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RESUMO – Aplicações no solo do fungicida triadime-
nol, para o controle da ferrugem do cafeeiro (Hemileia 
vastatrix Berk. & Br.), têm sido largamente praticadas em 
Minas Gerais, apesar do pouco conhecimento acerca do 
comportamento desse composto em solos brasileiros. 
Em vista disso, o presente trabalho foi conduzido com o 
objetivo de investigar a degradação e a sorção desse 
pesticida em amostras de três solos (Latossolo Roxo - 
LR, Latossolo Vermelho-Amarelo - LV e Podzólico Ver-
melho-Amarelo - PV) da região de Lavras - M.G. Os ma-
teriais de solo foram incubados e mantidos numa sala 
com temperatura controlada a 25 ± 2°C, por um período 
de 112 dias. O fungicida foi aplicado à taxa de 5,0 µg/g de 
solo úmido, sendo a umidade mantida no nível de 75% 
da capacidade de campo. Os coeficientes de distribuição 

solo/água do triadimenol nos materiais de solo foram 
medidos e as isotermas de sorção/dessorção do com-
posto no solo PV foram investigadas. As determinações 
do triadimenol nos extratos de solo ou água foram feitas 
por cromatografia em fase gasosa, com detetor de N/P, 
após purificação por cromatografia em camada delgada 
de sílica gel. A degradação do triadimenol nos solos 
mostrou-se lenta e bem ajustada a um modelo cinético de 
primeira ordem, com tempos de meia vida de 169, 220 e 
294 dias nos materiais de solo PV, LV e LR, respectiva-
mente. Os coeficientes de distribuição solo/água varia-
ram de 0,8 a 3,5 e mostraram-se relacionados ao conteú-
do de matéria orgânica do solo. As isotermas de sor-
ção/dessorção de Freundlich mostraram-se lineares den-
tro da faixa de concentrações utilizadas nos testes. 

TERMOS PARA INDEXAÇÃO: Adsorção, degradação, fungicida, solo, sorção, triadimenol. 

 
LABORATORY STUDIES ON THE DEGRADATION AND SORPTION OF 

THE FUNGICIDE TRIADIMENOL IN THREE SOILS FROM LAVRAS – MG 
 

ABSTRACT – Soil applications of the fungicide 
triadimenol for the control of coffee leaf rust (Hemileia 
vastatrix Berk. & Br.) have been widely practiced in 
Minas Gerais, despite the little knowledge about the 
behavior of this chemical in Brazilian soils. The 
degradation and sorption of this fungicide in soil 
samples from three soils in the region of Lavras – M.G. 
(Dusky Red Latossol – DRL, Yellow–Red Latossol – 
YRL and Yellow-Red Podzolic – YRP) were investigated. 
Incubation experiments were carried out at room 
temperature of   25 ± 2°C, over a period of 112 days, with 
the chemical being applied at the rate of 5.0 µg/g and the 
moisture content mantained at 75% field capacity. 
Soil/water distribution coefficients of triadimenol in the 

soils were measured and sorption/desorption isotherms 
of the chemical in the YRP soil were investigated. 
Determinations of triadimenol in soil or water extracts 
were performed by gas–liquid chromatography, with N/P 
detector, after purification on silica gel–t.l.c. plates. 
Breakdown of triadimenol in the soils was shown to be 
fairly slow and fitted first – order kinetics, with half life 
values of 169, 220 and 294 days, in YRP, YRL and DRL 
soils, respectively. Soil/water distribution coefficients 
varied from 0.8 to 3.5, and were shown to be related to 
the organic matter content of the soil. 
Sorption/desorption Freundlich isotherms were shown 
to be linear within the tested range of concentrations. 

INDEX TERMS: Adsorption, degradation, fungicide, soil, sorption, triadimenol. 
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INTRODUÇÃO 

A ferrugem, causada pelo fungo (Hemileia vasta-
trix Berk. & Br.), é responsável por grandes perdas na 
produção do cafeeiro e seu controle vem sendo feito em 
grande escala com o uso do fungicida triadimenol (1-(4- 
clorofenóxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)2-butanol), 
composto sistêmico aplicado via solo. 

