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meia vida variando de 27 a 229 dias, alta
solubilidade em água e baixo Koc indicando uma
baixa tendência para adsorção às partículas do solo
(Rouchaud et al., 1994) e, consequentemente, um
potencial de lixiviação para águas subterrâneas. A
sorção do imidacloprido no solo aumenta com o
conteúdo de matéria orgânica, sendo dependente
também da concentração do inseticida no solo, pois
diminui com altas concentrações do imidaclopndo.
(Cox et al., 1997), A degradação no solo via fotólise
é de meia via de 39 dias na superfície e varia de
26,S-2?9 dias quando rncorporado no solo (Sarxar et
al., 2001) Os metabólitos primários da degradacão
dO imidacioprido no solo são imidacloprido uréia,
ácido 6-hidroxinicotínico e ácido 6-cloronicotínico.

Em vista das informações apresentadas do
comportamento do imidacloprido no solo, realizou-se
esse estudo com o objetivo de determinar a
persistência desse inseticida em Planossolo Háplico
Eutrófico cultivado com arroz irrigado por inundação,
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RESUMO: O resume não deverá ultrapassar 250
palavras e deverá conter c-na pequena introdução
(uma frase), objet.vo CI3;0, material e n étodos
concisos, resultados e discussão breves e
conclusão sem repetir os resultados. Todo o texto
do trabalho deverá ser Arial tamanho 10, com
exceção de uturo ['14]. autores [12]. afiliações dos
autores e referências [9j e rodapés das tabelas e
figuras [8]. A descr.cào aos autores deve ser feita
usando a sequénc.a do nome (nomes do meio) e
sobrenome sornerr.e Caí)" as m.ciars maiúscuras.
separsoc: por oo, o t .f! ·Qc·12 ,. 9fT' necrito e
centralizaao. Logo abaixo •...os autores oescreve-se a
identifica .ào e afiliacao 02 cada .im deles, conforme
o modelo. Respeitsr um espace entre o titulo,
autores, afdiaçóes ê antes do ir'lcio de cada rovo
item. O resume expandido deverá ter no max.mo de
quatro oaqinas. Tocas as :T,arge;-S devem ser de
2cm e falha é."':' tarnarro A-'. ~or.~ espacame.ito
simples, -::ar3 suo T:,s~ao o arqo.vc deverá ser salvo
em formato PCF e fJOSSUI(, no máximo, 2 ME,

Termos de indexacào: até tres sem r-epetir as que
constam 10 titulo

OS ':;::'1("05S,IOS I'-'aplicas E Jlrcf,cos ocupam urna
qrande 3."23 n2S ter-as ba.xas da (~i:J Grande do Sul
(RSj, senoo caracte.Istica dessa c.asse a drenagem
natural oeficier te e ? ""'t'3 -:::~",r3:;::ão por base
(Strecx, 2008/ ' ',,-5:::e3~ :::lerre, oredomma ,J cultivo
de arroz irrigaa~ ~;C" inundação or-ce a aplicação de
aqrotoxicos, ,~, esoec.a. de .nset.cicas em
tratarr.e.uc de se ',lentes rnétoco oe controle
predominante rio ,:.;.;:)(>JI3íZir;s e, a•. L01 O) ooce
resultar :la aCcy,'~,':,~:30 :';6 'i..'S QUOS ou ae seus
rnetaoólhos no 5GiC -J l"se!!cidã irruoacroprioo. do
grupo neoncou-c.oe. na 'c: ~J oÇ;.3:) de susr.ensào
concent.aca "=S e .isadc 'ic controe ce
Oryzionequs oryzee CO:,:3 L;~''1ê, ;~'.)6) (Coleo ~te ê:

Curcuuo.uoae), c..e e um dos .setcs-praca mais
prejuo.ciars à CULUrc: 00 2-,'.:,7 ,r -:Ç1aoo Dor inundação
na região Su: co Brasi, (Man.ns et a'.. 2007).
lrnidac.ocr'co ,';-:e-Gi';'O: -l-3 ",y IUyiti't:Tlyl)-:\i-
nitro.rn -.é.2.olic:1-~·', ijc;nE 3 I r é' 6 lJr" ,"':set:c'c:a
sístérr- cc corr ::-1"" "'S r:c7::.;:::'c. t(', CC iócrca 11 com

MATERIAL E MÉTODOS

o estudo, com duração de dois anos agrícolas,
-ruciano na safra 2009/2010, foi realizado na Estação
Experime "ai Terras Baixas, da Embrapa Clima
Temperado, em Capão do Leão, RS. O solo da área
experimental, um Planossolo Háplico Eutrófico,
apresentou as seguintes características: argila
(13%) pH (4,8); matéria orgânica (1,4%) g dm-\
fósforo (14,7 mg drn"); potássio (71 mg dm-\ Os
tratamentos compreenderam (T1) aplicação de 350
mt, oe uma formulação comercial contendo 600 g L-1

ao ingrediente ativo imidacloprido e, (T2)
testemunha (sem aplicação do inseticida), Cada
parcela experimental, de 120 m2

, conteve sistema
inoependente de irrigação e drenagem, com uma
entrada e uma saída da água de irrigação. As
semeaduras (cultivar BRS Querência) foram
real!zaaas em 18/11/09 e 26/11/10. O imidacloprido
fOI apncaoo em tratamento de sementes (350 mL
~;jC Kg-~I A Irrigação das parcelas ocorreu 30 dias
após a semeadura com as sementes tratadas com o
inseucida, estabelecendo-se uma lâmina de água de
0,10 m ae espessura.

