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Blendas de polianilina (PAni) e termoplásticos são úteis no desenvolvimento de 

materiais condutores, com boas propriedades mecânicas e boa processabilidade. Com o 

intuito de fabricar uma blenda com tais características, foi usado o polímero termoplástico 

poliamida-6,6 (PA-6,6).  

A partir da definição das matrizes poliméricas a serem utilizadas nas blendas, estas 

foram preparadas e posteriormente analisadas por Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DSC). 

O método de preparação das blendas de PA-6,6 e PAni consistiu na dissolução da 

poliamida em ácido fórmico, polimerização in situ da anilina com o agente oxidante 

persulfato de amônio e casting das soluções em estufa à vácuo. 

A matriz PA-6,6, assim como suas blendas com PAni, foram analisadas por DSC a 

fim de estimar-se o teor de PAni nas blendas a partir da entalpia de fusão durante a segunda 

etapa de aquecimento. Cabe aqui ressaltar que a entalpia de fusão da PA-6,6 foi calculada 

utilizando o segundo ciclo de aquecimento, pois no primeiro ciclo, resquícios do histórico de 

processamento do polímero estariam presentes. Com a comparação dos valores de entalpia 

das amostras, estimou-se os teores de PA-6,6 e PAni em cada blenda.  Afim de obter-se uma 

maior precisão nos resultados, foram coletados também dados em equipamento de DSC 

modulado, e ambos os resultados calculados, de porcentagem de PAni e PA-6,6, foram 

semelhantes.  


