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REIVINDICAÇÕES 

1. Processo para a produção de partículas poliméricas 

absorventes de água que compreende a geração de gotículas que 

compreendem monômeros, as gotículas compreendendo 

a) pelo menos um monômero etilenicamente insaturado, 5 

b) pelo menos um agente reticulante, 

c) pelo menos um iniciador e 

d) água, 
medindo a solução de monômero para a polimerização na fase 

gasosa, com a formação de gotículas tendo um diâmetro médio de pelo menos 10 

200 µm, a polimerização dos monômeros em uma fase gasosa aquecida que 

circunda as gotículas e o escoamento do gás em direção descendente através 

do reator de polimerização, caracterizado pelo fato de que o gás que escoa 

através do reator de polimerização é aquecido por meio de trocadores de calor 

adequados antes da entrada no reator de polimerização e a temperatura do gás 15 

que sai do reator de polimerização é controlada em circuito fechado por meio 

do poder calorífico. 

2. Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que as gotículas possuem um diâmetro médio de pelo menos 250. 

3. Processo de acordo com a reivindicação 1 ou 2, 20 

caracterizado pelo fato de que as gotículas possuem um diâmetro médio de 

pelo menos 300. 

4. Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 3, caracterizado pelo fato de que o teor de sólidos da solução de monômero 

é de pelo menos 35 % em peso. 25 

5. Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 4, caracterizado pelo fato de que o teor de oxigênio da solução de 

monômero é de preferência de pelo menos 1 ppm em peso. 

6. Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 
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a 5, caracterizado pelo fato de que o monômero tem pelo menos um grupo 

ácido. 

7. Processo de acordo com a reivindicação 6, caracterizado 

pelo fato de que os grupos ácidos do monômero estão em um estado pelo 

menos parcialmente neutralizado. 5 

8. Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 7, caracterizado pelo fato de que pelo menos 50 % molar do monômero é 

ácido acrílico. 

9. Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 8, caracterizado pelo fato de que as partículas poliméricas obtidas são secas 10 

em pelo menos uma outra etapa do processo. 

10. Processo de acordo com a reivindicação 9, caracterizado 

pelo fato de que as partículas poliméricas obtidas são secas em pelo menos 

um leito fluidizado. 
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