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Modelo de submissão do resumo 

 

Orientações: 

 As submissões do resumo devem ser feitas pelo e-mail: 

enpol@ima.ufrj.br 

 No e-mail deve conter o assunto: I Encontro de Polímeros – Inscrição e 

submissão 

 Esse documento deve ser preenchido, salvo em pdf e enviado por e-mail. 

 A submissão do trabalho deve ser feita até o dia 15/03/2014. 

 Os trabalhos serão divulgados em meio eletrônico (site do IMA e CD) e 

haverá a premiação do melhor trabalho. 

 O melhor trabalho será premiado com R$ 500,00.  

 Atenção: Se o premiado não estiver presente na cerimônia, o valor será 

doado para uma instituição de caridade. 

 O trabalho deve ser apresentado em formato de pôster.  

 



 CARACTERIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE POLIACRILAMIDAS COMERCIAIS 

RETICULADAS COM LACTATO DE ALUMÍNIO  

 

Alexandre A. M. Barbosa*, Vera L. C. Lapa, Elisabeth E. C. Monteiro  

Instituto de Macromolécu las Professora Elo isa Mano, Av. Horácio Macedo, 2030, Cidade Universitária, 

Centro de Tecnologia-Bloco J, UFRJ  

Géis poliméricos têm sido estudados nas últimas décadas devido ao grande interesse 

de pesquisadores em desenvolver produtos com aplicações em potencial, tais como redução 

de água na produção de óleo e cosméticos. O polímero utilizado neste sistema de gelificação 

é uma poliacrilamida parcialmente hidrolisada reticulada com íons de metal de transição, tal 

como, Al+3 e entre os reticulantes à base de alumínio mais comuns estão o citrato e o lactato 

de alumínio. A reação de gelificação consiste na mistura do reticulante com a solução 

polimérica totalmente dissolvida e o tempo de gelificação pode ser controlado de minutos 

até semanas. Este trabalho consistiu na preparação do lactato de alumínio obtido pela reação 

do ácido láctico com o cloreto de alumínio e posterior adição deste em soluções aquosas de 

poliacrilamida em baixas concentrações (ppm). As soluções puras e gelificadas foram 

analisadas em Reômetro Brookfield para verificação da gelificação com o tempo, além da 

realização de outras caracterizações do agente reticulante obtido.  

 

 

 

 

 

 