O triadimenol é efetivo a baixas taxas de aplica-
ção, flexível no uso quanto a uma gama de fungos e es-
tágios de crescimento e promove o controle de doenças 
por um longo período. Sua ação ocorre pela inibição nos 
fungos da biosíntese de esteróis, que possuem um papel 
fundamental no crescimento, desenvolvimento, metabo-
lismo e integridade das células desses organismos 
(Copping & Hewitt, 1998). 

O conhecimento da distribuição de uma substân-
cia química no perfil do solo é importante do ponto de 
vista da eficácia do produto, pois o mesmo deve estar 
presente na região onde se encontram os organismos-
alvo, e também do ponto de vista ambiental, pois o pro-
duto pode atingir o lençol de água e contaminar recursos 
hídricos. 

A distribuição de uma substância química no per-
fil do solo depende de sua mobilidade e degradação que, 
por sua vez, dependem de três fatores gerais: proprieda-
des da substância, propriedades do solo e clima. Na ava-
liação da mobilidade de um composto no solo, os fatores 
mais importantes a serem considerados são a sua sorção 
e persistência no solo (Nicholls, 1991).  

Uma causa de preocupação quanto ao uso do tri-
adimenol é a sua longa persistência no solo. Bromilow et 
al. (1999), mediante ensaios laboratoriais, incubando tri-
adimefon, que no solo é rapidamente reduzido a triadi-
menol, em 2 solos na Inglaterra, durante 720 dias e em di-
ferentes condições de temperatura e umidade, verifica-
ram que a degradação do triadimenol seguiu uma cinéti-
ca de primeira ordem, em que seus tempos de meia vida 
variam de maneira discreta em função da umidade e de 
forma substancial em função da temperatura. Os valores 
de meia vida  para um solo argiloso com 1,4% de carbo-
no orgânico e 80% da capacidade de campo foram iguais 
a 447 e 363 dias a 15 e 18°C, respectivamente, e os valo-
res para um solo arenoso com 0,9% de carbono orgânico 
e 80% da capacidade de campo iguais a 805 e 624 dias a 
15 e 18°C, respectivamente. 

 
Em vista da grande utilização do triadimenol em 

regiões cafeeiras no Brasil e da falta de conhecimento 

sobre sua persistência e seu comportamento sortivo, es-
pecialmente em solos brasileiros, o presente trabalho foi 
conduzido com os seguintes objetivos: 
- Avaliar a persistência do triadimenol no solo, por meio 
de incubações laboratoriais do produto em materiais dos 
horizontes A e B dos solos Podzólico Vermelho-
Amarelo, Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho-Amarelo 
do município de Lavras-MG; 
- Investigar a cinética de sorção do triadimenol no mate-
rial do horizonte A do solo Podzólico Vermelho-Amarelo 
do município de Lavras-MG; 
- Investigar o processo de sorção e dessorção do triadi-
menol através das isotermas de sorção/dessorção no 
material do horizonte A do solo Podzólico Vermelho-
Amarelo do município de Lavras-MG; 
- Determinar os coeficientes de distribuição do triadime-
nol entre solo e água nos materiais dos horizontes A e B 
dos solos Podzólico Vermelho-Amarelo, Latossolo Roxo 
e Latossolo Vermelho-Amarelo do município de Lavras-
MG. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Solos 

Os materiais de solo Latossolo Roxo (LR) e La-
tossolo Vermelho-Amarelo (LV), sob condições de vege-
tação natural, foram coletados em trincheiras no campus 
da UFLA; no caso do material de solo Podzólico Verme-
lho-Amarelo (PV), a coleta foi feita em barranco, em área 
de pastagem, a 12 km da cidade de Lavras-MG, ao lado 
da estrada que liga Lavras à Ponte do Funil. Coletou-se 
uma amostra de aproximadamente 10 kg dos horizontes 
A e B de cada solo, sendo as amo stras secas ao ar, pas-
sadas em peneira de 2 mm e acondicionadas em sacos 
plásticos abertos para possibilitar aeração. Subamostras 
foram separadas e enviadas aos laboratórios de Física 
de Solos da UFLA, para determinação das capacidade de 
campo e ponto de murcha permanente. 

