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Resumo: Quando se utiliza a espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 

para a caracterização de blendas, muitas vezes, a simples identificação de cada um dos polímeros 

existente na blenda não justifica a falha do material, pois diferentes teores de cada um dos 

componentes podem resultar em diferentes propriedades mecânicas, o que pode ser a causa da falha 

do material quando aplicado em peças industriais. Portanto, este trabalho tem como objetivo a 

elaboração de uma metodologia quantitativa FT-IR, utilizando-se técnicas de Transmissão, para a 

determinação do teor de policloropreno (CR) e borracha natural (NR), buscando assim um melhor 

entendimento da análise de falha dos materiais. A banda relativa (A887/A754) foi escolhida para a 

elaboração da curva de calibração, com erro de metodologia de 6,48%, acima do limite de precisão do 

espectrômetro FT-IR (≤2%), porém aceitável levando em consideração ao modo de preparo das 

amostras, e as propriedades das mesmas.   
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Abstract: When Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) is used for the characterization of 

blends, the simple identification of each of the existing polymers in the blend does not justify the failure 

of the material, since different contents of each components may result in different mechanical 

properties, which may be the cause of material failure when applied to industrial parts. Therefore, this 

work has the objective of elaborating a quantitative FT-IR methodology, using Transmission 

techniques, for the determination of the polychloroprene (CR) and natural rubber (NR) content, thus 

seeking a better understanding of the failure analysis of materials. The relative band (A887 / A754) was 

chosen for the elaboration of the calibration curve, with a methodology error of 6.48%, above the 

accuracy limit of the FT-IR spectrometer (≤2%), but acceptable considering the method of preparation 

of the samples, and the properties thereof. 
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1. Introdução 

A escolha desta blenda para o desenvolvimento de metodologia quantitativa FT-IR, para a 

determinação do teor dos elastômeros puros, deve-se ao fato da sua grande aplicação industrial como 

material isolado, e também devido a diferença de custo entre os materiais, visto que o custo da borracha 

NR é inferior ao custo da borracha CR. 

A importância no desenvolvimento deste trabalho envolvendo método quantitativo utilizando 

espectroscopia na região MIR (infravermelho médio) é de extrema importância na área de pesquisas, 

qualidade e solução de problemas ocorridas em campo para peças que possam a vir a serem fabricadas 

com esta blenda, e, além disso, este trabalho possibilita o desenvolvimento de outras metodologias 
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aplicados a outras blendas do tipo elastômero. Outro ponto importante que deve ser ressaltado é o fato 

de que em raras ocasiões foram encontrados trabalhos desenvolvidos com os mesmos teores de cada 

um dos componentes encontrados nesta blenda e a disponibilidade de 9 misturas, cobrindo o intervalo 

de zero a 100%. 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Amostra  

 

Os materiais puros e as misturas foram gentilmente cedidos pela empresa Tenneco Automotive 

Brasil. As amostras utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho foram os materiais puros, 

borracha natural, policloropreno e suas misturas 10% CR/90% NR, 20% CR/80% NR, 30% CR/70% 

NR,40% CR/60% NR,50% CR/50% NR,60% CR/40% NR, 70% CR/30% NR, 80% CR/20%, 90% 

CR/10% NR. 

 

2.2 Metodologias/condições 

 

As amostras foram analisadas em espectrômetro FT-IR Agilent Cary 630 (resolução 4 cm-1, ganho 1, 

4000 a 400 cm-1, 20 varreduras), por meio da técnica de transmissão. Utilizando as misturas previamente, 

estas foram extraídas em aproximadamente 30 mL de acetona P.A., à quente, utilizando agitador. Esta etapa 

foi repetida três vezes para cada amostra. Após esta etapa, as 9 misturas seguiram para estufa à 90oC por 

aproximadamente 15 minutos. 

As amostras foram pirolisadas e o condensado foi recolhido em cristais de brometo de potássio 

(KBr) utilizando espaçador de 0,25 mm, em cela fechada. Os pirolisados foram imediatamente analisados, 

na forma líquida, no espectrômetro FT-IR, por meio da técnica de transmissão. Para cada amostra, foram 

analisadas cinco alíquotas e calculou-se a mediana dos valores das respectivas absorvâncias e o erro da 

metodologia. 

