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    A hidrólise parcial do copolímero de etileno e acetato de vinila (EVA) resulta em 

um terpolímero (EVA-OH) com excelentes propriedades de barreira e bastante 

eficiente na compatibilização de blendas poliméricas [1]. Em geral, o EVA é 

hidrolisado por métodos convencionais (banho de óleo, refluxo) durante tempos 

de reação de 3-5 horas [2]. Em contrapartida, o uso do aquecimento dielétrico, 

como o de micro-ondas, permite a realização de reações químicas em apenas 

alguns minutos [3]. Em geral, reações assistidas por micro-ondas são 

caracterizadas por elevadas taxas de aquecimento e alta seletividade. Desta 

forma, em intervalos menores de reação, é possível reduzir a degradação dos 

produtos obtidos pela longa exposição térmica. 

Figura 1. Obtenção do EVA-OH 

    Neste trabalho, copolímeros de EVA-OH foram produzidos por meio de 

hidrólise alcalina assistida por micro-ondas. Foi investigada a influência do 

aquecimento dielétrico no grau de conversão das amostras e avaliada a 

consistência de um modelo autocatalítico para a reação. 
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    A modificação química do EVA foi confirmada pela presença de novas bandas 

em torno de 3600 cm-1 (FTIR) e um pico em 3,76 ppm (1H RMN), relativas à 

formação de grupos –OH na cadeia do copolímero (Figuras 2 e 3). A remoção do 

subproduto acetato de sódio foi confirmada pelo desaparecimento do pico a 1560 

cm-1 nos espectros de FTIR [3]. Graus de conversão em torno de 60-70% foram 

alcançados a partir de 2 min. de reação, mostrando-se estáveis após este 

período (Tabela 1 e Figura 5). A densidade de ligações de hidrogênio aumenta 

proporcionalmente com a quantidade de grupos -OH formados.  

Figura 2: Espectros de FTIR do EVA e das 

amostras hidrolisadas 

    O aquecimento dielétrico reduziu o tempo da reação e gerou pouca degradação 

do polímero. A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que o grau de 

conversão para a reação assistida por micro-ondas fica em torno de 6070%. O 

modelo autocatalítico foi capaz de descrever apenas os tempos iniciais de reação, 

sugerindo a ocorrência de uma separação de fases do meio para tempos 

superiores a 2,5 min. 
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Figura 3:  Espectros de 1H RMN do EVA e do 

copolímero hidrolisado com 5 min 
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Amostra TAc% α% LigH% 

EVA puro 27,7 ± 1,5 ---- ---- 

EVA-OH-0,5 19,5 ± 0,4 31,9 ± 1,6 42,3± 4,5 

EVA-OH-1 14,1 ± 0,1 50,9 ± 0,3 56.2 ± 1,6 

    EVA-OH-1,5 10,7 ± 0,2 61,2 ± 1,4 51,9 ± 2,2 

EVA-OH-2,5 9,7 ± 1,3 65,2 ± 2,8 57,9 ± 7,9 

EVA-OH-5 8,2 ± 0,4 70,2 ± 3,0 66.9 ± 1,5 

   EVA-OH-15 7,2 ± 0,9 73,9 ± 4,7 65.1 ± 0,6 

Figura 4: Tensão de cisalhamento versus taxa de 

cisalhamento para EVA e EVA-OH em 2,5% p/p 
Figura 5: Grau de hidrólise em função do tempo  

Tabela 1: Resultados de teor de acetato (TAc), grau de hidrólise (α) e densidade de ligação de 

hidrogênio (lig.H) das amostras 

Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 

Ressonância magnética nuclear (1H RMN) 

Análise termogravimétrica (TGA) 

Viscosidade Brookfield 

Densidade de ligação de hidrogênio (Lig.H) 

EVA 

EVA-OH-5 

3,76 ppm 

    Os resultados de viscosidade Brookfield mostraram que a radiação por micro-

ondas não foi capaz de provocar a degradação da cadeia polimérica (Figura 4), 

visto que a viscosidade permaneceu a mesma [4]. O modelo autocatalítico 

proposto por Sakurada e colaboradores (1968) [5] foi capaz de descrever a 

cinética da reação assistida por micro-ondas apenas para os tempos iniciais de 

hidrólise (Figura 5). Provavelmente, isto ocorre em função do limite de solubilidade 

do polímero com o meio, o qual depende das interações intra e intermoleculares e 

da conformação do novelo polimérico [6]. 