 

Degradação 

� Implantação do Experimento 

Para cada material de solo, foram preparadas 12 
subamostras de 50 g de solo úmido, com teor de água 
sendo ajustado com base na média entre a capacidade 
de campo e o ponto de murcha permanente. Os percen-
tuais de umidade assim ajustados foram: 27,3 e 26,9% 
(LR, A e B); 19,4 e 21,4% (LV, A e B) e 23,1 e 28,8% (PV, 
A e B). Os percentuais de umidade correspondem a teo-
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res de água próximos a 75% da capacidade de campo.
  

 As subamostras foram acondicionadas em er-
lenmeyers de 125 mL, abertos para permitir aeração. Cada 
subamostra foi fortificada com 250 µg de triadimenol em 
0,5 mL de acetona, sendo o erlenmeyer deixado aberto 
para que se evaporasse a acetona. No preparo da solu-
ção, foi utilizado padrão analítico de triadimenol  com 
pureza de 94,5%. Os tratamentos utilizados foram incu-
bação durante 0, 7, 14, 28, 56 e 112 dias. Os materiais de 
solo permaneceram em sala com temperatura de 25 ± 2°C. 
Sua umidade foi mantida ao longo do tempo pela adição 
periódica de água. Passado o tempo de cada tratamento, 
essas amostras foram armazenadas em freezer. 

 
� Procedimento Analítico 

O procedimento analítico foi baseado na rota 
proposta por Allmendinger (1991), com algumas altera-
ções. A extração do triadimenol foi feita utilizando-se 
uma solução de 150 mL de acetona P.A. e 50 mL de água 
destilada. A solução acetona/água e o material de solo 
passaram por agitação durante 1 hora. Após a agitação, 
deixou-se em repouso por 2 horas para decantação e foi 
retirada uma alíquota de 50 mL do sobrenadante. Da so-
lução de 50 mL, foi retirada a acetona, por meio de eva-
poração em evaporador rotativo, utilizando-se vácuo 
(260 mmHg) e temperatura do banho de 45°C. A fase a-
quosa foi transferida para um funil de separação de 500 
mL. 

O triadimenol foi extraído da solução aquosa pela 
partição com diclorometano P.A. feita em 3 vezes, com 
volumes de 25 mL do solvente em cada etapa. O diclo-
rometano foi evaporado no evaporador rotativo usando-
se os mesmos parâmetros da solução acetona/água. Os 
resíduos, dissolvidos em 5 mL de acetona P.A., foram 
transferidos para tubos de centrífuga graduados de 10 
mL. Desses 5 mL dissolvidos em acetona, um volume de 
2,5 mL foi utilizado para purificação da amostra por meio 
de cromatografia em camada delgada, camada de espes-
sura de 0,5 mm, com sílica gel 60 GF254 (fluorescente ao 
ultravioleta). Essa alíquota a ser purificada foi transferi-
da para um balão de fundo redondo de 50 mL e concen-
trada no evaporador rotativo, utilizando-se os mesmos 
parâmetros da solução acetona/água, a fim de transferir 
uma quantidade mínima para a placa cromatográfica. A 
fase móvel utilizada na cromatografia foi uma mistura a-
cetona/diclorometano (1:7) depositada numa cuba apro-
priada. A posição do triadimenol na placa, após a corrida 
do solvente, foi identificada pelo uso de pontos de refe-

rência nas laterais da placa, utilizando-se uma solução 
concentrada do triadimenol, fazendo com que, sob luz 
ultravioleta, os pontos laterais absorvam a luz e se reve-
lem como pontos escuros na fluorescência, denuncian-
do, assim, a posição na placa onde se encontra a amo s-
tra. O triadimenol foi raspado da placa junto com a sílica 
e transferido para um funil com algodão, onde foi lavado 
3 vezes com 5 mL de acetona P.A. Essa solução foi con-
centrada no evaporador rotativo, sob vácuo de 260 m-
mHg e temperatura do banho de 45°C, e transferida para 
um tubo de centrífuga graduado, acertando-se o volume 
para 2,5 mL. Essa solução foi, então, submetida à análise 
por cromatografia em fase gasosa. 

