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INTRODUÇÃO: 

Filmes poliméricos tem diversas 

aplicações na indústria, como o revestimento 

de drogas, sementes e embalagens.  Os 

filmes, com diferentes propriedades físicas e 

químicas, têm como principal objetivo a 

proteção do conteúdo que está recobrindo. A 

utilização desta técnica na área da agricultura 

visa uma melhora na produtividade desde o 

plantio até a entrega dos nutrientes 

necessários para o crescimento da cultura. 

Essa técnica é empregada desde a década de 

1930 por companhias inglesas de sementes e 

nos anos 60 começou a ser implantada em 

larga escala pelo mundo.[1] Este grande 

avanço na agricultura em relação à 

preparação das sementes conhecida como 

revestimento de sementes (seed coating) é 

empregada até hoje, gerando mundialmente 

bilhões de dólares por ano. 

Esse processo consiste em revestir a 

semente com materiais poliméricos que 

formam um filme fino, de dimensões nano à 

micrométrica, este que protege e agrega valor 

na semente. Isto se deve ao fato de que o 

filme fino promove a adesividade de 

componentes ativos, como nutrientes, 

pesticidas, fungicidas, simbiontes, etc.  O 

filme resulta na redução do impacto 

ambiental, maximiza a eficiência de plantio e 

torna a cultura mais uniforme. 

A aplicação do filme é feita em forma 

de Binders, que são soluções poliméricas 

dispersas em meio aquoso, em equipamentos 

que realizam uma rotação e distribuem o 

material nas sementes. Neste processo, o 

filme formado apresenta uma espessura 

normalmente menor que 10% da massa da 

semente.[2] 

Os experimentos foram realizados 

simulando a performance do produto antes e 

depois da aplicação da semente em parceria 

com a Croda do Brasil. O projeto visou avaliar 

e entender os processos de secagem e a 

uniformidade do filme, bem como buscar 

soluções para o processo de revestimento da 

semente através do estudo da difusão da 

água pelo filme e pela semente tratada, 

utilizando técnicas como RMN no domínio do 

tempo (TD-NMR), microscopia eletrônica de 

varredura (SEM), DLS, DSC, além dos 
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equipamentos de revestimento de sementes 

disponíveis na Croda do Brasil Ltda. 

METODOLOGIA: 

Os binders e as sementes utilizadas 

nos experimentos foram sintetizados, tratados 

e disponibilizados pela Croda do Brasil Ltda., 

juntamente com as informações de manuseio. 

Análises de ressonância magnética 

nuclear por domínio de tempo foram 

realizadas para avaliar as taxas de secagem 

e difusão de água através dos binders ao 

longo de 24 horas e aliar isso ao processo de 

seed coating estudando também as 

sementes, onde observamos os processos de 

difusão da água nos processos iniciais de 

germinação. 

Esta técnica gera curvas de 

decaimento que determinam o tempo de 

relaxação transversal (T2) dos prótons 

presentes na amostra depois da aplicação de 

uma sequência de pulsos de radiofrequência 

ressonantes (CPMG). Para isso, utilizou-se 

um Minispec Bruker 20 MHz mq20. 

O diâmetro médio das partículas por 

Espalhamento de luz dinâmico (DLS) 

presentes nas dispersões dos binders foram 

medidas no equipamento da Malvern 

Zetasizer em diluições de 1:360. 

Calorimetria Diferencial de Varredura 

(DSC) foi utilizada para determinar a 

temperatura de transição vítrea (Tg) dos 

binders, para isso, filmes foram formados em 

temperatura ambiente e sobre uma superfície 

inerte (Teflon). As análises foram performadas 

no equipamento DSC Q100 

Para uma avaliação da 

homogeneidade e espessura do filme 

aplicado (no Rotary Coater da Croda), utilizou-

se Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

e microscopia óptica, para isto, fez-se cortes 

radiais nas sementes tratadas e não tratadas. 

O microscópio utilizado foi o QUANTA FEG 

250 no modo HV com 20kV. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Os binders recebidos pela Croda do 

Brasil são dispersões aquosas de 

poli(acrilato) modificados. O polímero A 

apresenta baixa Tg (Tabela 1) e seu filme 

formado é borrachoso e flexível, enquanto o B 

apresenta uma cadeia reticulada de alta Tg, 

com filme quebradiço, ambos são usados 

para compor as formulações aplicadas nas 

sementes. 

Tabela 1. Valores de tamanho de partículas, 

potencial Zeta e temperatura de transição vítrea 

para dois binders. 

Binders DLS DSC 

 Size (d.nm) 
Zeta  

Potencial 
(mV) 

   Tg (°C) 

A 133.1 -69.8 
   -21.6 

89.13 

B 100.7 -67.4 60.79 

 

TD-NMR 

A ressonância magnética nuclear de 

baixo campo vem sendo a técnica mais 

utilizada até o momento. Com ela é possível 

avaliar processos de secagem dos filmes 

formados pelos binders, a difusão da água 

nos processos iniciais de germinação e 
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comparamos diferentes tratamentos de 

semente, a partir dos sinais de hidrogênio 

presente na água. 

