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ESTUDO DA CINÉTICA DE REAÇÃO DO 
GLUTARALDEÍDO COM GELATINA APLICADA NA 

RETICULAÇÃO DE FILMES POLIMÉRICOS

Os valores de absorbância em função do tempo seguiram 
um modelo logarítmico. Constata-se que não é necessário 
o emprego de energia térmica para realizar a completa 
reação do glutaraldeído com a gelatina. A 35°C a reação é 
acelerada, mas o sinal máximo de absorbância é igual para 
as duas amostras após 4.140 min (69 h). A reticulação 
ocorre mesmo em temperatura ambiente, não havendo 
necessidade de aquecimento durante a reação e 
consequente gasto de energia.

INTRODUÇÃO

Estudar a cinética de reticulação do glutaraldeído com 
gelatina em diferentes temperaturas.
Empregar a técnica espectroscopia de absorção no 
ultravioleta e região do visível para realizar a análise.
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Varredura de filme de gelatina 
com glutaraldeído de 200 a 
550 nm. 
Pico de absorção em 440 nm: 
comprimento absorvido pela 
Base de Schiff formada na 
reticulação.

A reticulação da gelatina com o glutaraldeído ocorrerá 
mesmo em temperatura ambiente, não havendo necessidade 
de aquecimento durante a reação e consequente gasto de 
energia.
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Leu-se o sinal de absorbância em 440 nm em diversos 
tempos. 
Determinou-se em quanto tempo a reação ocorria, e o quanto 
a maior temperatura favoreceu a reação. 
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Figura 1 - Espectro de Absorção da gelatina na região 
do violeta e azul

As amostras foram mantidas nas temperaturas indicadas 
no fluxograma.

Figura 2 - Gráfico da absorbância em função do tempo para as temperaturas de 
23ºC e 35ºC
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