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Resumo: A variação de teores de dieno está associada a diversas aplicações de EPDM 

(Etileno Propileno Dieno Monômero), como as proteções térmicas de um motor foguete. 

Este teor é escolhido de acordo com o grau de vulcanização desejado, processo que 

tende a conferir maior resistência e dureza à borracha, implicando em adequada 

caracterização dos dienos. Há um menor número de publicações relacionadas ao 

diciclopentadieno (DCPD) na literatura. Dessa forma, empregou-se a espectrometria no 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) para a caracterização e 

quantificação de EPDM contendo DCPD, com base na similaridade espectral de EPDM 

com o ENB (5-Etilideno-2-Norboneno). O teor de DCPD foi estimado utilizando as 

bandas em 886 cm
-1

 e 909 cm
-1

 pelo modo transmissão, após pirólise em Bico de Bunsen. 

Foi também realizado um estudo quanto à viabilidade de uso da banda em 1641 cm
-1

 

para a estimativa do teor de DCPD. 
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Abstract: Differences in diene contents is associated with several applications using 

EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer), for example: thermal insulation in rocket 

motors. These contents are chosen according to the degree of vulcanization we want to 

achieve. This process tends to provide more resistance and hardness to rubbers, implying 

adequate characterization of the dienes. There are few publications about 

Dicyclopentadiene (DCPD) as a diene.  Because of that, Fourier Transform Infrared (FT-

IR) spectrometry was employed to characterization and quantification of EPDM with 

DCPD by using spectral similarity between DCPD e ENB (5-Ethylidene-2-Norbonene). 

The DCPD content was estimated using the analytical bands at 886 cm
-1

 and 909 cm
-1

 of 

the sample analyzed by transmission, after Bunsen flame pyrolysis. Finally, a study on the 

feasibility of using the band at 1641 cm
-1

 was carried out to estimate the DCPD content.  
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1. Introdução 
 Em publicação recente 

[1]
 do grupo, a determinação de ENB foi realizada com 

sucesso. Devido à similaridade de espectros de EPDM contendo ENB ou DCPD, a 

avaliação de DCPD neste atual trabalho foi desenvolvida, com base na metodologia 

empregada. As bandas analíticas utilizadas foram as de deformação (ω) dos grupos 

vinilideno e vinil 
[2]

, respectivamente em 886 e 909 cm
-1

. Adicionalmente, foi analisada a 

banda analítica de estiramento (υ) do grupo C=C, em 1641 cm
-1

, com base em outros 
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[3]
, para o teor de ENB e consequentemente para o DCPD. No entanto, essa banda 

está em região não seletiva, sendo comum a compostos contendo o mesmo grupo 
[2]

. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi o emprego de metodologia FT-IR para a 

estimativa, por similaridade de EPDM contendo DCPD ou ENB, visando à determinação 

do teor de DCPD e ainda, a investigação da não seletividade da banda analítica em 1641 

cm
-1

, referência na literatura 
[3]

 para tal fim. 

2. Materiais e Métodos 
2.1 Amostra  
 
A amostra de EPDM, com único teor de DCPD, utilizada no estudo foi: Keltan 6160D 

(1,2%), gentilmente cedida pela empresa Lanxess Elastômeros. Devido ao DCPD ser 

importado e de alto custo, não foi possível a obtenção de amostras com teores diferentes, 

fato este motivador do estudo por similaridade ao já realizado com o ENB em EPDM 
[1]

. 

 

2.2 Metodologias/condições 
 

O espectrofotômetro FT-IR utilizado foi o Spectrum One, PERKINELMER, nas 

seguintes condições: faixa espectral MIR (4000 a 400 cm
-1

), resolução 4 cm
-1

, ganho 1 e 

20 varreduras, por transmissão, sendo as amostras pirolisadas em bico de Bunsen. A 

banda relativa utilizada para a correção de espessura no caso de obtenção de espectros 

foi: A886/A909 para a determinação de DCPD. Em uma segunda etapa, as bandas relativas 

utilizadas para a correção foram: A1641/A1377 e A1641/A722, na análise da banda sugerida 

pela ASTM para determinação do DCPD 
[3]

. As absorções em 722 e 1377 cm
-1

 são 

atribuídas aos modos vibracionais “rocking” (ρ) de (CH2) n ≥ 3 e à deformação angular 

simétrica (δs) de (CH3) 
[2]

, respectivamente. Foram analisadas 5 alíquotas da amostra de 

EPDM com DCPD após pirólise, por transmissão. Calculou-se a mediana 
[4]

 dos valores 

das respectivas absovâncias e o erro da metodologia. 