SECAGEM DOS BINDERS 

Com a utilização de uma escova 

cervical para aplicação da solução polimérica 

no fundo e na parede do tubo de RMN, foi 

possível acompanhar a secagem por 24 

horas. Pela Figura 1 observamos a diminuição 

da intensidade do sinal, comportamento 

característico da secagem, visto que com o 

passar do tempo a água que evapora do filme 

sai da zona de detecção do equipamento, 

evidenciando a saída de átomos de 

hidrogênio. 

 

Figura 1. Curvas de decaimento em diferentes tempos. 

Ao longo das 24 horas, o equipamento 

gera espectros a cada 7 minutos, isso 

possibilita obtermos 206 decaimentos como 

os observados acima. Os valores de 

intensidade máxima de cada espectro (time = 

0ms) são indicados na Figura 2. 

 

Figura 2. Curva de secagem do binder A por 20 horas, 
T = ~ 41°C. 

O gráfico da Figura 2 apresenta um 

comportamento típico de processos de 

secagem. De início começa o processo de 

secagem, onde de forma constante cerca de 

75% do sinal é perdido devido a evaporação 

da água, em que é possível fazer uma 

regressão linear para encontrar a taxa de 

secagem do filme. 

Por volta das 10 horas, o contato entre 

as partículas é irreversível e elas começam a 

se deformar devido ao fenômeno de 

coalescência, em que a taxa de evaporação 

total diminui drasticamente. E por fim, no 

último estágio de secagem o filme é formado, 

se tornando mais homogêneo e contínuo. 

CARACTERIZAÇÃO DOS PICOS NA 

SECAGEM 

A cada curva de decaimento exponencial 

(Figura 1), aplica-se o operador da 

transformada inversa de Laplace (ILT), 

obtendo assim a Figura 3.  

Os picos da Figura 3 são referentes as 

espécies de hidrogênios presentes, os picos 

mais intensos e com maiores tempos de 

relaxação T2 ~400ms estão associados à 
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água mais disponível (“piscinas” de grande 

raio entre as partículas) que tem maior 

facilidade para evaporar à medida em que o 

tempo passa. Com isso, esses picos se 

tornam menos intensos (diminuição da 

piscina) e avançam para a esquerda (menores 

tempos de T2 indicam um confinamento 

maior/menor raio). 

 

Figura 3. Espectro de relaxação T2 durante 25 horas 

avaliando a secagem de uma das triplicatas do 

Polímero A. 

 

Figura 4. Topografia dos gráficos apresentados na Figura 3. Esquerda polímero A e direita o polímero B

A Figura 4 permite a melhor 

compreensão do comportamento dos picos de 

menor intensidade em tempos de relaxamento 

menor. Entre 0.1-1ms há presença da água 

estrutural, rígida, mesclada com sinais das 

cadeias poliméricas. Em 10 a 100 ms temos 

piscinas de água presas entre as partículas do 

látex menores que acompanham a secagem 

da piscina de raio menor.   

SEMENTES 

Um dos objetivos do revestimento 

de sementes é conseguir a direta 

aplicação dos ingredientes ativos no alvo. 

A fim de avaliar a homogeneidade do filme 

formado, microscopias ópticas e 

eletrônicas foram obtidas na Figura 5. 

 

 

 

 

Figura 5. SEM e Microscopia óptica de sementes de 

soja tratadas com film coating. 

Devido ao processo de aplicação, o 

filme formado se mostra não homogêneo, isso 

pode afetar o processo de difusão da água: 

Filmes muito espessos, efeitos capilares e 

modificações na superfície da semente 
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podem ser alguns dos fatores que alteram 

esse processo.  

 

 

Figura 6. Ensaios de germinação com semente nua (acima) e tratada (abaixo) por 5 horas e por 5 dias. 

 

A Figura 6 retrata a difusão de água pela 

semente tratada e não tratada. À medida que 

a água vai penetrando nas sementes, picos 

entre 2 e 11ms começam a crescer, indicando 

que a água está ocupando os tecidos internos. 

O pico de 0.3ms, atribuído aos prótons das 

macromoléculas da soja[3], constantemente 

diminui de área, nessa região muito confinada 

esse movimento pode indicar um ganho de 

mobilidade dos prótons com a hidratação da 

casca. Na região de 100ms há três picos 

representando os óleos da semente, que 

mesmo com a entrada de água pouco se 

alteram.  

 Na análise ao longo dos dias, o pico de 

água se mostra mais evidente em torno de 20-

30ms e a medida que a semente se desenvolve, o 

crescimento da radícula é visto em 150-200ms. 

Entre a semente tratada e não tradada nenhuma 

diferença foi observada. 

CONCLUSÕES: 

 A técnica de RMN de baixo campo 

tornou possível observar a dinâmica das 

espécies de prótons presentes na secagem e 

formação do filme que é aplicado nas 

sementes, bem como a difusão da água 

através dos tecidos da semente de soja no 

período inicial de germinação.  
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