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RESUMO. Neste trabalho foram estudadas as propriedades térmicas, morfológicas e mecânicas de filmes
de poli (etileno-co-metil acrilato) (EMA)/poli (caprolactona triol) (PCL-T). Os termogramas de DSC de-
monstraram que a transição vítrea e fusão do EMA não sofreram alteração com a adição de PCL-T. Atra-
vés da espectroscopia de infravermelho não foram observadas interações entre as hidroxilas da PCL-T e a
carbonila da unidade acrilato do EMA. As microscopias eletrônicas de varredura demonstraram a pre-
sença de domínios de PCL-T nas matrizes de EMA, indicativo de imiscibilidade entre os componentes, fato
que não alterou significativamente o módulo de elasticidade do EMA, entretanto, com a adição de 40% de
PCL-T foi observado uma redução na tensão máxima de ruptura.
SUMMARY. “Poly(ethylene-co-methyl acrylate)/Poly(caprolactone-tryol) Films: Characterization and Mechani-
cal Properties”. Poly(ethylene-co-methyl acrylate) (EMA)/Poly(caprolactone-tryol) (PCL-T) films were studied
in terms of thermal, morphological and mechanical properties. The DSC thermograms showed, when PCL-T was
added, that there weren´t any changes in the melting point and glass transition of EMA. The infrared spec-
troscopy showed no interaction between hydroxyl group of PCL-T and carbonyl group of EMA. The scanning
electron micrographs showed PCL-T domain in the EMA matrix, suggesting immiscibility of blend. No signifi-
cant differences in elasticity modulus were observed with PCL-T addition to the films, although, with addition of
40% PCL-T content, the film tensile strength decreased. 

INTRODUÇÃO
O estudo de misturas poliméricas conhecidas

por blendas tornou-se uma alternativa promisso-
ra para obtenção de novos materiais para apli-
cação na área farmacêutica. Através da obtenção
de blendas poliméricas pode-se modificar e até
modular as propriedades de diferentes políme-
ros, as quais são determinadas pela miscibilida-
de ou não entre os polímeros do sistema forma-
do 1-5.

Vários são os polímeros que são utilizados
na área farmacêutica e que podem ter suas pro-
priedades modificadas através da obtenção de
blendas. Entre estes podemos citar, os naturais,
tais como os derivados da celulose e os polissa-
carídeos (amido); polímeros sintéticos, tais co-
mo poli (etileno glicol), poli (óxido de etileno),
derivados do ácido poli acrílico, poli (etileno-

co-vinil acetato) (EVA), poli(caprolactonas), po-
li(ácido láctico), poli(ácido glicólico), silicone
entre outros 6-10.

Entre os polímeros pouco estudados para
aplicação na área farmacêutica temos o poli (eti-
leno-co-metil acrilato) (EMA). Este é um copolí-
mero com propriedades elastoméricas seme-
lhantes ao EVA, é formado pela associação dos
monômeros de etileno e metil acrilato, os quais
apresentam-se respectivamente como unidades
cristalinas e amorfas 11. Apresenta fusão em tor-
no de 70 °C, e transição vítrea (Tg) em -35,6 °C
12,13. Estudos recentes demonstraram que este
polímero pode ser aplicado em sistemas de libe-
ração controlada de fármacos do tipo reservató-
rio, tendo fatores como, o teor de comonômero
no filme, o tipo de solvente utilizado para solu-
bilizar o fármaco, grau de intumescimento, par-
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tição fármaco-filme e solubilidade do fármaco
no polímero como determinantes no processo
de liberação 13, entretanto nenhum estudo foi
realizado buscando alterar as propriedades des-
te material através da obtenção de blendas poli-
méricas.

Os objetivos deste trabalho foram avaliar o
efeito da poli(caprolactona) triol (PCL-T), um
poli éster de baixa massa molar 14 sobre a mor-
fologia, propriedades mecânicas e térmicas de
filmes de EMA .

MATERIAL E MÉTODOS
Materiais

Neste trabalho foram utilizados o copolímero
poli (etileno-co-metil acrilato) (EMA) contendo
29% de metil acrilato, e poli(caprolactona triol)
(PCL-T) os quais foram obtidos da Aldrich
Chem. Co (St. Louis, USA). Clorofórmio da Ve-
tec S.A. (Rio de Janiero, Brasil) e poli(etileno
glicol) 400 da Galena S.A (São Paulo, Brasil).
Todos os polímeros e o clorofórmio foram utili-
zados sem prévia purificação.

