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Resumo 
Objetivou-se avaliar as alterações das 

características físico-químicas na calda de pulverização 
com a adição de adjuvantes. Empregou-se o 
delineamento inteiramente aleatorizado com 16 
tratamentos e 03 repetições. As variáveis analisadas em 
laboratório foram:  altura da espuma, estabilidade, 
potencial hidrogeniônico (pH) e tensão superficial na 
calda de pulverização com a adição dos adjuvantes. 
Conclui-se que os adjuvantes alteraram o pH e a tensão 
superficial da calda. 

 
Introdução  

Define-se como tecnologia de aplicação de 
produtos fitossanitários o conjunto de conhecimentos 
científicos que proporcionem a colocação do ingrediente 
ativo no alvo, em quantidade necessária, de forma 
econômica, com o mínimo de contaminação ambiental. 
Dentre as ferramentas da tecnologia de aplicação, 
destacam-se os adjuvantes, que têm a capacidade de 
alterar as propriedades da calda (BAIO et al., 2015). 
Objetivou-se avaliar as alterações das características 
físico-químicas na calda de pulverização com a adição 
de adjuvantes. 

 
Material e Métodos 

O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente aleatorizado para as características físico-
químicas; com 16 tratamentos e 3 repetições. Os 
tratamentos foram: T1 = controle (água sem adjuvante); 
T2 = Assist® (0,25% da calda); T3 = Nimbus® (0,25%); 
T4 = Aureo® (0,25%); T5 = LI700® (0,05%); T6 = 
OROBOR® (0,25%); T7 = TA35® (0,05%); T8 = Assist® 
(0,13%) + LI700® (0,05%); T9 = Assist® (0,13%) + 
OROBOR® (0,25%); T10 = Assist® (0,13%) + TA35® 
(0,05%); T11 = Nimbus® (0,13%) + LI700® (0,05%); T12 
= Nimbus® (0,13%) +OROBOR® (0,25%); T13 = Nimbus® 
(0,13%) + TA35® (0,05%); T14 = Aureo® (0,13%) + 
LI700® (0,05%); T15 = Aureo® (0,13%) + OROBOR® 
(0,25%) e T16 = Aureo® (0,13%) + TA35® (0,05%).  

As variáveis analisadas foram: altura da espuma, 
estabilidade, potencial hidrogeniônico (pH) e tensão 
superficial na calda de pulverização com a adição dos 
adjuvantes; todos 15 minutos após a preparação da 
mistura. Os testes foram realizados no Laboratório 
Fertilidade do Solo da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (PR), em março de 2018. A formação de espuma 
foi mensurada com uma régua graduada. A estabilidade 
da calda foi avaliada pela cuidade visual, verificando a 
presença ou não de grúmulos na calda. O pH foi 
mensurado por meio do medidor manual Phtek®, modelo 

100-B. A tensão superficial foi determinada em 
laboratório baseada na NBR 13241 (ABNT, 1994). 

 
Resultados e Discussão 

Através dos ensaios realizados em laboratório 
não se observou a formação de espuma ou 
instatibilidade da calda, após 15 minutos de mistura dos 
produtos (Tabela 1).  
 
Tabela 1 - Altura da espuma (AE), estabilidade (E), potencial 
hidrogeniônico (pH) e tensão superficial (TS) na calda de 
pulverização com a adição de adjuvantes, após 15 minutos de 
mistura dos produtos, Ponta Grossa (PR), 2018. 

Tratamento AE (cm) E pH TS (mN m-1) 
Controle1  0,0 Sim  6,4 a2 52,0 a 
Assist® 0,0 Sim 5,6 d 23,3 d 
Nimbus® 0,0  Sim 5,7 d 24,3 d 
Aureo® 0,0 Sim 5,2 e 28,0 c 
LI700® 0,0 Sim 4,2 f 21,0 d 
OROBOR® 0,0 Sim 6,1 b 25,3 d 
TA35® 0,0 Sim 6,2 b 29,0 b 
Assist® + LI700® 0,0 Sim 3,9 g 23,7 d 
Assist® + OROBOR® 0,0 Sim 6,0 c 32,0 b 
Assist® + TA35® 0,0 Sim 5,9 c 26,0 d 
Nimbus® + LI700® 0,0 Sim 4,0 g 21,7 d 
Nimbus® + OROBOR® 0,0 Sim 5,5 d 25,3 d 
Nimbus® + TA35® 0,0 Sim 6,2 b 30,0 b 
Aureo® + LI700® 0,0 Sim 4,0 g 23,0 d 
Aureo® + OROBOR® 0,0 Sim 6,2 b 26,7 c 
Aureo® + TA35® 0,0 Sim 5,9 c 26,7 c 

CV (%) - - 2,91 7,73 
1 - Água sem adjuvante. 
2 - Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste 
de Scott-Knott (P > 0,05).  
 

Tendo como referência o tratamento controle, 
todos os tratamentos acidificaram o pH da calda. Em 
relação à análise da variável tensão superficial, para 
todos os tratamentos a adição de adjuvantes resultou na 
redução da tensão superficial das caldas em relação ao 
tratamento controle. Corrobora-se assim com Baio et al. 
(2015), que também observaram a redução da tensão 
superficial para todos os adjuvantes testados. 

 
Conclusão 

O uso de adjuvantes contribuiu com a redução 
do pH e da tensão superficial em todos os tratamentos 
comparados à testemunha. 
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