
    A densidade de ligações de 

hidrogênio do EVAL apresenta 

tendência de aumento com o grau de 

hidrolise (%H) (tabela 1) e pode ser 

quantificada por meio do 

desdobramentos da banda de FTIR em 

1740cm-1 (figura 3). A quantificação da 

reação de hidrólise foi feita por meio de 

termogravimetria (TGA) e ressonância 

magnética nuclear (1H RMN). A 

conversão do acetato de vinila em 

álcool vinílico pode ser confirmada pelo 

consumo do próton metinico em 

4,88pmm e o aparecimento de um novo 

sinal em torno de 3,76ppm que é 

relacionado ao grupo hidroxila. 

Contudo, a conversão da reação 

mostrou-se dependente da capacidade 

do meio reacional de orientação dipolar. 
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    O copolímero de etileno e acetato de vinila (EVA) é um copolímero randômico 

que tem sido usado em diversas áreas e possui amplas aplicações industriais, 

tais como: adesivo de fusão, modificador de concreto e asfalto, revestimento de 

cabos, cateteres médicos e em materiais antimicrobianos. Este polímero pode 

ser modificado quimicamente através de reações de hidrólise especificamente no 

grupo acetato de vinila, convertendo este em uma hidroxila. Esta modificação 

química permite que o copolímero hidrolisado possa ser aplicado em embalagens 

devido as suas propriedades de barreira, como compatibilizante de mistura de 

polímeros e também como biomaterial. 

Figura 1. Obtenção do etileno vinil acetato hidrolisado (EVAL) 

    Neste trabalho, foi investigada a reação de hidrólise básica do EVA assistida 

por micro-ondas (750W, 2,45GHz). Para tanto, foi avaliado a influência do tipo de 

álcool na reação (metanol, etanol, isopropanol e octanol). 
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    As amostras foram caracterizadas por meio de FTIR para comprovar a reação 

de hidrólise: 

• 3300 cm-1: hidroxilas formadas (OH); 

• 1740 cm-1:  deformação da carbonila (C=O); 

• 1560 cm-1 : monitoramento do acetato de sódio (resíduo da reação). 

Figura 2: Espectros de FTIR do EVA e amostras hidrolisadas 

Figura 3: Desdobramento da banda de FTIR 

em 1740 cm-1 referente a carbonila  

    A densidade de ligação de hidrogênio do EVAL apresenta tendência de 

aumento com o grau de hidrolise, devido as interações da carbonila do EVA com 

as hidroxilas formadas durante a hidrólise. As reações de hidrólises do EVA 

assistidas por micro-ondas apresentam dependência da constante dielétrica dos 

alcoóis utilizados e também da capacidade de formação de espécies nucleofílicas. 

Objetivos 

Considerações Finais 

Referências 

Amostras EVAL Etanol EVAL Metanol 
EVAL 

Octanol 

EVAL 

Isopropanol 

% H 60 ± 8,17 63 ± 17,13 46,61 ± 7,02 40,71 ± 7,45 

% ligH 

 
43,5 ± 12,24 54,67 ± 11,46 49,3 ± 11,93 41,3 ± 2,51 

Tabela 1. Análise de densidade de ligações de hidrogênio (% ligH) e o grau de hidrólise (%H) 

obtidos 

Meio reacional: 45ml 

de uma solução de 

0,5M de NaOH em 

Metanol, etanol, 

isopropanol e 

octanol  

Resultado e Discussão 

1. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

2. Densidade de ligação de hidrogênio 

3. Análise termogravimétrica (TGA) 

4. Ressonância magnética nuclear (H1RMN) 
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