 
� Cálculo da Meia Vida (t1/2) do Triadimenol 

nos Materiais de Solo  

Foi assumido que a degradação do triadimenol 
obedece a uma cinética de primeira ordem. Sendo Cat a 
concentração do produto no tempo t, Cao a concentra-
ção inicial e k a constante de velocidade da reação, tem-
se que, para cinética de primeira ordem, Cat=Cao*exp(-
kt). Portanto, quando Cat/Cao=1/2 (tempo de meia vida), 
tem-se que t 1/2=ln2/k (Levenspiel, 1991). 

 

Cinética de Adsorção do Triadimenol 

 

� Implantação do Experimento 

Para a cinética de adsorção, foram considerados 
os tempos de 0, 1, 2, 4, 8, 16 e 24 horas como sendo o 
tempo necessário para que o conjunto material de so-
lo/composto atinja o equilíbrio de adsorção. Para cada 
tempo, 2 tubos de centrífuga de 15 mL receberam 2 gra-
mas de material de solo Podzólico Vermelho-Amarelo, 
horizonte A. Uma solução aquosa, 0,01mol/L de CaCl2, 
de triadimenol a 10 µg/mL e volume de  10 mL foi adicio-
nada aos tubos, guardando-se em estoque dois tubos 
com 2 mL da solução usada para posterior análise.  

 
� Procedimento Analítico 

Os tubos foram colocados em uma mesa agitado-
ra e deixados  durante 24 horas, sendo coletadas as alí-
quotas nos tempos especificados. As alíquotas coleta-
das foram submetidas a uma centrifugação a 2500 rpm 
(1500 g), e uma alíquota de 2 mL foi coletada e deposita-
da em outro tubo de centrífuga com rosca de 20 mL, para 
posterior extração e análise. A extração foi feita nos pró-
prios tubos utilizando-se partição em acetato de etila 
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P.A., mediante adição e agitação, em 3 vezes, com 3 mL 
deste solvente no tubo junto à solução aquosa de tria-
dimenol. As frações em  acetato de etila foram coletadas 
e transferidas para um funil (com algodão e uma pequena 
quantidade sulfato de sódio anidro) e, em seguida, para 
outro tubo de ensaio de 20 mL, sendo o volume ajustado 
para 10 mL. Assim, as soluções tornaram-se prontas para 
análise por cromatografia em fase gasosa. 

 

Adsorção/Dessorção do Triadimenol 

A metodologia empregada seguiu as orientações 
sugeridas pelo Instituto Brasileiro do Meio Amb iente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 1990), 
sendo apenas modificadas algumas etapas. As concen-
trações utilizadas foram de 1, 2, 5, 10 e 20 µg/mL. A mas-
sa do material de solo Podzólico Vermelho-Amarelo, ho-
rizonte A, utilizada foi de 2 gramas. A temperatura na sa-
la de adsorção foi mantida a 24 ± 2°C. O tempo de agita-
ção foi de 4 horas, tempo estabelecido com base nos re-
sultados do estudo de cinética de adsorção do triadime-
nol no material de solo. As alíquotas coletadas foram 
submetidas a uma centrifugação a 2500 rpm (1500 g). A 
extração e análise foram executadas conforme a metodo-
logia utilizada para a cinética de adsorção. 

A isoterma usada para relacionar as concentra-
ções no equilíbrio foi a de Freundilich, expressa como 
sendo: X/M=k.Ce1/n, em que X/M é a concentração do 
sorbato no solo (mol/kg) e Ce sua concentração na solu-
ção do solo (mol/L) (Schwarzenbach et al., 1993). 

 

Partição do Triadimenol nos Materiais de Solo 

O experimento de partição foi realizado para to-
dos os materiais de solo, usando-se a metodologia para 
adsorção/dessorção, sendo apenas utilizadas as etapas 
referentes à adsorção.  

