trocada

a variável CTC por carbono orgânico, as equações ficam:

P • 22,9*7* + 36, §4. C r2 • 76.365*

P « 17,êl + aS.Sifc + 0.87.e2 r2 = 81.32*

P « 14.lS + 19,7^.C + 1,52. ©2+ 1.73. H r2 « 84.42*

que, como se observa pelo coeficiente de determinação. não

apresentam diferenças em relação a variável escolhida CCTO.

Para o tratamento 2 CP D os modelos

encontrados foram:

P22 = 66, §5*+ 2,SS!*Hy r2 = 66,13%

P22 « 62,§S*'+ 1.82. HY + 0.72. CTC r2 » 71.12X

P « 6O,2§*+ l.SS. HY + 0.69. CTC + 0,64. H r2 « 73,67>í
22

P « 62.59*+ 1.91. HY + 0.B2.CTC + 0,63. H - O.24.e
22 2

r2 « 75.28ÍÍ

P • 64.8$*+ 1,39. HY + O.9§. CTC + 0 ,35 . H - 0 , 6 3 . O + 0 ,15 . ARG
22 2

r2 « 79,58^

e, como na entrada da variável CTC Já não houve

slgnificância ao nivel de lO*í procedeu-se a substituição de

CTC por C e da variável ARG por & . Os modelos obtidos são

representados a seguir:



58.§1*+ 11,§§!*C + l.SH.HY

P 2* ' e ' » 7 » * 15.ISTC + l .ST. HY -

^** f§!* ^ . HY -

r *

r *

r 2

r 2

= 73

= 79

• 84,

- 85

6O.

.76%

.68%

.45%

.69%

sendo o mais representativo aquele com maior número de

variáveis significativas Cr2 = 84.45ÍO.

Para este caso, a estimativa dos parâmetros

para o modelo de regressão foi corrigida com

ajuste da equação de regressão múltipla, pelo método de

mínimos quadrados ponderados pela variância de P , segundo

a variável e (para 6 £ 18,54; variância P = 4O.5O; para

18,54 < e < 33,73, variância P = 6,09; para
2 22

23,73 < © < 24,64, variâneia P = 37,97 e, para
2 22

24,64 < e < 27,IO, variância P = 22,073.
2 22

No modelo escolhido a variável índice

higroscópico participa com 70,15%, carbono com 11.00% e e

com 6,61% CTabela 9?.

4.5. Adsorcão e Indicação de Dos»

A Tabela 4 Cpágina 393 mostra as diferenças na

adsorcão dos herbieidas 2,4-D e ametrina entre os 17 solos

estudados sob a influência de diferentes quantidades de

água. Como discutido no item 4 .3 . , observa-se que existem

diferenças na adsorcão para os diferentes solos e também



Tabela d - Análise de variància para a porcentagem d» adsorçfto do
herbleida ametrina. pelo tratamento 2 CP D.
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O.OOO1

b /b 1
HV O
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OS O HV C
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1 .
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44O.
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7 9

1O

7 O ,

1 1 .
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1 5

OO

6 1

1 .
i s .
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o.
3 .

0 .

5 2

7 6

1 7

0 .

o,
o.

0243
OO1O

0200

F o n t e d e V a r i a ç ã o G. L. Soma Quadrados Quadrado Médio F Níve l Min.
Slgnlfic.

Devida ao modelo 3 19.471,08 6.490,36 31.07 O.OOO1

Resíduo 13 2.715.94 208,92

Total Corrigido 16 22.187.O2

Desvio Padrão Estimado «= 14,455*

Média de P^ - 76.13*

Coeficiente de Variação » 18,9954

Coeficiente de Determinação • 87,76>5
0>

Coeficiente de Determinação Ajustado • 84,935* J*



62.

entre os tratamentos» o que sugere que as doses a serem

aplicadas aos diferentes solos sejam diferenciadas para que

se obtenha o mesmo nivel de eficácia.

Neste ensaio utilizou-se dos valores extremes

de adsorção nos 17 solos e nos tratamentos para os

herbicidas para estabelecer as proporções das doses

utilizadas.

Para o 2,4-D, no tratamento 1, a adsoreão

variou de O.4254 a 24.1954 nos solos PV3 e TE1

respectivamente. A relação entre a adsorção maxima e mínima

Tol de 57,6 o que significa que no solo TE1 C24.19JO a

dosagem necessária para causar o mesmo efeito que no solo

PV3 é cerca de 58 vezes superior.

