
 
EVA/TiO2 nanocomposite: Study of the properties thermal and crystallinity of the EVA/TiO2 

nanocomposite. 
Abstract: The effect of titanium dioxide nanoparticles on the thermal properties and crystallinity of the ethylene vinyl 
acetate (EVA) copolymer containing 28% vinyl acetate were investigated. The EVA/TiO2 nanocomposite films with 
TiO2 contents of 0,10-1% relative to the total mass of EVA, were prepared via solution. The prepared films were 
characterized using TG, and XRD methods.  
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Introdução  

Um nanocompósito é definido como um material híbrido cujo tamanho da partícula 

dispersada é igual ou menor a 100 nm em uma única dimensão. Outra definição mais ampla seria 

que os nanocompósitos são materiais com partículas inorgânicas ultrafinas que são dispersas em 

nível nanométrico em uma matriz polimérica homogeneamente. [1-6]. 

Nos últimos anos, nanocompósitos poliméricos têm atraído grande interesse industrial e 

científico devido à obtenção de materiais com melhores propriedades mecânicas, de barreira e 

térmicas [7,8].  

O copolímero de etileno-acetato de vinila (EVA) é uma poliolefina polar (com polaridade 

variando de acordo com o teor de acetato de vinila presente em sua estrutura); essa polaridade faz 

com que esse material apresente melhores interações com a nanocarga do que com o polietileno 

[9,10].  

Este trabalho teve como objetivo a obtenção dos nanocompósitos de EVA/TiO2 por solução 

e a caracterização destes por IV, DRX, DSC e TG. 
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• Copolímero de etileno acetato de vinila (EVA)- fornecedor Polietileno União S.A. 

• Dióxido de titânio (TiO2)- fornecedor Degusa 

• Tetracloroetano – fornecedor Tedia Brazil 

 

Preparação dos filmes de nanocompósitos de EVA/TiO2 via solução 

Os filmes de nanocompósitos foram obtidos por solução. Foram preparadas duas dispersões 

separadamente para cada composição. A primeira a partir de 2 g de EVA em 30 mL de TCE, em 

refluxo, sob agitação, durante 2 h. A segunda solução com quantidades calculadas de TiO2 foram 

dispersa em 20 mL de TCE e ultrassonificada por 15 min, para promover uma melhor dispersão da 

nanocarga. A solução com o EVA foi adicionada na dispersão onde se encontra a nanocarga e 

agitada durante 24 h. A solução resultante será vertida em placa de Petri. Posteriormente, o solvente 

será evaporado na estufa em temperatura de 90ºC durante 4 dias. Os filmes serão monitorados até 

que não ocorra mais variação de massa. Os nanocompósitos que foram obtidos estão relacionados 

na Tabela 1.  

Tabela 1: Nanocompósitos EVA/TiO2 

Quantidade de TiO2 (m/m%)  Códigos dos nanocompósitos 

0 EVA 

0,1 EVA/TiO2 (0,25) 

0,25 EVA/TiO2 (0,25) 

0,50 EVA/TiO2 (0,50) 

0,75 EVA/TiO2 (0,75) 

1 EVA/TiO2 (1) 

• Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) 

As análises de espectroscopia de infravermelho serão realizadas em um espectrômetro de 

absorção na região do infravermelho de marca Perkin-Elmer, com transformada de Fourier, FTIR. 

Os espectros de FTIR serão obtidos nas seguintes condições de análise: 
� Resolução do equipamento: 4 cm-1 

�  Faixa de varredura: 4.000 a 400 cm-1 

� Amostra: Filmes e pó 

• Difração de raios X  
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As análises de raios X serão realizadas com o objetivo de verificar a forma, a intensidade 

dos picos para os nanocompósitos de EVA/TiO2 . As amostras foram colocadas no porta-amostra e 

analisadas com a emissão de radiação de CuKα (α = 1,5418 Å), na temperatura ambiente em 40 KV 

e 30 mA. Os padrões de difração serão coletados numa taxa de varredura de 8 a 80º, ao passo de 

0,05º por 1 segundo. Os difratogramas foram obtidos no difratômetro de raios X Rigaku, Miniflex. 

• Análise termogravimétrica (TG) 

As análises dos nanocompósitos foram realizadas em atmosfera inerte de nitrogênio, com 

uma taxa de aquecimento constante de 10ºC / min. A faixa de aquecimento foi de 30 a 700°C As 

massas das amostras serão de aproximadamente 10 mg. As analise de TG foram obtidas no 

analisador termogravimétrico da T.A. Instruments, modelo Q.500 com precisão de ± 2°C. 

• Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

As amostras foram analisadas na forma de filme, os quais foram aquecidos de -40ºC a 200ºC 

com taxa de aquecimento de 10ºC / min e depois resfriados a -40º C numa taxa de 20ºC / min sob 

fluxo de nitrogênio para então, serem aquecidas novamente. As massas das amostras foram de 

aproximadamente 10 mg.As analises de DSC foram obtidas no Calorímetro diferencial de varredura 

da T.A. Instruments, modelo Q.1000. O grau de cristalinidade foi calculado usando o calor de fusão 

∆Hmº do polietileno 100% cristalino, 293 J.g-1 [11]. 

Resultados e Discussões 

 A Figura 1 demonstra os espectros de IV, não é possível ver a diferença no aumento da 

concentração do TiO2 nos filmes, devido à quantidade utilizada da mesma ser muito pequena, não 

sendo detectada pelo IV. O que pode ser um indicativo que a amostra ficou bem homogênea, já que 

a formação de aglomerados, mesmo havendo pouca quantidade de carga, é detectado pelo aparelho 

de IV. 

 

 

 

 

 

 

3509



 

 

 
Figura 1: Espectro de IV do EVA e dos nanocompósitos de EVA/TiO2 

 
Os padrões de difração de raios X do EVA e dos nanocompósitos EVA/TiO2 podem ser 

visto na Figura 2. 

O EVA apresenta um pico em 2θ=21,7º resultante da região cristalina deste polímero. As 

localizações dos picos correspondentes aos nanocompósitos de EVA/TiO2 não mudaram 

significativamente pelo aumento da incorporação do TiO2. Entretanto, a intensidade do pico 

diminuiu com o aumento do teor de TiO2, indicando um aumento nas regiões amorfas. 

 

Figura 2: Difratograma do EVA e dos nanocompósitos de EVA/TiO2 
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O efeito das propriedades cristalinas dos nanocompósitos de EVA/TiO2 foi investigada por 

DSC, com os resultados expostos na Tabela 2. Em todos os casos a temperatura de cristalização 

(Tc) e a temperatura de fusão (Tm) do polímero e dos nanocompósitos não se mudaram 

significativamente. Entretanto o grau de cristalinidade (Xc) obtidos por DSC ou DRX decrescem 

com o aumento da adição do TiO2, pois estas cargas promovem a formação de vários sítios de 

nucleação na matriz polimérica diminuindo consequentemente a cristalinidade desta matriz. 

A comparação da temperatura de degradação dos nanocompósitos e do EVA puro sob 

atmosfera de nitrogênio pode se observada na Tabela 2. A redução da temperatura de degradação 

com a adição do TiO2 foi observada em todos os sistemas. Estas partículas promovem estabilidade 

térmica na matrix do EVA devido a redução da mobilidade das cadeias poliméricas. 

Tabela 2:Parâmetros térmicos dos nanocompósitos de EVA/TiO2 

Nanocompósitos Tc (°C) Tm(°C) ∆Hm 
(J.g-1) 

Xca 

(%) 
Xcb 

(%) 
Tdegc 

(°C) 

EVA 55,5 69,1 69,2 23,6 89,5 478,0 

EVA/TiO2 (0,10) 55,2 69,1 69,1 23,5 86,5 480,0 

EVA/TiO2 (0,25) 55,2 69,3 65,2 22,2 78,3 479,8 

EVA/TiO2 (0,50) 55,6 69,2 60,3 20,5 60,7 479,9 

EVA/TiO2 (0,75) 55,7 69,8 56,6 19,3 52,6 480,6 

EVA/TiO2 (1) 55,1 69,9 50,8 17,3 41,1 480,7 
a obtido por DSC 
b obtido por DRX 
c Temperatura de degradação 

Conclusões  

 Nanocompósitos de EVA/TiO2 foram obtidos por solução. Nos espectros de infravermelho 

os nanocompósitos não apresentaram uma diferença significativa com o aumento da concentração 

do TiO2 nos filmes. Nos difratogramas a localização do pico correspondente ao EVA puro não 

mudou com o aumento da incorporação do TiO2. Todavia, a intensidade deste pico diminui com o 

aumento do teor de TiO2. A temperatura de cristalização (Tc) e a temperatura de fusão (Tm) dos 

nanocompósitos de EVA/TiO2 não se alteraram com o aumento da incorporação da carga.  Um 

decréscimo significativo no grau de cristalinidade com o aumenta da incorporação do TiO2 foi 

observado. Através da analise termogravimétrica observa-se que redução da temperatura de 

degradação com a adição do TiO2 foi observada em todos os sistemas. 
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