No experimento, a concentração das soluções 
empregadas foram únicas e iguais a 10 µg/mL. O coefici-

ente de partição (Kd) do triadimenol entre o solo e a á-
gua foi definido como sendo: Kd=(X/M)/Ce. Os parâme-
tros são os mesmos descritos no experimento de adsor-
ção.  

O Kd também foi estimado utilizando-se as equa-
ções: Kd=0,045.Kow0,52.%MO e Log(Kow)=-Log(WS)-
0,01(Tm-25), em que Kow é o coeficiente de partição do 
composto entre octanol e água, %MO o percentual de 
matéria orgânica no material de solo, WS é a solubilidade 
do composto em água (moles/l) e Tm é a sua temperatura 
de ponto de fusão (°C) (Briggs, 1981). 

 

Condições Operacionais do Cromatógrafo 

Aparelho: Cromatógrafo gasoso Hewlett Packard 
modelo HP 6890. 

Detetor: Termiônico alcalino (NPD). 
Coluna: Capilar de alta performance – HP/5  5% 

fenil-metil-siloxano, espessura do filme de 0,25 µm, com-
primento de 30 m, diâmetro interno de 0,32 µm, relação de 
fase de 320. 

 
� Condições de Operação: 

- Gás de arraste (N2)          2,3 mL/min. 
- Ar sintético                      60 mL/min. 
- Hidrogênio (H2)               3,0 mL/min. 
- Modo de injeção              Splitless. 
- Temperatura no injetor    280°C. 
- Temperatura no detector  300°C. 
- Tempo de purga               2 min. 

O triadimenol  comercial é uma mistura de diaste-
reômeros  referidos como sendo  triadimenol A e B (Deas 
et al., 1986). Os tempos de retenção para o triadimenol A 
e B, nas condições do cromatógrafo, foram de 7,71 e 7,76 
minutos, respectivamente. O par de compostos foi con-
tabilizado como sendo único. 

A temperatura no forno foi programada conforme 
a Tabela 1. 

 
TABELA 1 – Programação da temperatura do forno para as análises. 

 

Tempo 
Rampa 

(°C/min) 
Temperatura 

°C 
Duração da 

 Corrida (min) 
Tempo Total 

Decorrido (min) 
Inicial - 100 1 1 
Rampa 30 280 6 7 
Final - 280 2 9 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Análise dos Solos 

Os parâmetros químicos e físicos analisados nos 
materiais de solo são apresentados  em  forma percentu-
al, com exceção do pH, nas Tabelas 2, 3 e 4. 

 
Degradação do Triadimenol 

Os testes de recuperação do triadimenol em duas 
amostras de solo fortificados revelaram uma eficiência 
média de (88 ± 5)%, mostrando a adequabilidade do mé-
todo utilizado. Para os diferentes materiais de solo, os 
resultados da quantidade remanescente no solo, bem 
como a amplitude referente às imprecisões do processo 

como um todo, apresentaram-se conforme as Figuras 1 e 
2 a seguir. 

Pelos resultados observa-se uma degradação 
muito lenta para o triadimenol nos materiais de solo es-
tudados, sendo a degradação mais pronunciada nos ma-
teriais de solo do horizonte A, onde há um maior teor de 
matéria orgânica. Os materiais de solo do horizonte A 
apresentaram uma correlação satisfatória ao modelo de 
cinética de primeira ordem. 

Sendo a meia vida dada pela equação: t1/2=ln2/k e 
de posse dos valores de k, dados pela equação de re-
gressão àqueles que possuem a melhor correlação, têm-
se os tempos de meia vida conforme a Tabela 5. 

 
TABELA 2 – Propriedades do solo Podzólico Vermelho-Amarelo. 
 

Horizonte 
Parâmetros 

A (0-18cm) B (35-50 cm) 
Areia muito grossa 2,9 2,2 
Areia grossa 8,4 6,9 
Areia Média 10,3 8,1 
Areia fina 12,2 10,9 
Areia muito fina 4,1 3,8 
Silte 29,2 20,7 
Argila 33,0 47,4 
Matéria Orgânica 3,8 1,1 
pH em água (1:2,5) 5,3 5,4 
Capacidade de Campo 30,4 37,8 
Ponto de Murcha Permanente 15,9 19,8 

 
TABELA 3 – Propriedades do solo Latossolo Vermelho-Amarelo. 
 