3. Resultados e Discussão 
3.1 Estimativa do teor de DCPD 

 
A Figura 1 mostra o espectro FT-IR do filme líquido da amostra de EPDM com 

DCPD, obtido por transmissão, após pirólise em bico de Bunsen, com destaque para as 

bandas que foram analisadas neste trabalho. A Tabela 1 inclui os valores medianos de 

intensidade da banda relativa A886/A909 e os erros calculados, erros estes que indicaram 

boa precisão da metodologia empregada, pois estão dentro do limite de detecção do 

equipamento
 [4]

, (≤ 2%). 
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Figura 1: Espectro FT-IR do filme líquido, obtido por Transmissão (pirólise em bico de Bunsen) da 

amostra de EPDM com DCPD. 

Tabela 1: Valores medianos de banda relativa A886/A909 e erros associados (metodologia transmissão/ 

pirólise em bico de Bunsen para a determinação de DCPD em EPDM – elastômero puro). 

Modo de obtenção de 

espectros FT-IR 
Mediana 

Faixa de 

variação 

Desvio 

padrão 

Desvio 

médio 

padrão 

Erro relativo 

Transmissão M = 0,700 R = 0,05 σ = 0,02 σµ = 0,01 1,4% 

Pela semelhança entre as estruturas de ENB e DCPD, eram esperados espectros 

praticamente idênticos, o que foi confirmado na análise espectral. Assim, por 

similaridade, utilizou-se a equação y = 0,089x + 0,0515 
[1]

, onde “y” é mediana de 

A886/A909 e “x” é o teor de DCPD em “%” para estimar o teor do dieno. Após a 

substituição de “y” na equação pelo valor mediano apresentado na Tabela 1 (M = 0,700), 

foi obtido o seguinte teor de DCPD: 7,3%.  

3.2 Análise da banda em 1641 cm-1 
 

Utilizando os espectros de estudos anteriores 
[1]

, realizou-se a análise da banda em 

1641 cm
-1

, banda sugerida pela ASTM 
[3]

. Na Figura 2 foram apresentados os espectros 

para cinco teores distintos de ENB em EPDM para a análise quantitativa, por meio de 

banda relativa, considerando duas bandas de referência (1377 e 722 cm
-1

). Com os 

resultados de A1641 obtidos para cada teor de ENB em EPDM, calculou-se o erro relativo 

da metodologia empregada, > 2% (Tabela 2), indicando a não seletividade da banda. 

 
Tabela 2: Erros calculados para as duas bandas de referência (Erros >> 2%) 

Banda de Referência 1377 (CH3) 722 (CH2) 

Erro relativo (%) 10,3 12,0 

Banda Analítica:  

1641 cm
-1 

(sugerida pela 

ASTM 
[4]

) 
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Figura 2: Espectros FT-IR (pirólise em bico de Bunsen) de EPDM, com teores (%) de ENB conhecidos: 

(a) Keltan 5260Q (2,3) ; (b) Keltan 21 (6,3); (c) RZ 7441 (8,5); (d) EP342 (9,5) e (e) Keltan 3960Q (11,4). 

4. Conclusão 
 

O valor estimado de DCPD (7,3%) apresentou grande disparidade em relação ao 

informado de 1,2%, porém a banda analítica sugerida (1641 cm
-1

) indicou intensidade 

incompatível com o teor informado, além da informação do fornecedor não conter o erro 

da metodologia empregada, o que reforça mais ainda a tese de que a banda em torno de 

1641 cm
-1

 não é seletiva para a determinação de dieno em EPDM. Esta avaliação também 

sugere que a banda relativa A886/A909, utilizada neste atual trabalho, é a mais indicada para 

a referida determinação. 
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