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CIMBRIA.COM

APLICAÇÃO 
EFICAZ DE 
PRODUTOS PARA 
TRATAMENTO 
DE SEMENTES

TECNOLOGIA MODERNA DE TRATAMENTO PARA
O MELHOR DESENVOLVIMENTO DA SEMENTE.
O Centricoater otimiza o consumo de agentes químicos 
e seu impacto no meio ambiente, consequentemente 
reduzindo o uso de matéria prima. Os resultados são 
sementes homogeneamente cobertas, todas com capaci-
dade de crescimento intensificada e atendendo às normas 
internacionais para sementes certificadas.

O sistema oferece recobrimento de sementes melhorado 
e distribuição dos materiais de tratamento mais uniforme 
nas sementes se comparado aos tratadores tradicionais de 
sementes do tipo tambor (rosca) de fluxo contínuo.

Uma atenção especial é dada ao uso econômico dos 
produtos químicos de alto custo, o que gera uma economia 
de recursos financeiros aos nossos preciosos clientes. Isto 
resulta num período muito curto de retorno do investimento 
realizado para a aquisição das máquinas Centricoater.
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O pó é adicionado diretamente sobre as sementes em movimento. 
Isso proporciona uma aplicação intensiva e altamente uniforme 
dos produtos em cada uma das sementes. Agrupar as bateladas 
em sequência permite o fluxo contínuo do Centricoater numa 
linha automatizada. As quantidades de produto e de químicos, 
assim como o tempo, podem ser facilmente alterados no CLP 
para atingir resultados otimizados. Devido às suas configurações 
extremamente dinâmicas, o Centricoater pode ser usado para uma 
enorme gama de aplicações, tanto para o tratamento, como para 
incrustação e peletização.

PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES

As Centricoaters da Cimbria são tratadoras por batelada contínua. 
Um balança eletrônica de precisão prepara a quantidade necessária 
de sementes (batelada) para o próximo ciclo. Depois de a balança 
alimentar o tambor de mistura com a batelada preparada, o bowl 
(fundo rotativo do tambor) acelera as sementes, fazendo-as subirem 
nas paredes do tambor e depois caírem novamente no meio do 
tambor por meio de defletores integrados. Seguindo uma receita 
pré-definida, com quantidade e tempos de aplicação, todas as 
caldas e pós são adicionados ao tambor de mistura. As caldas são 
adicionadas sobre um disco atomizador, aspergindo-as uniforme-
mente sobre as sementes em movimento. 

1. PESAGEM DA
 BATELADA 

2. ALIMENTANDO O 
 ROTOR COM AS 
 SEMENTES

3. MOVIMENTO DA 
 SEMENTE DENTRO 
 DO TAMBOR 

4. ADICIONANDO 
 CALDA SOBRE O 
 DISCO GIRATÓRIO

5. ALIMENTADOR DE 
 PÓ (OPCIONAL)

6. MISTURANDO 
 A SEMETE COM 
 O LÍQUIDO/PÓ

7. DESCARREGANDO 
 SEMENTE 
 REVESTIDA
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TECNOLOGIA DE TRATAMENTO

As imagens mostram a cobertura rápida e eficiente da semente dentro 
da câmara de mistura, começando com o enchimento da mesma, 
continuando com a dosagem dos agentes, a fase de mistura e, 
finalmente, a completa descarga das sementes recobertas.

TECNOLOGIA DE RECOBRIMENTO MECÂNICO

DESCARREGAMENTO DO MATERIAL 
RECOBERTO

ENCHENDO A CÂMARA DE MISTURA DOSANDO O AGENTE DE RECOBRIMENTO

FASE DE MISTURA

Um CLP totalmente automatizado controla e monitora a operação do 
Centricoater. A ampla tela touchscreen permite uma visualização completa do 
processo de tratamento, garantindo uma excelente visão para o operador sobre 
os processos em execução e as configurações da máquina (balança, câmara 
de mistura, linhas de dosagem). Todas as configurações necessárias, tanto para 
o produto introduzido quanto para o processo de tratamento em si, podem ser 
facilmente inseridas pelo operador. As receitas podem ser armazenadas em 
uma base de dados organizada. Todos os dados na unidade de controle são 
sempre apresentados na linguagem do operador, que pode ser alterada sob 
encomenda. Um sistema avançado de alarme e de gerenciamento de solução 
de problemas, assim como a função de manutenção remota integrada, reduzem 
significativamente o tempo de parada e também o risco de avaria. 

