
Estudo da influência do PDMcT no híbrido eletroativo HDL/PAni, e sua 

aplicação como adsorvente do pesticida Endosulfan (ES). 

 
L.L. de Freitas, B. N. Nunes, L. K. Santana, F. A. do Amaral, S. C. Canobre. 

Rua Nápoles, 315, Jardim Europa, Uberlândia-MG, CEP: 38414-540   
email: leonardodifreitas@yahoo.com.br 

LAETE- Universidade Federal de Uberlândia- Instituto de Química – Uberlândia - MG. 

 

 

RESUMO 

Pelo método de co-precipitação a pH constante foi possível realizar a síntese 

química de materiais híbridos com HDLs tendo como agente ponte o 2,5-dimercapto- 

1,3,4-tiadiazol (DMcT) e o material orgânico passível de polimerização como 

intercalante (PAni). A partir dos resultados de raio-X pode-se concluir que obteve-se 

a estrutura lamelar desejada para a intercalação do polímero condutor. A partir das 

micrografias de MEV observou-se que o compósito HDL/PDMcT/PAni, apresenta um 

grande número de cristalitos compactos de diversas formas característicos do 

PDMcT e nanofibras de polianilina. A VC do compósito ternário apresentou um 

aumento significativo de carga anódica. Tendo em vista os resultados obtidos de 

adsorção de 98% do pesticida no compósito PAni/PDMcT/HDL, este poderá 

contribuir de forma significativa para a retirada do pesticida ENDOSULFAN de águas 

contaminadas. 

Palavras-chave: Hidróxidos duplos lamelares, Polianilina, PDMcT, Adsorvente, 

pesticida e Endosulfan. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Dentro da perspectiva de adsorção de pesticidas e outras substâncias 

consideradas como poluentes pelas argilas tem tido especial atenção, e tem sido 

objeto de vários artigos em particular para a remoção de compostos orgânicos, e 

nos últimos anos vem sendo crescente a busca por materiais alternativos de baixo 

custo para remoção de poluentes ambientais. Então, os hidróxidos duplos lamelares 

surgem como alternativa de adsorventes, devido ao fato de sua síntese ser 

relativamente simples e por apresentar uma elevada área superficial que quando 

associado aos polímeros condutores torna-se um material com propriedades 

promissoras para essa aplicação.  

Para um melhor entendimento das estruturas das hidrocalcitas é necessário 

uma análise da estrutura da brucita: um mineral de Mg(OH)2, que apresenta cátions 

magnésio hexacoordenados por ânions hidroxilas formando octaedros, que 

compartilham arestas entre si formando camadas planas e neutras. Essas camadas 
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são mantidas por ligações de hidrogênio entre as camadas adjacentes. Com a 

intenção de manter a eletroneutralidade do sistema incorpora-se nesta estrutura 

ânions solvatados que, juntamente com moléculas de água, ocupam os espaços 

interlamelares promovendo o empilhamento das camadas. A seguinte fórmula geral 

(A) descreve a composição química de compostos do tipo hidrotalcita. 

                                         [M2+
1-x M

3+
x (OH) 2]

 x+ Am-
x/m-·nH 2O                             (A) 

Onde: M2+ (cátion metálico divalente), M3+ (cátion metálico trivalente), Am- (ânion de 

compensação, ânion carbonato é o mais comum), m- (carga do ânion) e  X =M3+/ 

(M3+ + M2+) sendo X a razão Molar. 

A velocidade da reação de polimerização do 2,5-dimercapto- 1,3,4-tiadiazol 

(DMcT) é lenta demais para uso prático à temperatura ambiente, havendo a 

necessidade da utilização de um eletrocatalisador(3), neste caso a polianilina (PAni) é 

utilizada como eletrocatalizador das reações redox do PDMcT. Com base em 

informações da literatura, pretendemos utilizar organotióis como “agentes ponte” 

entre as matrizes lamelares de hidróxidos duplos lamelares (HDL) e a PAni.  

Portanto, este trabalho visa sintetizar quimicamente o compósito 

HDL/PDMcT/PAni e verificar a influência do PDMcT nas propriedades 

eletroquímicas, estruturais e morfológicas do híbrido eletroativo HDL/PAni. Após as 

caracterizações, pretende-se aplicar o compósito HDL/PDMcT/PAni como 

adsorvente do pesticida endosulfan em soluções aquosas contaminadas. 

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Síntese do HDL Co-Al-Cl: O método de síntese consiste na adição lenta de 

uma solução aquosa contendo 1,0 mol L-1 de CoCl2.6H2O e 0,5 mol L-1  de AlCl3 

anidro a outra solução contendo 1.0 mol L-1 de NaCl e 3,5 mol L-1  de KOH. 

