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Cana de vicar é intensamente cultivada no Brasil, principalmente no estado de Sao Paulo. Nestas culturas, o 

use de agrotaxicos é bastante intenso, sendo a classe dos herbicidas a mais empregada. 0 estudo da sorcao 

destes compoStos na cana de vicar é extremamente importante uma vez que o etanol, urn dos principais 

produtos, é obtido por mein fermentativo a partir do caldo e nao se conhece a influencia da presenca de 

herbicidas neste processb. Neste trabalho procurou-se gerar e discutir dados sobre sorcdo.dos herbicidas, 

`diuron, hexazinone, metribuzin e SulfentrazOne em bagago de cana de acticar. No ensaio de cinetica de 

sorcao, foi determinada a quantidade sorvida de cada pesticida, a partir da adicao de solucao de 1 jig mL -1  de 

pesticida, em per odos preestabelecidos '(0; 1; 4; 15; 21; 24 e 27 h apes a aplicacao). As isotermas de sorcao 

foram -  obtidas individualmente/ para cada urn dos herbicidas. Uma relacao 1:,15 de massa de bagago (g) 

solucao do herbicida em agua '(ML),-; foi utilizada. Adotou=se para construcao das isotermas, seis diferentes 

concentracoes 'do pada°, dentro do interval° de 0,1 a 8 pg mL-1  , utilizando-se duplicata para cada uma das 

concentracoes estudados. As amostras foram agitadas a 185 rpm, sob temperatura controlada (25 °C) durante 

24 h. A. qUantificacffo .doS herbicidas foi realizada por cromatografia liquida de alta eficiencia corn detector 

UV--VIS (Shimadzu, modelo sp ►  10AVvp) utililando -se coluna Supelco - Lichosorb RP - 18, 5 pm (250 mm 

-- 4,6 mm), vazdo de ,1,0 raL nun -1 , temperatura ambiente, volume de injec -ap de 20 pL, fase 'novel 

acetonitrila 7 acid° acetita 0,1 %, modo gradiente, 0 coeficiente de sordo do herbicida na planta ou o 

coeficiente de Particab baga.ca-dgua foi estimado supondo uma isoterma linear de sorcao. 0 tempo de 

equilibria obtido pet° ensaio de cinetica de sorcao para todos os herbicidas estudados foi inferior a 5 horas, 

no enfant°, para- deenninacdo das isotermas adotou-se um periodo. de 24 horas. Todas as isotermas 

apresentaram coeficiente de detertninacao (r2) igual a 0,99. Os coeficientes de sorcao K pw  (L kg-1 ) 

encontrados foram 88,4; 20,2; 17,7 e 9,4 para os herbicidas diuron, sulfentrazone, metribuzin e hexazinone, 

respectivarnente. Assim, dentre as herbicidas estudados, o qt.ie apresenta maior probabilidade de ser 

encontrado no caldo de cana é o hexazinone, seguido pelo metribuzin, sulfentrazone e por fim, diuron. 
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