SEMENTES 
DE 

GRAMÍNEAS

TRIGO

BETER 
RABA - 
AÇUCA 
REIRA

GRÃOS 
DE SOJA

CANOLA

MILHO
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COBERTURA DE SEMENTES
A semente é recoberta com uma fina camada de calda. A forma e 
o tamanho da semente bruta não são influenciados ou alterados. 
Os ingredientes químicos utilizados normalmente contêm 
agroquímicos (fungicidas, inseticidas que protegem a semente 
durante a estocagem e nas primeiras semanas de desenvolvimento 
nas plantações), micronutrientes e bactérias (para a saúde e 
desenvolvimento da semente no campo), polímeros (para proteger 
os ingredientes na superfície da semente durante o cultivo), além 
de colorantes e pigmentos. O pó pode ser adicionado para ajudar 
na secagem dos ingredientes líquidos presentes na superfície da 
semente.

INCRUSTAÇÃO
Como complementação à cobertura de sementes descrita acima, 
uma quantidade significativa de pó será adicionada durante o 
referido processo, para fechar e selar toda a superfície da semente 
bruta. A forma e tamanho da semente bruta são levemente 
influenciados ou alterados.

PELETIZAÇÃO/GANHO DE PESO
Como complementação à cobertura de sementes, uma quantidade 
significante de pó é adicionada durante o recobrimento, mas 
agora mudando a forma e tamanho geral da semente bruta 
para o de uma pílula arredondada ou pequena esfera. Como é 
necessária uma quantidade enorme de pó, aumentando o peso 
da semente, o processo também é conhecido como ganho de 
peso. O tempo do ciclo aumenta em 5 a 10 minutos ou mais, 
dependendo do aglutinante e do pó utilizado. A peletização prepara 
especialmente as sementes pequenas para serem utilizadas na 
semeadeira automatizada no campo. Devido à grande quantidade 
de aglutinante líquido necessário (para adicionar o pó à superfície 
da semente), faz-se necessário um sistema de secagem posterior, 
como por exemplo, a Secadora Transportadora Cimbria JCD.

A peletização, especificamente, requer modificações no hardware 
e no software dos Centricoaters. se comparada a uma operação 
padrão de cobertura de sementes. Além disso, o modo integrado 
de treinamento habilita o operador a desenvolver e otimizar suas 
próprias receitas.

TECNOLOGIA DE RECOBRIMENTO
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CONSTRUÇÃO DO CENTRICOATER

BALANÇA ELETRÔNICA
Do silo de pré-estocagem anterior do Centricoater, 

as sementes são alimentadas na balança eletrônica 
por meio de flaps de peso grosso e peso fino, 

permitindo a dosagem exata das sementes com 
uma margem de erro de ±0,25%. Tão logo as 

células de carga eletrônica da balança indicarem 
o enchimento correto, os flaps inferiores abrem, 
de forma a depositar suavemente a batelada na 

câmara de mistura. O modo de batelada residual 
inicia automaticamente à medida que o silo vai 

ficando vazio.

BALANÇA DESLIZÁVEL
Para garantir livre acesso à câmara de mistura 
pelo topo, uma balança deslizável (para o CC 
10, CC 20 e CC 50) ou, respectivamente uma 

seção intermediária deslizável (para o CC 150 e 
CC 250) estão disponíveis como opcionais. Essa 

função facilita significativamente a limpeza e 
manutenção dentro da câmara de mistura. Uma 

chave de segurança integrada evita que a máquina 
seja ligada indevidamente durante a limpeza e a 

manutenção. 