2.2. Síntese HDL/PDMcT: Foram dispersos 400 mg de HDL em 25 mL de água e 

acetonitrila (50% v/v) com 1,56x10-4 mol L-1  de ácido cítrico, por 30 minutos no ultra-

som. Em seguida, foram adicionados 0,0017 mol L-1 de monômeros de DMcT à 

solução contendo HDL dispersos. Foi preparada uma solução aquosa contendo 

7,51x10-4 mol L-1 de agente oxidante FeCl3.  

2.3. Síntese do compósito ternário HDL/PDMcT/PAni via química: Uma solução 

de 1 mol L-1  de HCl e 3 mol L-1  de NaCl e (NH4)2S2O8 0,03 mol L-1 foi adicionada à 
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solução contendo 0,126 mol L-1  de monômero anilina conjuntamente com os pós 

dispersos de HDL/PDMcT, sob agitação moderada e mantida resfriada a -10 °C. 

 

3 – Caracterizações dos Materiais 

A caracterização estrutural dos constituintes e compósito foram realizadas em 

um difratômetro de raio x. O potencial da fonte foi de 40 kV e a corrente de 40 mA, 

com a velocidade de varredura reduzida com um passo de 0,01º a cada 10 s. A faixa 

de varredura foi de 2 a 70º. As micrografias foram registradas utilizando um 

microscópio eletrônico de varredura Shimadzu SSX-550 SuperScan, operado a  10 

kV. Uma cobertura de ouro foi aplicada sobre as amostras antes das medidas, 

utilizando um Sputter Coater, SCD modelo 50. Realizou-se a caracterização 

eletroquímica dos constituintes e  compósito obtido,  aplicando-se 5 ciclos 

voltamétricos em um intervalo de potencial de -0,2 a 0,8 V a 25 mV s-1em meio 

aquoso contendo eletrólito NaCl 3 mol L-1 / HCl 1 mol L-1. Os testes de adsorção 

foram efetuados à temperatura ambiente e em pH 8 mantido por adição de 

NaOH/HCl. Foram adicionadas 100 mg de HDL [Co-Al-Cl] em balões de 100 mL. Os 

sobrenadantes foram recuperados para avaliar a concentração de pesticida residual. 

A absorvância foi medida a 212 nm(4) em um aparelho UV – 1650DC (UV – Visible 

Spectrophotometer) da marca Shimadzu. 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se na Figura 03 (a) que o HDL sintetizado pela metodologia da co-

precipitação a pH constante apresentou picos de difração bem definidos 

correspondentes aos planos 003, 006, 0018 e 110. Observa-se que a razão da 

intensidade do pico de difração correspondente ao plano 003 é o dobro da do plano 

006. Além disso, nota-se também a presença de um pico de difração correspondente 

ao plano 110. A partir destes picos de difração observados foi possível indexá-los à 

estrutura lamelar. O difratograma da PAni Figura 03 (a) apresenta o pico atribuído à 

reflexão (110) sendo mais intenso do que o correspondente à reflexão (100) 

reflexões referentes ao ângulo de inclinação do anel e à distância Cl-N (ZENGIN, et 

al.; 2007, p. 147). Nota-se que o difratograma de raio-x do compósito ternário não 

apresentou picos de difração bem definidos, indicando que a amorficidade  da PAni 

ocultou a coexistência dos picos de difração característicos do PDMcT e do HDL 

(Figura 03 (b)).        
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Figura 03: Difratogramas de raio-x de amostras de HDL, PDMcT, PAni, 

HDL/PDMcT, HDL/PAni e HDL/PDMcT/PAni. 

a) b) 

 Realizou-se a análise morfológica dos materiais sintetizados por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Caracterizou-se primeiramente a morfologia dos 

materiais constituintes dos compósitos: HDL, PDMcT e PAni. Na Figura 04 (a), nota-

se que o HDL apresenta uma superfície constituída de placas inorgânicas 

sobrepostas com um formato irregular. Esta morfologia está coerente com o HDL 

[Co-Al-Cl] sintetizado por LEROUX; BESSE, 2004 e CREPALDI; VALIM, 1998, p. 

300. 

Observa-se na micrografia de MEV do PDMcT uma morfologia cristalina e 

compacta Figura 04 (b). Na micrografia de MEV da Figura 04 (c), observa-se que a 

PAni apresenta uma morfologia  porosa  e com formação de nanofibras. O pH do 

meio reacional influencia na morfologia do sal base esmeraldina e portanto, é um 

dos fatores responsáveis pelo crescimento das nanofibras de polianilina (STEJSKAL 

et al. 2006, p. 9461). Nesse trabalho o pH foi mantido em zero.  