As análises qualitativas e quantitativas de
resduos de imidactoprido foram realizadas em
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amostras ce solo, durante a safra de 2010/11.
Coletaram-se cince amostras corr.oostas ::8 SOiO
nas parce.as, nas p:-c :u~ic·Ci2des de 0-5 e 0·20 em,
num volume de 500 9 cada ~ dia antes da
semeadura (1DAS) e após a semeadura, 5DAA,
10DAA. 20DAA e 2:~·ODAA

~ea. zaram-se 3S ald"se,,; J cmatoqrá.icas no
Laboratório Broensa.os J-\naliSf::3 e Consultaria
Amb.en ai t.tda. r- orto ";leqrE. RS. ern um
crornatoqrato I!(",ioo de; alta eticrencia (CLAE)
acoplaco a um escectrómerro rr-assa/massa
(LC/MS/'\/iS' rnccek l.Jpliej 2i"Jsystem, 3200
Otrap J .rrute de c, artik'sç?G ·.C cara
irnidacrcc- de' er seo 'o :::; -) 1 .::!.-q

Os Cêf.Jw::: cli-r atcos - - aE:~~c():,,""Cr3 ....er:- eaQura,
ernercê 'cia e a ""cs: ·ag&n 00 Su:O COnS~3f"";Ia
Fiqura : Corno j2> ri ;);lCiOnaOG.; ..8, ia, mene. tarto
tabelas 2~~1") "ic' ..r"'.s OOie'r. ,os· '~~.P. ·\';:;'5 no texto
ou logo ",;')05 o 'te -, t.;,. :;::-~(~C:':-':IA;:)' de acordo
com a 121-:--1(3 da ~2 .')<; a (d ~'qura ')<:; resultados não
deve: I- -"c. 3)~ -aS de ~:.~r-"'-: ::~, nél~:l( 1 'él n
discc.,., - , ác ':' ~ , '<::;~ t='C1ew r v texto
dados q~e COf''5te';": GdS (60éle::

r+ave. d': ,2- ,0.;;0; ;J2,)~ ·S3'· G c1iT'tem oocerá
ser SuO.:JII/'Oldc CO('1;) '/15:0 2,1, IViAi t:~IAL E
MÉT()~ "

As T.,:],f "'~ ~: :-::'=', 3 ...p ;,~""': C \:1-:.=.'; ((I r~)f~O,

Reco ·H c.~.-5ê a lSd!:;;C! ~ ",'2 .;.À,-é.::; r.o ,Oi/natO
JPG., c: '- .••a!idad2 ,1'8d1Ó. t.:'glll'·':;' colorides serão
permitidas. CL~re(:.lt:: gr:.>f o' ceve:vi ser
acorr-i- "r,-'r:~'" ü:; ·y:.j~C= ~e simbotos,
retícuiss nu n~c"',' r", ~,<:; t,,~..,-t" , " adeo a+a
identj·ir;~.r;::.:r SE' - "/lrw;-<:.-s ~r· '" 'MO ? :-.", (, .

Todas >.s ;'ç,Jr3<: ("~·,pr&r ~S' ·:'>~('.L;-);O rráx.rna 1e
300 p'lnT .s por p:'l'?qi'lGS

As c:/ P.>1(..3S C'::V'c: 11 ~- (;,-,~ :"',,"2S aba xo das
C:":. t "L·~i)S .J -~ '(,~0E:iéS ;1p\lem estar acimafigura" :::

delas »Ó:

cesto...,
citaca
inse. '. .:0,

use DI"
linha= ...•

ca :::-c:S f.; _,:,J..~ c:- 'I=:S)~'lr:<:,='-'respnt(j00C; r=s
ú!'"\r-I-;':; t.-~'s e('·'r.;:~e:> ~ (>~t r -:::s \ 3rôSi --JO d8

Conqress.o
4

i

XXXI 200 500 500
XXXII 300 600 600
XXXIII 280 650 580

20
25
25

1.220
1.525
1.535

--rr Realizado a cada dois anos pela SBCS.

Se a figura é composta de várias outras
menores, utilize letras no canto superior direito de
cada uma delas para distingui-Ias, indicando-as na
legenda pelas respectivas letras.