Preparação dos filmes de EMA/PCL-T
Foram preparados filmes de EMA/PCL-T (%)

nas concentrações de 100/0, 90/10, 75/25 e
60/40. Os polímeros foram mantidos sob agi-
tação em 10 mL de clorofórmio durante 2 horas
e em seguida aquecidas até 40 °C por 1 minuto.
A solução quente foi colocada em placas de te-
flon e o solvente foi evaporado a temperatura
ambiente em capela de exaustão por 24 horas.
As matrizes foram retiradas e mantidas em des-
secador até sua utilização. A espessura média
dos filmes foi determinada após medidas em di-
ferentes pontos utilizando um micromêtro (My-
totoyo, Japan).

Propriedades mecânicas
Amostras com 10 cm de comprimento, 2 cm

de largura e com espessura entre 0,04-0,06 mm
foram cortadas a partir dos filmes. Os testes de
tensão foram realizados a 25 °C utilizando um
equipamento EMIC DL 2000 analyzer (EMIC,
Brazil), de acordo com a ASTM D882-95 para fil-
mes finos. Os filmes foram mantidos sob vácuo
antes das análises. A partir da curva de tensão
versus deformação foi determinado o módulo
de elasticidade, tensão na ruptura e elongação
máxima. 

Calorimetria exploratória de varredura
(DSC)

Foram obtidos termogramas de DSC em um

calorímetro diferencial de varredura (DSC 50,
Shimadzu, Japão). As amostras de EMA/PCL-T
foram aquecidas até 120 °C e resfriadas lenta-
mente (para eliminar a história térmica), em se-
guida a segunda corrida foi realizada entre -100
a 200 °C sob velocidade de aquecimento de 10
°C min–1. Foram utilizadas amostras com massa
média de 8 mg e o fluxo de nitrogênio foi de 50
cm3 min–1. Indío (156,6 °C) e zinco (419.5 °C)
foram utilizados como padrões para calibração.

Espectroscopia de infravermelho (FTIR) 
As análises de FTIR dos filmes poliméricos

foram realizadas através da formação de um fil-
me fino sobre um suporte de óxido de silício e
analisadas em um espectrofotômetro Bomen Se-
ries MB-100, na faixa de 4000 cm–1 a 400 cm–1. 

Microscopia eletrônica de varredura
Para observar a morfologia da superfície e

da sessão transversal (amostras fraturadas em ni-
trogênio líquido), os filmes de EMA/PCL-T fo-
ram cobertos com uma fina camada de ouro e
analisados utilizando um microscópio eletrônico
de varredura Philips XL 30. 

RESULTADOS
Calorimetria exploratória de varredura

A velocidade de formação do filme é depen-
dente da evaporação do solvente, fator que po-
de afetar a cristalinidade do EMA e consequen-
temente alterar suas propriedades. A sobrepo-
sição dos termogramas de DSC para os filmes
preparados a temperatura ambiente e a tempe-
ratura de 40 °C estão apresentados na Fig. 1. 

Conforme Kundu et al. 12, o EMA contendo
29% de MA apresenta uma longa faixa de fusão
atribuída a diferentes tipos de cristais. Esta tran-
sição apresenta uma variação de entalpia mais
intensa entre 41 e 65 °C, relacionadas as princi-

Figura 1. Termogramas de DSC para 2a corrida dos
filmes de EMA preparados a 25 e 40 °C.
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pais formas cristalinas presente no copolímero,
conforme observado no termograma do filme
preparado a 25 °C. Quando a evaporação do
solvente foi acelerada através do aquecimento
prévio a 40 °C, observa-se um alargamento da
faixa de fusão em direção a formação de cristais
que fundem em menor temperatura. Esta alte-
ração na cristalinidade do EMA é um fator que
pode provocar mudanças nas propriedades
mecânicas e no mecanismo de difusão de molé-
culas químicas a partir do filme 8. 

A miscibilidade ou imiscibilidadede de uma
matriz polimérica é um fator que pode afetar to-
das as propriedades do material resultante, in-
clusive a difusão de moléculas 5. Um dos crité-
rios amplamente utilizados para avaliar a misci-
bilidade entre polímeros é a existência de uma
única Tg, intermediária àquelas observadas nos
polímeros puros. 

Através da Fig. 2 é possível visualizar que o
EMA apresenta uma Tg em -35,6 °C e a PCL-T
em -27,2 °C. A adição de 25% de PCL-T não
promoveu alteração da Tg do EMA, sendo até
esta composição impossível identificar a Tg da
PCL-T no filme. No filme contendo 40% de PCL-
T observa-se apenas uma Tg com um valor in-
termediário de -29,8 °C. A partir destes resulta-
dos, não se pode afirmar se existe ou não misci-
bilidade, pois este comportamento pode ser
apenas o efeito de sobreposição das transições
dos polímeros puros. 

