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O copolímero etileno e acetato de vinila (EVA) é comercialmente disponível em diferentes proporções de
acetato de vinila, desta forma, pode apresentar diferentes aplicações de acordo com sua composição. O
grupo éster do EVA pode ser hidrolisado para aumentar ainda mais a sua gama de aplicações, tornando
este  copolímero  biocompatível,  por  exemplo.   Nosso  grupo  de  pesquisa  têm  obtido  com  sucesso  a
hidrólise do EVA assistida por micro-ondas. Em termos reacionais, obtivemos taxas relativas de reação da
ordem de 800H%/h. Com a geração de uma hidroxila secundária  na cadeia do EVA resulta-se a formação
de um terpolímero (EVAL) composto por uma fase etilênica, uma fase de acetato de vinila e uma fase de
álcool vinílico. A formação do EVAL permite que este material possa ser utilizado em inúmeras reações,
como por exemplo na formação de uretanos com propriedades de barreira diferenciada. Nesse trabalho,
está  sendo  investigada  a  formação  do  copolímero  EVAL-g-PU  através  de  reações  com difenilmetano  4,
4'-diisocianato  (MDI)  monomérico  e  também  a  influência  da  adição  de  butano-1,4-diol  (BDO)  como
extensor de cadeia (0-20%). As reações de polimerização foram feitas mantendo uma relação NCO/OH=1
constante.  Inicialmente foram realizados testes  de solubilidade de EVAL em THF e  DMF com 5,  8,  10 e
12%  (p/p).  Após,  com  a  solução  considerada  mais  adequada,  o  EVAL  foi  solubilizado  e  o  BDO  foi
adicionado.  Posteriormente,  foi  adicionado  o  MDI  e  a  reação  prosseguiu  durante  1h30  a  50ºC±2.  O
solvente  foi  evaporado  e  foram  formados  filmes,  curados  durante  48  h  a  110ºC.  A  formação  do
copolímero  EVAL-g-PU  pode  ser  confirmada  através  de  FTIR,  no  qual  foi  observada  a  banda  da  ligação
uretano  em  3310  cm-1.  A  adição  de  BDO  influenciou  na  densidade  de  ligações  de  hidrogênio  do
copolímero passando de 82,6%±1,7 para 88,1%±0,3 entre a composição com 0% e a composição com
10%  de  BDO,  respectivamente.  Também  foi  observado  um  aumento  da  densidade  de  ligações  de
hidrogênio quando comparado ao EVAL puro, sendo este de 64,6%±1,9, devido à formação de interações
com o grupo uretano do PU. Assim, os copolímeros de EVAL-g-PU possuem promissoras aplicações como
revestimento  devido  a  boa  propriedade  de  barreira  do  EVAL  e  pela  formação  de  ligações  cruzadas
uretânicas.
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