Para o tratamento 2. a adsorção variou de

19,92% para o solo PV2 a 64.96% para o solo LRe. A relação

entre os dois extremos foi de 3,26 indicando que entre todos

os solos, a dose necessária para o mesmo efeito vai variar

até um valor nráximo de aproximadamente 3,0 para o solo com

adsorção máxima.

Observações práticas dão indicação de que as

diferenças de doses entre solos para causar o mesmo efeito

não são tão grandes como aquelas mostradas pelo tratamento 1

do 2,4-D. Isto indica que o tratamento 2, no qual foi

utilizada uma proporção solo/água mais próxima das condições

encontradas no campo, se aproxima mais de condições reais na

diferenciação dos solos, quanto à capacidade de adsorção.
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Para a ametrina, no tratamento 1, a relação

entre adsorção maxima C84.3320 e minima C36.955O foi de

2,28 indicando uma variação cie dosagens até aproximadamente

2 vezes ao longo dos solos, con a variação maxima para o

solo GHD.

Para o tratamento 2. a relação foi de 1.33

entre os valores extremos, indicando uma proporção de dose

menor que o tratamento 1 . Est-as diferenças tendem a se

aproximar para solos mais argilosos e com maior teor de

matéria orgânica pois. como comentado anteriormente, nestes

solos o efeito da água sofa»re a adsorção diminui, o que

implica em aproximação no estabelecimento de doses para os

dois tratamentos.

Uma verificação mais consistente da indicação

das doses diferenciadas para. os solos com base nos estudos

de adsorção devem ser feitas através de testes de campo.

4.6. Estudos de Mobilidade

Para os experi menlos conduzidos no estudo da

mobilidade dos herbicides 2,4-0 e ametrina, foram utilizados

IO dos solos usados nos experiment-->s de adsorção.

A Tabela 10 apresenta os respectivos índices

de mobilidade CRO dos h>erb>ici.das 2,4-D e ametrina. Esses

herbicidas apresentam compor-tamer»-tos diferentes em relação a

mobilidade nos solos estudados. 0 índice de retenção nos

solos variou para o 2,4-D de 0,53 para o solo PV5 até 0,95
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para o solo PV2, com valor médio d* O»76.

Tabela 10 - í n d i c e s de mobi l idade do 2 . 4 - D CRf D e Ametrina

CRT } nos s o l o s .

SOLOS N? Rf Rf

O,65 O.25

O.95 0.37

O.83 O.37

0.53 0.27

0.82 0.31

O.88 0.41

O.75 0.20

O.7O O.18

O.74 O.22

O.75 O.25

0,76 0.28

14.47 28.57

PVJ

PV2

PV3

PV5

LAD2

LAD3

PE3

TE3

LVD

Lite

Media

CV C5O

1
2

3

5

7

8

IO

1 3

1 5

1 7

Para a ametrina o va lor mínimo encontrado f o i

0 ,18 para o s o l o TE3 e o maior valor 0 ,41 para o s o l o LAD3

C media de 0 , 2 8 ) . HELLING & TURNER Cl9685 sugeriram

diferentes classes de mobilidade em função dos Rf obtidos

em placas de solos. A classe 1 corresponde a valores de Rf

de O a 0,09 C imóvel); classe 2 de O. IO a 0,34 C baixa

mobilidade^; classe 3 de 0.35 a 0,64 Cmobilidade

intermediária}; classe 4 de 0,65 a 0,89 C móvel D e a classe 5

d» 0,0 a 1,0 Cmui to móvel?.
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Para ess solos examinados neste estudo, o 2.4-D

se situa entre as classes 3 e 5. e a ametrina entre as

classes 2 e 3. HELLING Cl971D encontrou para o E.4-D valor

médio de 0.72 em 14 solos analisados. Nos solos usados por

HELLING & TURNER Cl9685 o 2.4-D apresentou valor de

Rf * O.69 e a ametrina 0.44.

A Tabela 11 apresenta os coeficientes de

correlação simples que descrevem a associação entre os

índices de mobilidade com a capacidade de adsorçao e as

propriedades dos diferentes solos.

Para os dois herbicidas observam-se valores

negativos em todas as correlações.

Para o 2.4-D. os valores dos índices de

mobilidade CRf 2> foram significativamente relacionados com a

acidez potencial, carbono orgânico, teor de alumínio e

capacidade de adsorçao pelos dois tratamentos.

Embora diferenças tenham sido observadas na

magnitude de adsorção entre os tratamentos para os

diferentes solos a tendência proporcional verificada entre

os dois tratamentos CFigura 13 parece ter se refletido nos

indices de mobilidade que apresentou o mesmo grau de

correlação para os dois tratamentos.