Figura 2. Termogramas de DSC para as blendas de
EMA/PCL-T.

bação deste processo pelas novas ligações inter-
poliméricas formadas, que levariam à formação
de uma única fase no sistema 16. 

A PCL-T pura apresenta dois pontos de
fusão, o principal é observado em 25,8 °C e o
secundário em 13,7 °C, comportamento associa-
do à presença de diferentes massas molares co-
mumente observadas para a PCL-T 14.

A transição térmica da PCL-T que ocorre em
25,8 °C não sofre alteração na presença de 60 e
75% de EMA, entretanto a fusão em 13,7 °C mu-
da para 3,5 °C com a adição de 75% de EMA.
Na blenda contendo 90% de EMA a PCL-T funde
em 30,7 °C, demonstrando que o EMA altera a
cristalização da PCL-T, efeito atribuído à dis-
persão da PCL-T em uma matriz rica em EMA. 

Espectroscopia de infravermelho dos
filmes de EMA/PCL-T

Meier et al. 7 estudaram a miscibilidade de
blendas de acetato de celulose e PCL-T com
massa molar de 600 g/mol e observaram que
existe miscibilidade entre os polímeros até a
adição de 40% de PCL-T, comportamento atri-
buído a interações interpoliméricas envolvendo
as hidroxilas da estrutura da PCL-T. No caso da
mistura de EMA/PCL-T existe a possibilidade de
ocorrer interações entre os hidrogênios das hi-
droxilas terminais da PCL-T com a carbonila do
comonomêro acrilato. Interações entre estes
grupos são freqüentes principalmente nas mistu-
ras de polímero hidrofílicos 9. Na Figura 3 estão
apresentados os espectros de FTIR na região en-
tre 3900 e 2100 cm–1 para as blendas de
EMA/PCL-T.

Na região relacionada às hidroxilas para o
espectro do EMA, não se observa nenhuma ban-

Figura 3. Espectros de infravermelho paras blendas
de EMA/PCL-T na região entre 3900 e 2100 cm–1.

Uma indicação de imiscibilidade em todas as
composições é que a larga faixa de fusão do
EMA  permanece constante,  caso  estivessem
ocorrendo interações entre os polímeros, fato
que favoreceria a miscibilidade, seria observado
uma alteração de cristalinidade devido à pertur-
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Figura 4. Espectros de infravermelho paras blendas
de EMA/PCL-T na região entre 2000 e 1500 cm–1.

da devido a ausência deste grupamento em sua
estrutura química. Ao adicionarmos ao filme a
PCL-T é observado o aparecimento de uma ban-
da larga entre 3700 e 3100 cm–1 relativo às hi-
droxilas terminais da PCL-T. A banda larga, ob-
servada para a PCL-T apresenta um pico máxi-
mo em 3456 cm–1 relacionado a hidroxilas liv-
res, e um pequeno ombro em 3247 cm–1 atribuí-
do às hidroxilas formando ligações de hidrogê-
nio intramoleculares 14.

Nas blendas não ocorre alteração do sinal re-
lativo as hidroxilas livres, indicativo de que es-
tas não estão formando novas ligações de hi-
drogênio, porém é observada uma leve redução
no ombro em 3247 cm–1 relativo as hidroxilas
em ligação de hidrogênio intramoleculares,
comportamento que pode ser atribuído a pertur-
bação destas ligações devido a dispersão da
PCL-T na matriz rica em EMA. 

Na Fig. 4 estão apresentados os espectros de
infravermelho das blendas de EMA/PCL-T na re-
gião entre 2000 e 1500 cm–1. A região apresenta-
da na Figura 4 destaca as bandas relativas as
carbonilas do EMA (1738 cm–1) e PCL-T (1730
cm–1). A banda relativa a PCL-T apresenta-se
alargada devido a presença de carbonilas livres
e carbonilas formando ligações de hidrogênio.
Com o acréscimo de EMA na blenda não se ob-
serva alterações que possam indicar interações
entre os polímeros. Os resultados confirmam a
não existência de interações por ligações de hi-
drogênio entre as hidroxilas da PCL-T e o EMA
ou ligações dípolo-dipolo envolvendo as carbo-
nilas.