ALIMENTADOR DE CORREIA
Para produtos com fluxo pesado ou que se aderem, 

como sementes de forrageira, o flap grande e fino 
no bocal de entrada pode ser substituído por um 

alimentador de correia com velocidade variável. Por 
conta da grande abertura no bocal do alimentador 

de correia, o perigo de adesão entre sementes é 
eliminado. 

O Centricoater Cimbria Heid é desenvolvido para a aplicação 
de materiais de alto custo para tratamento em sementes de alto 
valor agregado. O sistema é uma operação contínua por batelada 
utilizando uma balança de precisão na entrada junto com um 
sistema preciso de dosagem de químicos, controlados por CLP. 

CONEXÕES DE REDE
A manutenção remota e a troca de dados com a 
rede do cliente estão disponíveis nesse sistema, 

permitindo transferência de dados para banco de 
dados, sistemas de mistura conectados e também 

o CLP mestre. O cliente pode monitorar o processo 
de tratamento a partir de cada PC conectado à sua 

rede, necessitando, é claro, de senhas de acesso 
e permissão, de forma a bloquear qualquer acesso 

indesejável ou interferência. 

O sistema proporciona uma cobertura otimizada e uma distribuição 
mais uniforme de materiais de tratamento sobre a semente, se 
comparado aos tradicionais tratadores de sementes tipo tambor de 
fluxo contínuo. 



SISTEMA DE DOSAGEM 
COM CILINDRO DE VIDRO
O cilindro de vidro confere ao operador o controle visual 
do processo de dosagem do líquido, usando eletrodos 
de nível mínimo, máximo e de segurança para regular o 
enchimento e a descarga do líquido. A troca da quantidade 
dosada é feita simplesmente movendo os eletrodos 
manualmente. O enchimento do cilindro de vidro pode ser 
feito, tanto à vácuo, quanto por uma bomba.

MEDIDOR DE FLUXO E
SISTEMA DE DOSAGEM COM 
MEDIDOR DE FLUXO DE MASSA
Como adicional às linhas de dosagem direta, os medidores 
de fluxo podem ser utilizados como uma solução de 
dosagem de alta qualidade. Dependendo do líquido usado, 
a quantidade pode ser medida volumétrica ou gravimé-
tricamente, essa última controlando permanentemente a 
densidade do líquido para previnir os riscos de sedimentação 
ou de decomposição do mesmo. O registro de processos 
do Centricoater para relatórios constantes e o controle de 
qualidade (ISO 9002) são suportados pelos medidores de 
fluxo, proporcionando melhor reprodutibilidade e rastreabili-
dade de cada uma das bateladas sendo tratadas.

SISTEMA DO DOSADOR DE PÓ
O dosador de pó consiste em uma moega com um 
espaço livre generoso e paredes inclinadas, assim 
como um agitador interno e uma rosca de descarga 
excêntrica, preparada para todos os tipos de pós 
disponíveis no mercado, sem o risco de adesão de 
sementes ou aglutinação. A dosagem do pó pode 
funcionar volumétrica ou gravimetricamente por meio 
de células de carga eletrônica opcionais.

SISTEMA DE DOSAGEM 
POR PERDA DE PESO
Como alternativa aos sistemas de medidores de fluxo de 
massa, a Cimbria também oferece linhas de dosagem 
por perda de peso. Um tanque montado em células de 
carga é conectado à bomba de dosagem, que extrai 
automaticamente a quantidade de líquido necessária para 
cada batelada.

ADICIONAL
 Funções para linhas de 

dosagem:
• Sensores de controle de 

baixa e alta pressão
• Sensores de mangueiras 

avariadas
• Válvulas de compressão

APARÊNCIA E 
COBERTURA MAIS 

UNIFORMES A 
CADA SEMENTE.
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OPÇÕES DE MAQUINÁRIO

Os Centricoaters estão disponíveis em vários tamanhos e configurações 
diferentes. O tamanho dos tambores de mistura varia de 2 kg até 250 kg 
(baseado no peso do trigo).

