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O copolímero randômico de etileno e acetato de vinila (EVA) têm aplicações 

em diversas áreas e pode ser modificado quimicamente por meio de reações de 

hidrólise. Através da hidrólise básica o grupo acetato de vinila é convertido em 

álcool vinílico. A formação deste EVA hidrolisado (EVAL) permite seu uso em 

inúmeras reações, como por exemplo na formação de uretanos ou como 

biomaterial. 

Metodologia 

Considerações finais 

Agradecimentos 

Desta forma, neste 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%). 

Figura 1. Espectros FTIR das amostras em comparação ao EVAL puro 

Como continuação do projeto será feita análise de H1RMN das amostras de 

EVAL, para reforçar a análise de TGA quanto à H%. Ao mesmo tempo, os filmes 

passarão pelo restante das análises, afim de avaliar as características do filme 

obtido e a influência do uso do BDO. Ao longo do projeto também serão 

adequados o método de síntese dos filmes e seu sistema, visando melhorar sua 

obtenção, repetibilidade e aplicabilidade. 

Solubilização: THF + 

EVAL 5%wt 

Esquema 1. Reação para obtenção do EVA parcialmente hidrolisado por hidrólise básica 

Figura 2. Estrutura proposta para o filme de EVA-g-PU 
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Tabela 1. Análise de densidade de ligações de hidrogênio[4] 

Objetivos 

Atmosfera Inerte: 

sistema fechado com  

fluxo de gás Argônio 

Condições: agitação 

magnética  a 50ºC 

Adição de BDO (p/p 

EVAL) nas proporções 

0%, 5%, 10% e 20% 

 

Adição de MDI em 

proporção NCO/OH=1 
 

0% BDO 

5% BDO 

10% BDO 

20% BDO 

Análise de teor de gel 

Espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) 

Névoa Salina 

Ângulo de contato 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Propriedades mecânicas 

Para uso neste trabalho foi produzido EVAL de acordo com trabalhos 

anteriores do grupo de pesquisa. Estes foram analisados por TGA e seu 

percentual de hidrólise (H%) foi de 69,05% ±1,98. Com estes resultados, 

obtivemos taxas relativas de reação de 828,6 %/h, enquanto outros autores 

chegaram a valores de 9,92 %/h ou 30,3 %/h [1, 2]. O material foi lavado até que 

todo resíduo de solvente e sal fosse removido [3]. 

Proporções EVAL 0% BDO 5% BDO 10% BDO 20% BDO 

% ligH 64,6 ±1,9 82,6 ±1,7 87,2 ±1,4 88,1 ±0,3 86,4 ±1,2 

Na análise de densidade de 

ligações de hidrogênio (tabela 1) foi 

observado um aumento de ≈4% 

com a adição do BDO. Este pode 

ser devido ao aumento da distância 

entre as cadeias, afastando regiões 

de impedimento estérico. A 

formação do uretano favorece 

novas interações (figura 3) e 

apresentou aumento de ≈18%. 

Densidade de ligações cruzadas e de 

ligações de hidrogênio 

Bandas destacadas no gráfico da análise de FTIR: 
• 3355 cm-1: Atenuação da banda referente à ligações de hidrogênio (–OH--OH–); 

• 2285 cm-1: desaparecimento de pico referente ao NCO, indicando cura de 

material, exceto para 0%; 

• 1110 cm-1 e 3310 cm-1: formação de uretano, referentes à ligação –COC– e       

–NH, respectivamente. 

Figura 3. Ligações de hidrogênio: a. carbonila livre; b. 

interação uretano-uretano; c. interação uretano-acetato 

de vinila; d. interação uretano-álcool vinílico. 