Horizonte 
Parâmetros 

A (0-20cm) B (90-110 cm) 
Areia muito grossa 1,8 2,2 
Areia grossa 11,9 7,9 
Areia Média 16,0 10,4 
Areia fina 17,9 13,4 
Areia muito fina 3,5 4,6 
Silte 13,6 15,5 
Argila 35,3 46,1 
Matéria Orgânica 3,6 1,6 
PH em água (1:2,5) 4,7 4,7 
Capacidade de Campo 25,5 28,0 
Ponto de Murcha Permanente 13,3 14,7 

TABELA 4 – Propriedades do solo Latossolo Roxo. 
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Horizonte 

Parâmetros 
A (0-25cm) B (100-120 cm) 

Areia muito grossa 0,5 0,7 
Areia grossa 3,1 2,6 
Areia Média 4,4 4,3 
Areia fina 7,2 7,0 
Areia muito fina 2,3 2,6 
Silte 15,5 16,5 
Argila 67,0 66,3 
Matéria Orgânica 3,8 2,4 
PH em água (1:2,5) 4,2 4,5 
Capacidade de Campo 35,8 35,3 
Ponto de Murcha Permanente 18,7 18,5 
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FIGURA 1 – Degradação do triadimenol nos materiais de solo - Horizonte A. 

 
TABELA 5 – Tempo de meia vida do triadimenol para os materiais de solo estudados. 
  

Solo-Horizonte K 
Tempo de meia vida 

(Dias) 

PV – A 0,00410 169 

LV – A 0,00316 220 

LR – A 0,00236 294 
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Degradação do Tr iadimenol
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FIGURA  2 –  Degradação do triadimenol nos materiais de solo - Horizonte B. 

 

Cinética de Adsorção do Triadimenol
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FIGURA 3 – Curva média da cinética de adsorção do triadimenol no material de solo Podzólico Vermelho-
Amarelo/Horizonte A 

 
O decaimento na concentração do triadimenol 

nos materiais do horizonte B, no tempo do experimento, 
foi tão pequeno que não foi possível obter uma regres-
são satisfatória o suficiente para o cálculo com confian-
ça da constante de velocidade de reação (k) e, portanto, 
do tempo de meia vida (t1/2). No entanto, fica evidencia-
do que os valores de meia vida do composto para os ma-

teriais de solo do horizonte B são maiores do que aque-
les encontrados para os materiais do horizonte A.  

 
Sorção do Triadimenol nos Materiais de Solo 

A eficiência do procedimento analítico utilizado 
para a determinação de triadimenol em soluções aquo-
sas, estimada com base nos resultados de testes de re-
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cuperação em duas amostras, foi de (105 ± 3)%, mos-
trando a adequabilidade do método analítico empregado. 

 

Cinética de Sorção  

O estudo da cinética da adsorção do triadimenol 
no material de solo Podzólico Vermelho-Amarelo, hori-
zonte A, revelou que passado o tempo de 1 hora (Figura 
3), praticamente se alcança o equilíbrio de sorção, embo-
ra o tempo utilizado nos experimentos de sorção foi o de 
4 horas, que se mostrou adequado. 

Considerando que existem compostos que podem 
levar dias para atingir um equilíbrio de sorção (Koskinen 
& Harper, 1990), esse tempo revela que a sorção do tria-

dimenol é, em grande extensão, um rápido processo de 
sorção à superfície do material de solo onde estão expos-
tos os sítios mais imediatos para adsorção.  

 
Isotermas de Sorção e Dessorção  

Os resultados das isotermas de adsorção e des-
sorção com suas respectivas curvas estão na Figura 4. 

Pelos resultados, percebe-se que a isoterma de 
adsorção praticamente coincide com a de dessorção, a-
pesar da presença de histerese, o que significa que os 
processos de adsorção e dessorção devem ser governa-
dos pelos mesmos mecanismos, pois as soluções apre-
sentam praticamente as mesmas relações no equilíbrio. 