Microscopia eletrônica dos filmes de
EMA/PCL-T

As micrografias apresentadas na Fig. 5 de-
monstram que o filme de EMA é homogêneo e

denso (não poroso) tanto na superfície como no
interior da matriz. A adição de PCL-T ao EMA
promove a formação de rugosidades sobre as
superfícies dos filmes que podem ser atribuídas
à formação de domínios da PCL-T. Este compor-
tamento é mais evidente na micrografia de su-
perfície do filme contendo 25% de PCL-T em
aumento de 1200 vezes, onde são observados
pequenos domínios distribuídos sobre a matriz.
Avaliando-se as fraturas, pode-se identificar do-
mínios de PCL-T distribuídos no interior da ma-
triz a partir do filme contendo 10% de PCL-T. 

Nestas condições não são observados poros,
apenas irregularidades que vão aumentando
com a concentração de PCL-T, oriundas da se-
paração de fases existente entre os polímeros e
que ficam destacados pelo processo de fratura
das matrizes. Os poros que aparecem na super-
fície da matriz surgiram do rápido processo de
evaporação do solvente.

Caracterização mecânica
Na Fig. 6 estão apresentadas as curvas de

tensão versus elongação dos filmes de
EMA/PCL-T e na Tabela 1 os valores de elon-
gação máxima, tensão máxima na ruptura e mó-
dulo de elasticidade obtidos.

Meier et al. 14, demonstraram que a PCL-T de
massa molar 600 g/mol apresenta capacidade de
reduzir o módulo de elasticidade de filmes de
acetato de celulose, demonstrando um efeito
plastificante sobre estes. 

A Tabela 1 demonstra que para os filmes de
EMA o módulo de elasticidade sofreu diferença
estatisticamente significativa somente com a
adição de 40 % de PCL-T de massa molar 900
g/mol .Comportamento semelhante é observado
para a tensão máxima de ruptura, onde somente
o filme contendo 40% de PCL-T sofre uma re-
dução significativa para 2,34 MPa, enquanto os
filmes com quantidades inferiores de PCL-T
apresentaram em média valores em torno de
4,74 MPa. Esta redução na tensão máxima de
ruptura é conseqüência do aumento de domí-
nios de PCL-T nos filmes formados conforme
observado nas micrografias de MEV, reflexo da
não miscibilidade entre estes, deixando o filme
mais susceptível a ruptura.

A diferença observada nos resultados de
plastificação da PCL-T obtidos por Meier et al. 7,
sobre os filmes de acetato de celulose e o efeito
da PCL-T sobre os filmes de EMA podem ser
atribuídos a dois fatores: i) a não ocorrência de
interações interpoliméricas EMA-PCL-T ao con-
trário do que ocorre entre acetato de celulose e
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PCL-T. ii) a PCL-T utilizada neste trabalho apre-
senta massa molar maior, fator que pode ter di-
ficultado a intercalação entre as cadeias polimé-
ricas da matriz de EMA. 

CONCLUSÕES
Os estudos de DSC, FTIR, demonstraram não

existir interações químicas entre os polímeros
EMA e PCL-T através de suas carbonilas e hidro-
xilas. A microscopia eletrônica caracterizou a
presença de domínios de PCL-T nos filmes estu-
dados confirmando a imiscibilidade entre os po-
límeros nas composições estudadas. O aumento
da concentração de PCL-T nos filmes de
EMA/PCL-T não produziu efeito plastificante,
apenas uma redução da tensão máxima de rup-
tura na composição de 60/40%. 

Figura 5.
Micrografias obtidas por
MEV das superfícies dos
filmes EMA/PCL-T
em aumento de 250 x,
100/0 (A),
90/10 (B),
75/25 (C) e
60/40 (D),
aumento de 1200 x,
100/0 (E),
90/10 (F),
75/25 (G) e
60/40 (H) e
fraturas em 1200x,
100/0 (I),
90/10 (J),
75/25 (K) e
60/40 (L).

Figura 6. Tensão de deformação versus elongação pa-
ra filmes EMA/PCL-T contendo: (A)100/0 (B) 90/10,
(C) 75/25 e (D) 60/40
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EMA/PCL-T Elongação Tensão na ruptura Módulo de elasticidade
(%) (%) (MPa) (MPa)

100/0 289,8 ± 54 4.57 ± 0,17 1,89 ± 0,21
90/10 317,2 ± 28 4,50 ± 0,67 2,32 ± 0,22
75/25 410,4 ± 31 5,14 ± 0,60 1,98 ± 0.25
60/40 207,4 ± 25 2,34 ± 0,30 1,40 ± 0,28

Tabela 1. Parâmetros mecânicos dos filmes de EMA/PCL-T.Média ± DP de seis experimentos (n = 6) (p < 0,01).
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