Os dados foram calculados de acordo com Hórak [1], forma adotada em trabalhos encontrados na 

literatura, envolvendo análises quantitativas IR [2,3,4,5]  

A escolha de linhas bases, bandas analíticas e de referência foi efetuada de acordo com o menor erro 

relativo e maior coeficiente de correlação (R) nas curvas de calibração, como em trabalho anterior [ 6]. 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1 Caracterização FT-IR por transmissão das bandas principais da blenda NR e CR. 

 

A Figura 1 inclui os espectros FT-IR, na região MIR, de todas as misturas CR/NR utilizadas 

neste trabalho e as bandas analíticas estão assinaladas.  

Pode ser observado, por meio das bandas assinaladas na Figura 1, que conforme ocorre aumento 

da concentração de CR, a intensidade da banda em 754 cm-1 (estiramento da ligação C-Cl) [7] aumenta e 

a da absorção encontrada em 887 cm-1 (grupo vinilideno ω CH2) 
[7] diminui associada ao decréscimo 

correspondente do teor de NR, sugerindo que é possível realizar a determinação dos teores da blenda 

por FT-IR, pois o sistema analisado obedece à lei de Lambert-Beer [7]. 
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Figura 1 – Espectros FT-IR (MIR - Transmissão) da blenda polimérica NR/CR 

 

Percebe-se que houve o aumento na intensidade das bandas analíticas a partir das concentrações 

acima de 30% do polímero, portanto, para a borracha NR, houve o aparecimento da banda analítica 

(887 cm-1) a partir da mistura 30%NR/70% CR, enquanto para borracha CR, houve o aparecimento da 

banda analítica em 754 cm-1, a partir da mistura 70%NR/30%CR, em acordo com  

Sanches et al. [8]. Para eliminar o efeito da espessura no cálculo da intensidade das absorções foi 

utilizado o recurso de bandas de referência em função da concentração relativa. 

 

3.2 Escolha da banda de referência, modo transmissão 

 

A Tabela 1 faz referência às bandas analíticas adotadas e suas respectivas linhas de base como 

também o resultado de Erro Relativo e Coeficientes de Correlação R.  

 

Tabela 1 - Dados FT-IR de Erros relativos e coeficiente de correlação para a blenda NR/CR. 

Banda analítica 

(linha de base) cm-1 

Banda analítica 

(linha de base) cm-1 
ER% R  

887 (940 – 779) 754 (1800 – 660) 6,48 0,99 

 

Com o objetivo de validar a metodologia, utilizou-se o recurso de aplicação de amostra teste 

com teores conhecidos. Os resultados encontrados estão na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Cálculo das concentrações da amostra teste A, utilizando-se a concentração relativa. 

 

4. Conclusão 

 

O presente trabalho demonstrou a aplicação da técnica FT-IR, na região MIR, para a 

caracterização e quantificação da blenda NR/CR usando a metodologia de transmissão. Algumas 

bandas relativas foram avaliadas, porém a banda relativa de A887/A754 apresentou melhor resultado, isto 

é, menor erro relativo e maior valor de coeficiente de correlação linear. O erro relativo encontrado na 

metodologia MIR – Transmissão (6,48%) está acima do limite de precisão do espectrômetro FT-IR 

(≤ 2%), porém aceitável levando em consideração ao modo de preparo das amostras, no qual foi 

utilizado pirólise em bico de Bunsen sem controle de temperatura e tempo; a miscibilidade da blenda e, 

também, a variação da intensidade de número de onda que a borracha CR apresenta, conforme norma 

ASTM D3677-10[9], sendo a absorção mais usual situada em 820 cm-1, muitas vezes é fraca e, não 

muito intensa, além disso, a absorção em 747 cm-1 algumas vezes falha e não aparece.  

Os valores encontrados neste trabalho são perfeitamente aceitáveis para aplicação industrial 

levando em consideração ao modo de preparo e miscibilidade da blenda.  
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Amostra  
Concentrações 

Nominais 

Concentração NR 

calculada  

Concentração CR 

calculada    

A 70% NR/30% CR 76,3 % 23,7 % 