PADRÃO - SÉRIE AUTOMÁTICA
A série de Centricoater “compacto”, que inicia com o modelo 
CC10 e vai até o modelo CC250DUO, foi desenvolvida para ser 
facilmente instalada no local do cliente. Cada Centricoater é 
pré-cabeado na fábrica e entregue pré-testado. Depois de conectar 
os tubos de grãos (para enchimento e descarga), a fonte principal 
de energia, o ar comprimido, a tubulação da linha de dosagem e os 
cabos preparados para cada um deles (plug and play), o tratador 
está pronto para operar.

SÉRIE - SEMI-AUTOMÁTICA
A série “Semi-automática” de Centricoaters permite fácil ingresso 
na tecnologia de tratamento por batelada. Disponível com dois 
tamanhos de tambor (10 kg e 25 kg baseado do peso do trigo), 
esse equipamento possui painel eletrônico operado por CLP com 
tela de toque. Como não há balança automatizada no equipamento, 
os custos de investimento podem ser reduzidos. Todas as outras 
partes do equipamento (tambor de mistura, linhas de dosagem) 
são completamente automatizadas, possibilitando o tratamento 
automatizado de bateladas individuais.

SÉRIE - LABORATÓRIO
As máquinas de laboratório, CC-Lab e CC10-Lab, são desen-
volvidas para o recobrimento manual de pequenas quantidades de 
sementes em laboratório ou estações de melhoramento. Todos os 
produtos e suas quantidades são preparados manualmente pelo 
operador antes de serem colocados no tratador de laboratório. A 
temporização, o enchimento e a descarga do tambor de mistura 
são feitos manualmente pelo operador. 

TIPO
TAMANHO DA BATELADA (KG)

CICLOS 
[MÁX.] / H

 CAPACIDADE (T/H)
 

TRIGO MILHO
ARROZ COM  

CASCA
TRIGO MILHO

ARROZ COM  
CASCA

CC Lab 2 1.8 Manual --- --- --- Manual

CC 10 Lab 10 9 5 Manual --- --- --- Manual

CC 10 semi 10 9 5 Manual --- --- --- CLP

CC 20 semi 25 22.5 13 Manual --- --- --- CLP

CC 10 10 9 5 120 – 180 1.2 – 1.8 0.9 – 1.3 0.5 – 0.7 CLP

CC 20 25 22.5 13 120 – 180 3.0 – 4,5 2.3 – 3.2 1.3 – 1.9 CLP

CC 50 50 45 30 120 – 180 6.0 – 9.0 4.5 – 6.5 3.0 – 4.3 CLP

CC 150 150 135 80 90 – 120 13.5 – 18.0 10.8 – 18.0 6.4 – 9.6 CLP

CC 250 250 225 130 80 – 100 20.0 – 25.0 16.2 – 22.5 9.4 – 13.0 CLP

CC 250 Duo 2x 250 2x 225 2x 130 80 – 100 40.0 – 50.0 32.4 – 50.0 18.8 – 26.0 CLP

Todos os valores acima são apenas para referência e podem variar de acordo com o produto (tipo, densidade aparente, etc.), 
da quantidade e das características dos agentes líquidos e pós usados. 



PRINCIPLES AND COMPONENTS
Large hourly capacities and the use of wide varieties of different 
chemicals require the need for reliable and accurate disposal 
of required liquids just in time. Cimbria’s automised mixing and 
pumping systems enable customers to buy and store their 
chemicals separately and independently from one another, 
mixing them in the right ratio just before their final use. Therefore, 
the single ingredients are usually stored in IBC tanks supplied 
by the chemical companies, adding a mobile stirrer to prevent 
sedimentation or demixing inside the tanks. Those IBC tanks are 
stored on electronic load cells, allowing an accurate extraction 
of the necessary amount by the following pumps by loss in 
weight technology. Ingredients coming out of the various IBC 
tanks are pumped to the subsequent mixing tanks in the correct 
ratio, thus automatically finalising the mixtures necessary for the 
coating process. Those final mixtures are then pumped to work 
tanks, where they are made available to the Centricoater’s dosing 
systems. The work tanks are also equipped with sophisticated 
stirring mechanisms to prevent any sedimentation or demixing 
prior to use. Wash water systems and all necessary safety 
devices such as level sensors and safety pans are included in the 
systems.
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE BOMBEAMENTO E MISTURA