Citações Bibliográficas
As referências devem ser apresentadas

corr'orme normas utilizadas na Revista Brasileira de
Ciê'lcia do Solo, listando em ordem alfabética dos
socrenomes dos autores. Priorizar artigos de
periódicos e livros. Ao listar capítulos de livros,
incru.r numero inicial e final das páginas. Evitar
citacáo ae resumos de eventos técnico-científicos,
co+.o este ao qual o resumo está sendo submetido,
pos trata-se de bibliografia não revisada
tecrucarnente.

'\10 caso de mais de dois autores, use no texto "et
at." com a data entre parênteses, sem itálico. No
caso de várias citações coloque entre parênteses,
5ej.liaas de ponto e vírgula, por exemplo:
Scorenorne l et al., 2005; Sobrenome1 &

Sobrenome2, 2007). Na lista de Referências, use "et
ai " se r.ouver mais de três autores. Use vírgula e
esoaço antes das iniciais dos nomes dos autores.
Cnações oe páginas encontradas na Internet são
perrmüoas .

.o resumo expandido deve ser submetido
através da página do evento, preenchendo as
mforrnacões nos campos específicos e
anexando o arquivo em formato PDF, depois de
1'"f'?í'zad3 a pré-inscrição do primeiro autor
'w·.:w.eventosolos.org.br/CBCS2013). O tamanho
da arnuivo em PDF não deverá exceder 2,0
me!-!:;by~es.

CONCLUSÕES

l~eC1lg~r cada conclusão em um novo parágrafo,
ser.. I r na em branco entre cada uma delas.

~ Sei. o termo verbal na forma do presente do
::;C,:::" o e r.20 apenas repetir os resultados. -
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As 18 erer-cias devern 5'2, : ",,'nas respertandc as
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fonte <J, cc.r: ul', espaço entre caoa uma A literatura
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sobrenorre de p"ji,eir\; autc oa se:: ''lt2 corma"

Coxo L. "" .l~

desorp.ion ' .. ;T'., ..~. )t

Agric. ! 11 ·1 ....i . .:hí .", ·T.

Roucha. . .c.x. .1,

Bioül~ '~,I.. .d~J.1 •. C L~8,

IIn ic!ac :o,,:·j.' '\ ap ~Q 1 ",' -.

Crops dlli.' r.nv:
350.
FONSEC~ ~. '\ &
de mac -s ~ oelo
soluçê : .! J8

2147:. 9-

1.. <;; J(':'" Cí'-

...hJ•.. ,-S

o i'
S""

msecncide
IJ:· ....· ·-i!'.' ip ~u:!",' Keet

I 1()q) ~, '44-

',ELr<t:..-~ :::. , ;~c C3 é3D~")"cão
v. Ias::, ~ c;í! "':. I u,ê~. ·,je r; "0 err-

o - ~ sra J asi.e ~a c; C,2ncid I~ ~ ,j,v

b. Livro:
KO~i--j'~ -1 S.
Hill, l' '. ~'~4,',

c. Capitc.ro ae .:v:r-
JAC:.(':Ci· "'J1 !.- '--'ILS· ',:'3, (_~"..pcs ~)nci soil. rn. bf:AR.
F. E -:-;r -" , 4 .,e· ",,-I{.
Reinr ,r~, c·A

d. Tr2::-<:.. '~ 9;" .!,·-·:··s:
VET'C'~ z r-:- . 'Jr~ Y)' - cá.o
BRA') : ~-; J= .. ::~ :- -:-,- ,:Oí.
1975 .~.--s -:::?, , .'<; r·c .. z·-jar :.
do Se - ",.:; p ~;'''-- ,

, \' CONG::;.ESSO
1:: Cé.:-: >. 8~),

!I~'ía r -~ C:'~~--("a

e. CC .",.... •.
SILV; "
a! i~ -
(GO
C!Ê"'-
Emora 'O

•...••-- ,I - -.::, - ~ .....•• ,.., ,', \

f. Intt , ":

Envvc-:
http I

prdfa.

ivr ~~....<
te r1CrTli.1/1""'l r ~•• : •••• :

c
' •. :'''~~ C'f,})(;f::.'- de" :)~.

,~(.e:.l~ (I 3/ r.a: 20'" 2-.



4

\.
I .50 BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO

.. I . l[ .,i C:"",;I! I F ()fie "'()f,,)lis Ise

-1":' ~
v

-~
m JOse
g:
c.

~O:J,ro
o-g
f-
r 50('
",

,

["

G

---l

----I!
I

,
I

I~J
10 20 240

Dia: oó s-aplicaçêo do inseticida

- ------
F:::,.Jr· - Res cuai cc ~1ida:::f ,"'O :1: selo í(O= concentração da safra 2009/2010]; 5, 10,20 e 240

r;~.s 06S-2O:: !:::<20 ~ ':é z , :'0 ''l~~'iclda em tratamento de sementes da cultivar BRS
Oueé r:cia se+.eaoa e+ ,3 oi.ra ae arr'J7 rnqado oor inundação na safra 2010/2011. Embrapa
C Cl -- er: '':8'"2:iO Df';\:.:as --:'3 2013.
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