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• Polímeros e adjuvantes seus possíveis riscos 
para a semente, Meio ambiente, ser humano 
e inoculantes;
• Pos Secantes e seus possíveis riscos ambientais, 
• sementes e inoculantes;

•Atenção na escolha de polímeros e 
pos secantes;



Solicitam sempre a FISPQ do produto

•Atenção na escolha de polímeros e 
pos secantes;
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• Tipo de agentes de cores Utilizados;

• Tipos de Polímeros;

•Agentes protetivos e aditivos;



• Tipos de Polímeros;

Polímeros Orgânicos:

Mais indicado



• Tipos de Polímeros;

Sintéticos:

Atenção!!!! Podem ocasionar 
Travamento de Germinação; 



CASO PRÁTICO: Pesquisa Agropecuária Brasileira 
vol.39 no.7 Brasília July 2004

Pesquisa: Armazenamento de sementes de feijão revestidas com polímeros e 
tratadas com fungicidas

Pesquisadores: Universidade Federal de Goiás, Embrapa Arroz e Feijão
Embrapa Tabuleiros Costeiros

Resumo: O revestimento com polímeros, associado ao tratamento químico de 
sementes, vem sendo utilizado em culturas com o propósito de fixar produtos 
químicos. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do armazenamento na qualidade 
de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.) revestidas com 

polímeros e tratadas com diferentes fungicidas.

Os fungicidas benomyl, carbendazin e captan, nas formulações pó 
molhável, suspensão concentrada e pó seco, respectivamente, foram aplicados prévia 
ou concomitantemente à aplicação de uma mistura de dois 

polímeros à base de tintas de polímeros vinílicos fosca e brilhante. 

Case



Conclusão: 1. O revestimento com tintas de polímeros vinílicos, associado ao 
tratamento químico com os fungicidas benomyl, captan e carbendazin, não interfere 
na germinação de sementes de feijão.

2. O revestimento com polímeros vinílicos reduz a velocidade de germinação das 
sementes.

3. O revestimento com polímeros vinílicos pode afetar a eficiência de controle 
do patógeno presente nas sementes, dependendo do fungicida utilizado e de sua forma de 

aplicação.

Case



PORQUE UM POLÍMERO VINÍLICO REDUZ A 
VELOCIDADE DE GERMINAÇÃO ??

As resinas utilizadas nas tintas látex, sejam vinílicas, sejam acrílicas, são constituídas por sistemas 
poliméricos emulsionados em água = dispersões
A formação de FILME destas dispersões poliméricas aquosas (ex. da Pesquisa = Vinílicas) e um 
processo complexo que envolve perda de água do sistema, via evaporação e absorção de um 
substrato poroso.
O processo de formação do FILME de uma dispersão polímerica, poder ser esquematizado em 3 
estágios:

Feijão

Película Polimérica

Substrato

1)

H2O

Feijão

2)
H2O

Feijão

Película Polimérica

Substrato
3)

Filme 
compacto,impermeável,f

irme pode retardar 
germinação??



POLIMERO NATURAL

Polimero Natural é um aglutinante transparente, base aquosa, que tem a 
função de distribuir e dispersar partículas – exemplo defensivos agrícolas base  
pó - permitindo assim aderir uma camada/película/ FILM ao substrato
Este FILM, diferentemente aos vinílicos/acrílicos, apresenta uma grande 
vantagem que é a sua propriedade de “re-humectação”, permitindo assim o 
rompimento do film/camada com a posterior liberação das partículas dispersas.

BIOCROMA

Partícula 
(defensivos 
agrícola)

Película 
Polimérica

1)

2)
Filme
Brando, solúvel, 
permeável, poroso 
liberando:
- Defensivos = 
proteção



Corantes ou Pigmentos;

Pigmentos – Que tipos – Orgânicos ou Inorgânicos

Corantes BASICOS – RHODAMINA – Cancerígeno;



Corantes ou Pigmentos;

Pigmentos – Orgânicos;

Vantagens: Não Solúveis, Biodegradável,
Compatibilidade, Não prejudicial aos inoculante;



Corantes ou Pigmentos;

Corantes;

Desvantagens: Não biodegradável,
extremamente Solúvel, contaminação alta 



Corantes BASICOS – RHODAMINA – Cancerígenos;



Corantes BASICOS – RHODAMINA – Cancerígeno;



•Agentes protetivos e aditivos;

BACTERICIDAS – PROTECAO DO POLIMERO A BASE
DE FORMOL.



•Agentes protetivos e aditivos;



•Agentes protetivos e aditivos;

BACTERICIDAS – PODEM CAUSAR DANOS AOS 
INOCULANTES;







• Tipo de agentes de secagem e fluidez;

• Indicado: Pos com FDA cosméticos, livres de Sílica;
Vantagem: Baixo nível de contaminação e Baixo

risco a saúde, não interfere na germinação,
sem riscos aos equipamentos;



• Tipo de agentes de secagem e fluidez;

• Não Recomendado: Grafites, Sílicas e ou pos a base
de Quartzo.

Risco de Silicose, Risco aos inoculantes e 
Alta condutividade(Curto circuito em equipamentos)
Retardamento Germinação; 



TIPO DE TOXICIDADE AMBIENTAL E HUMANA



TIPO DE TOXICIDADE AMBIENTAL E HUMANA







POSSIVEIS TOXICIDADE NA SEMENTE



POSSIVEIS TOXICIDADE NA SEMENTE



POSSIVEIS TOXICIDADE NA SEMENTE







ALTA CONDUTIVIDADE DO GRAFITE



ALTA CONDUTIVIDADE DO GRAFITE RISCO



MUITO OBRIGADO