Tabela 11 - Coeficientes de correlação simples entre Rf e

Rf com percentagem de adsorcão nos diferentes

tratamentos e as propriedades dos solos.

VARIÁVEIS Rf

TRATAMENTOS

2.4-D CTrat.lD -0.67"~~ -O.33

8.4-D CTrat.2> -0.64 -O.52

Amet. CTrat.lD -O.47* -0.82***

Amet. CTrat.25 ' -0,32 -0.45*

PROPRIEDADES DO SOLO

CTC -0,39 -O.71

C -O.5O -O.69

ARG -0.33 -O.48*

HY -0,41 -0.61***

SE - 0 . 3 5 -0,69

ê  -O,42 -O.4O

ê  -O,37 -O,74***

©s -0.41 -O,77***

€>4 -O.4O -O.5O*
WWW

Al -0,65 -0,13

pH -O,4O -O,O©

H -o.es'""" -ceo**

« Significativo ao nível de 1OÍÍ de probabilidade.

«H( Significativo ao nível de 5Jí de probabilidade.

*HCM Significativo ao nivel de l>i de probabilidade.



A aci dez potencial CR), como no estudo

desenvolvido para a adsorcão. foi o fator mais altamente

correlacionado con a mobilidade, o que indica que a maior

concentração de ions H* e Al*** na solução do solo favorece

a adsorcão de her bi ei das aniônicos diminuindo a mobilidade.

Coat relação à ametrina. a adsorcSo nos

colóides dos solos e o fator que aparenta ter maior

influência no grau de deslocamento do her bi ei da nos solos.

As correlações existentes entre o índice de mobilidade para

a ametrina CRf D e as propriedades dos solos seguem a mesma

tendência observada para a adsorçâo pelos dois tratamentos

con uma maior afinidade, porém, pelo tratamento 1. Assim

sendo. os parâmetros dos solos que apresentaram boas

correlações com a adsorcão também parecem influenciar na

mobilidade da ametrina nos solos. Deste modo, quanto maior a

CTC. HY, C, e e e e aci dez potencial, menor será a

lixiviacao do herbicida nos solos. Esta tendência pode ser

observada na Tabela IO onde os solos mais argilosos e com

maior teor de matéria orgânica apresentam menores valores

para o Rf . Esta tendência segue o que foi observado na

Tabela 4 e Figura 2 para a adsorcao onde, esses solos

apresentam os maiores valores de adsorcao.
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5. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos neste

experimento, quanto a inf luência da proporção solo/água no

procedimento de determinação da capacidade de adsorcão dos

sol os , concl ui u-se que:

a3 A proporção solo/água afeta s ignif icat ivamente as

percentagens adsorvidas dos herbieidas nos diferentes

solos;

b2> A proporção solo/água a nivel de saturação condus a

resultados de capacidade de adsorcao para os

diferentes solos que parecem refletir melhor as

condições de campo, tanto em função dos valores

absolutos quanto em função dos valores relativos entre

os solos, indicando diferenças de dosagens entre os

solos Ccausadoras do mesmo efeito fitotóxicoD menos

acentuadas, aproximando-se mais do que ocorre na

prática.
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Quanto ao método de estimativa de mobilidade

dos herbicidas nos diferentes solos, concluiu-se que:

c3 O método da cromatogra.fia em camada delgada de solos

mostrou-se bom indicador da mobilidade e adsorcão dos

herbicidas 2.4-D e ametrina nos solos estudados;

Quanto às características e propriedades dos

solos que melhor explicam a adsorcão e mobilidade dos

herbicidas, concluiu-se qr>:

d} O envolvimento de vários parâmetros de solo avaliados

de uma forma conjunta, explicam melhor os processos

interativos entre os herbicidas e o solo, do que

quando analisados individualmente;

eZ> Medidas de umidade de solo a vários potenciais,

obtidas por curvas de retenção de água nos solos,

podem ser usadas como indicadores práticos de

capacidade de adsorcão e mobilidade dos herbicidas

2,4-D e Ametrina nos solos.

O Os índices de mobilidade determinados para o 2,4-D

apresentaram altas correlações com acidez potencial,

teor de alumínio e com a capacidade de adsorcão do

herbicida nos diferentes solos. Pará a ametrina, os

indices de mobilidade são significativos para a

maioria dos parâmetros de solo analisados, havendo

destaque para a medida de adsorcão na proporção
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