PRINCÍPIOS E COMPONENTES
Grande capacidade de produção por hora e o uso de uma gama 
variada de químicos diferentes requerem a disponibilização confiável 
e precisa dos insumos na hora certa. Os sistemas atomatizados 
de mistura e bombeamento da Cimbria permitem que os clientes 
comprem e armazenem seus químicos separadamente e de forma 
independente um do outro, misturando-os na proporção certa 
antes de sua utilização final. Portanto, os ingredientes individuais 
são normalmente armazenados em tanques IBC fornecidos pelas 
indústrias químicas, adicionando um agitador móvel para prevenir a 
sedimentação ou a separação dos componentes da mistura dentro 
dos tanques. Esses tanques IBC são armazenados em células de 
carga eletrônica, permitindo uma extração precisa da quantidade 
necessária pelas bombas, por tecnologia de perda de peso. Os 
ingredientes saindo dos vários tanques IBC são bombeados para os 
tanques de mistura subsequentes na proporção correta finalizando 
assim as misturas necessárias para o tratamento. Essas misturas 
finais são bombeadas para os tanques dosadores, nos quais ficam 
disponíveis para o sistema de dosagem do Centricoater. Os tanques 
dosadores também são equipados com mecanismos agitadores 
sofisticados para evitar qualquer sedimentação ou a separação dos 
componentes da mistura dentro dos tanques. Sistemas de lavagem 
com água e todos os dispositivos de segurança necessários, tais 
como sensores de nível e bandejas de proteção, estão incluídos no 
sistema.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICO
O sistema completo de mistura e bombeamento e os processos 
relacionados são controlados e monitorados pela unidade de 
controle CLP com uma tela touch de tamanho considerável. As 
receitas são inseridas e armazenadas via touchscreen e também é 
possível fazer o upload, o download e o registro delas via LAN ou 
USB. A manutenção remota e a plena comunicação com a unidade 
de controle do Centricoater são funções lógicas e vitais.
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EQUIPAMENTO RELACIONADOS

TRATADORES CONTÍNUOS KB
Tratadores contínuos foram desenvolvidos para tratamento 
contínuo de sementes. O produto é abastecido em uma moega. Um 
alimentador rotatório assegura uma alimentação contínua dentro da 
câmara de aspersão, onde a semente é distribuída por um cone de 
dispersão. O líquido de tratamento é simultaneamente aspergido 
sobre o produto por meio de um disco giratório. Posteriormente, 
uma rosca sem fim assegura uma mistura contínua e transporta o 
produto para o bocal de saída.

SECADORA TRANSPORTADORA JCD 
A Secadora Transportadora JCD é utilizada principalmente depois do 
processo de tratamento, para evitar que as sementes molhadas grudem 
umas nas outras durante o ensacamento. O produto molhado é transpor-
tado por um motor excêntrico através das seções de secagem, onde o ar 
quente é soprado por baixo através das camadas de produto. O ar úmido 
é aspirado através do topo e levado a uma planta de despoeiramento. 
Existe a possibilidade de instalar uma seção de triagem ao final da 
máquina para selecionar materiais abaixo e acima do tamanho. A 
Secadora Transportadora JCD está disponível em duas larguras 
diferentes (625 mm e 1250 mm). O número de câmaras de secagem e 
triagem é flexível e depende da solicitação (sistema modular).