 

Adsorção e Dessorção do Triadimenol no 
Material de Solo PV - Horizonte A
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FIGURA 4 – Isotermas de adsorção e dessorção do triadimenol em material do horizonte A do Podzólico Vermelho-
Amarelo. 
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A isoterma de adsorção mo strou-se, para essa 
faixa larga de concentrações, ser praticamente linear 
(1/n=0.98), o que significa que o valor de Kd, para esse 
nível de matéria orgânica, varia pouco com a mudança 
da concentração. 

 
Coeficientes de Sorção 

A partição do triadimenol, mensurado pelo valor 
de Kd nos diferentes materiais de solos, bem como as 
estimativas desses valores, utilizando as equações de 
Briggs (1981), estão listadas na Tabela 6. 

Para as equações, foram utilizados os valores pa-
ra a solubilidade do triadimenol em água (WS) de 0,00021 
mol/L; para a temperatura de fusão (Tm) de 138,2°C, e 
para o cálculo do Kd, utilizaram-se os valores de percen-
tual de matéria orgânica (%MO) constantes na Tabela 6. 

 
TABELA 6 – Partição do triadimenol nos so-
los/horizontes. 
 

Solo-
Horizonte 

%MO Kd estimado Kd medido 

LV-A 3,6 3,4 3,1 
LV-B 1,6 1,5 0,8 
LR-A 3,8 3,6 3,4 
LR-B 2,4 2,3 1,2 
PV-A 3,8 3,6 3,5 
PV-B 1,1 1,0 1,3 

 
Observa-se estreita correlação entre os valores 

estimados e os medidos, demonstrando que a partição 
do triadimenol no solo é fundamentalmente uma função 
de sua polaridade, expressa pelo valor do Kow, e do per-
centual de matéria orgânica do solo. Assim sendo, as 
equações de Briggs (1981) podem ser satisfatoriamente 
utilizadas para o triadimenol. 

Nos níveis de matéria orgânica iguais a 3,8%, se-
gundo Briggs (1981), o triadimenol  possui um fator de 
retenção em placas de cromatografia delgada igual a 
0,21, que é enquadrado como sendo um conjunto so-
lo/composto de baixa mobilidade. 

Para níveis de matéria orgânica nos materiais de 
solo do horizonte B, iguais a 1,5%, segundo Briggs 
(1981), o triadimenol  possui um fator de retenção em 
placas de cromatografia delgada igual a 0,40, que é en-
quadrado como sendo um conjunto solo/composto de 
mobilidade intermediária. 

 

CONCLUSÕES 

O fungicida triadimenol revelou-se bastante está-
vel nos materiais de solo estudados, com valores de 
meia vida de 169, 220 e 294 dias, para o horizonte A, dos 
materiais de solo Podzólico Vermelho-Amarelo, Latosso-
lo Vermelho-Amarelo e Latossolo Roxo, respectivamente. 
Para o horizonte B dos mesmos materiais de solo, a de-
gradação do composto foi comparativamente mais lenta. 

As isotermas de adsorção e dessorção do triadi-
menol no material de solo Podzólico Ve rmelho-Amarelo, 
horizonte A, revelaram-se praticamente lineares para a 
faixa de concentrações de 1,0 a 20 µg/mL e muito próxi-
mas entre si, o que demonstra que a atratividade do ma-
terial de solo ao triadimenol é a mesma, dentro da faixa 
de concentrações utilizadas, e que os mecanismos dos 
processos de adsorção e dessorção são os mesmos. 

Os coeficientes de sorção do triadimenol nos so-
los estudados revelaram-se na faixa de 0,8 a 3,5, indican-
do uma mobilidade baixa a moderada em solos. Contudo, 
em função da elevada persistência do triadimenol nos 
solos e da prática de aplicações anuais sucessivas do 
mesmo em cafezais, estudos sobre a lixiviação do com-
posto em solos fazem-se necessários para melhor avalia-
ção dos riscos de contaminação da água do lençol freá-
tico com resíduos desse fungicida. 
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