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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o método de fluxo em colunas de solo e o
método “batch” na determinação da sorção de imazaquin; avaliar a cinética de sorção e
dessorção do imazaquin em solos através do método “batch” e; determinar a sorção
dependente do tempo do diuron e sua interação com o tamanho dos agregados do solo.
Na primeira parte foi avaliada a sorção e a mobilidade do imazaquin em solos com
diferentes características químicas, físicas e mineralógicas utilizando as técnicas de
deslocamento miscível e “batch”. Com os dados de lixiviação do imazaquin utilizou-se
um modelo matemático bicontínuo que considera a sorção sob condições de nãoequilíbrio. O modelo forneceu alguns parâmetros de sorção e transporte do imazaquin
através da coluna. No método “batch” os dados experimentais foram ajustados à equação
de Freundlich, que também forneceu parâmetros de sorção. Na segunda parte foram
estudadas a sorção e dessorção do imazaquin em solos com diferentes características
químicas
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sorção-dessorção. Para todos estes ensaios foi utilizado o método “batch”, com os dados
das isotermas de sorção e dessorção sendo ajustados pela equação de Freundlich. Os
dados de cinética foram ajustados pela equação de Elovich. No terceira e última parte foi
avaliada a sorção do diuron em função do tempo de incubação e do tamanho do
agregado do solo, assim como a interação destes dois fatores. Em períodos prédeterminados, amostras de solo incubadas com o diuron foram extraídas e oxidadas,
obtendo-se as frações em equilíbrio com a solução, sorvida e resíduo-ligado. Com
relação aos resultados, o imazaquin apresentou baixa sorção e alta mobilidade em coluna
para todos os solos estudados, principalmente o mais arenoso. A curva de eluição do
imazaquin ajustou-se ao modelo matemático que considera a sorção ocorrendo sob
condição de não-equilíbrio. O método do deslocamento miscível apresentou os menores
valores de Kd para o imazaquin, comparado ao método “batch”, sendo atribuída esta
diferença ao não-equilíbrio no processo de sorção durante o transporte do imazaquin na
coluna. No estudo de sorção/dessorção do imazaquin constatou-se que os coeficientes de
sorção do imazaquin foram baixos para todos os solos, com a menor sorção sendo
observada no solo RQ que apresenta baixos teores de argila e carbono orgânico do solo.
Os coeficientes de dessorção do imazaquin foram maiores que seus coeficientes de
sorção, demonstrando ocorrer histerese na dessorção. A histerese foi observada em todos
os solos. A sorção do imazaquin ocorreu em duas fases, sendo que a segunda fase, mais
lenta, é influenciada por processos difusivos. No estudo de incubação do diuron, houve
correlação negativa entre o diuron extraído em solução de CaCl2 e o conteúdo de
carbono orgânico no solo. Não foi observada interação entre o tempo de incubação e o
tamanho dos agregados, evidenciando que a sorção dependente do tempo, neste caso,
não está relacionada à estrutura do solo. A fração sorvida de diuron aumentou com o
tempo de incubação, indicando que o processo de sorção é dependente do tempo.
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SUMMARY

The aim of this study was to evaluate the column flow and batch methods in the
measurement of the imazaquin sorption: to evaluate de sorption kinetic and desorption
of the imazaquin in soil by batch method and; to evaluate the time-dependent sorption
of the diuron and the interaction with the aggregate size of the soil. In the first part it was
evaluated the imazaquin mobility and sorption in soils with different mineralogical,
physical and chemical characteristics. The imazaquin breakthrough curves were fitted by
a mathematical model that considers the nonequilibrium sorption. The model provided
sorption and transport parameters. In the batch method the experimental data were fitted
to Freudlinch equation, which provided also the sorption parameters. In the second part
were studied the imazaquin sorption/desorption in soils with with different
mineralogical, physical and chemical characteristics. It was carried out by batch method
and kinetics studies, which allowed quantifying the hysteresis in the sorption-desorption
process. The experimental data were fitted to the Elovich equation. In the third and last
part it was evaluated the time dependent sorption of the diuron and the influence of the
aging and aggregate size. Samples of aged soil were extracted and combusted in pre-
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