PRODUÇÃO EM SÉRIE
A Cimbria Heid fabrica maquinário em produção em série. 
Durante o processo de fabricação, cada equipamento, assim 
como seus componentes, deve passar por vários controles 
rigorosos de qualidade para atender a demanda de nossos 
consumidores no mais alto nível. Antes de despachar o equipa-
mento, conduz-se um processo final de controle de qualidade 
seguindo uma exigente lista de checagem, seguido por um teste 
de funcionamento por 24h. Podemos, portanto, garantir que 
cada máquina está pronta para operar muito rapidamente e sem 
surpresas em seu local de destino. Caso haja alguma surpresa, 
será apenas a excepcional performance do Centricoater Cimbria.

TRATADOR CONTÍNUO KB

Wydajność t/h]
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POR QUE COMPRAR UM CENTRICOATER?

BENEFÍCIOS

● MELHOR TECNOLOGIA DE TRATAMENTO DO MERCADO > aplicável a todo tipo de sementes e caldas.

● MELHOR HOMOGENEIDADE > aplicação mais eficiente de químicos de alto custo.

● DISTRIBUIÇÃO UNIFORME > proteção mais uniforme e duradoura das sementes no campo após o cultivo.

● PERFORMANCE MAIS UNIFORME NO CAMPO > redução de custos para posterior adubação do solo.

● MELHOR REPRODUTIBILIDADE, BATELADA A BATELADA > qualidade continua a cada tratamento.

● ECONOMIA DE MATERIAIS DE TRATAMENTO DAS SEMENTES > redução de custos operacionais.

● MELHOR APARÊNCIA DAS SEMENTES > garantia de uma semente de excelente qualidade.

● FÁCIL MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO > custos reduzidos de mão de obra. 

VANTAGENS DE UM TRATADOR POR 
BATELADA EM COMPARAÇÃO A UM 
TRATADOR DE FLUXO CONTÍNUO
A operação por batelada é a base para a maioria das tecnologias 
precisas de tratamento, uma vez que esse processo é feito repetiti-
vamente em tambor fechado, adicionando a cada batelada a mesma 
quantidade de sementes com a quantidade de caldas e pós corres-
pondentes, mantendo o mesmo tempo para adição dos ingredientes e, 
depois, misturando. Dessa forma, cada batelada recebe a quantidade 
correta de químicos resultando em uma distribuição mais precisa e 
uniforme em cada semente.

A operação por batelada também permite flexibilização ao adicionar 
cada calda ou pó separadamente, possibilitando a dosagem paralela 
dos ingredientes, assim como a mudança do tempo de dosagem 
(resultando em diferentes configurações de camadas sobre a 
semente).

Por se tratar de uma operação por batelada, não há perdas ao iniciar 
ou desligar o Centricoater. Uma vez que a receita é aprovada e 
testada, todas as bateladas são recobertas da mesma maneira, com a 
mesma qualidade, desde a primeira até a última. 
 

A chave para a precisão na aplicação e para a qualidade da semente 
tratada é baseada no uso de tecnologia avançada, como CLP, tela 
de toque IHM, balança eletrônica, motores acionados por inversor de 
frequência, sistema de medição de fluxo.

O Centricoater é completamente automatizado por meio de seu 
quadro de controle CLP. O CLP controla e monitora todo o processo 
de tratamento desde o carregamento das sementes no equipamento 
até a aplicação de todos os químicos necessários, ao mesmo tempo 
prevenindo avarias e fornecendo relatórios para cumprir os padrões 
de qualidade ISO 9002.

A força centrífuga e a mistura intensa no tambor permitem que a 
aplicação dos ingredientes para o tratamento ocorra da maneira mais 
eficaz e eficiente possível, resultando numa cobertura homogênea da 
semente.
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A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com

MOMESSO INDÚSTRIA 
DE MÁQUINAS

Representante Exclusivo 
CIMBRIA no Brasil
Av. João Cernack,
999 Birigui – SP
16200-54
BRASIL
Fone: (18) 3642-2460
www.momesso.ind.br