Observa-se nas micrografias de MEV do compósito HDL/PDMcT/PAni um 

grande número de cristalitos compactos característicos do PDMcT e nanofibras de 

polianilina, indicando uma associação entre as diferentes morfologias características 

dos materiais constituintes do compósito (Figura 04 (c)). 

Figura 04: Micrografia de MEV a) HDL [Co-Al-Cl], b) PDMcT, c) PAni e d) compósito 

de HDL/PDMcT/PAni  com ampliação de 40000 vezes. 

a) b) c) d) 
No voltamograma cíclico da PAni (Figura 05) observa-se pico de oxidação a 

0,34 V vs. Ag/AgCl correspondente à oxidação da polianilina, ou seja a transição da 
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leucoesmeraldina (forma isolante) à esmeraldina (forma condutora) e um pico de 

redução a 0,11 V vs. Ag/AgCl correspondente à transição de esmeraldina (forma 

condutora) a leucoesmeraldina (forma isolante). Na VC do compósito HDL/PAni 

observa-se um aumento da densidade de corrente e consequentemente da carga 

anódica (4,482 x 10-2 C) quando comparado àquela obtida para a PAni (6,148 x 10-3 

C). Em seguida, realizou-se a caracterização eletroquímica do compósito ternário 

para avaliar a influência do PDMcT nas propriedades eletroquímicas do compósito. 

A VC do compósito ternário apresentou um aumento significativo de carga anódica 

(3,952 x 10-1 C) quando comparada com aquela obtida para o compósito HDL/PAni 

(4,482 x 10-2 C) (Figura 08) e a presença de dois picos de corrente: uma de oxidação 

a 0,53 V e outra de redução a 0,28 V vs. Ag/AgCl correspondentes às formas 

esmeraldina e leucoesmeraldina, respectivamente. Após a adição PDMcT ao 

compósito binário houve um aumento significativo da densidade de corrente e 

consequentemente da carga anódica (3,95x10-1 C), indicando que a PAni cresceu 

em torno das partículas de HDL por intermédio do PDMcT, conforme mostrado na 

Figura 04 d). Cabe ressaltar que a caracterização eletroquímica se fez necessária 

para verificar os picos de oxidação e redução da polianilina, indicando que a  PAni 

foi sintetizada na sua forma condutora (esmeraldina) (0,34 V vs. Ag/AgCl) em torno 

das partículas de HDL.  Na forma condutora, a PAni apresenta os seus nitrogênios 

imina protonados com uma densidade de carga positiva, o que favorece o processo 

de adsorção visto que o inseticida endosulfan é um ânion. 

Figura 05: Voltamogramas cíclicos da PAni, HDL/PDMcT, HDL/PAni e 

HDL/PDMcT/PAni a 5 mV s-1 após 05 ciclos voltamétricos em 1 mol L-1 de HCl e 3 

mol L-1 de NaCl 
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As isotermas de adsorção do ENDOSULFAN pelo hidróxido duplo lamelar de 

Co-Al foram determinadas através de experimentos de equilíbrio(7) (Figura 09), onde 

uma determinada massa do adsorvente foi colocada em contato com concentrações 
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crescentes de solução do pesticida. A quantidade adsorvida de Endosulfan foi 

determinada utilizando-se a Equação (B): 

                                                                                                        (B) 

Onde: Qe é a quantidade de Endosulfan adsorvida na superfície do adsorvente 

(mmol g-1 ), Co é sua [ ]inicial (mmol L-1), Ce é a [ ]final de equilíbrio ou final (mmol L-1), 

V é o volume em L de solução empregada no estudo de adsorção e m é a massa do 

adsorvente em gramas.  

Os pHs investigados para os testes de adsorção foram: 7, 8 e 9. Estes valores 

de pH mantém a estabilidade do pesticida, pois em pHs abaixo ou acima destes 

ocorre a hidrólise do ES. Os testes de adsorção foram realizados com o tempo de 

contato de 30 minutos e massa do compósito de HDL/PDMcT/PAni de 100,0 mg. A 

concentração do ENDOSULFAN investigada em soluções aquosas variou de 0,25 a 

4,0 mmol L-1. Em seguida, calcularam-se os valores de Qe e Ce através da equação 

(B).  

Figura 09: Isoterma de adsorção de Endosulfan no compósito de HDL/PDMcT/PAni 

em pHs 7, 8 e 9, a temperatura ambiente por 30 minutos.  
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O platô observado na curva da isoterma da Figura 09 corresponde à formação 

de uma monocamada e sítios uniformes presentes no adsorvente, caracterizando 

uma adsorção química entre o endosulfan e o compósito ternário.(8) Após essas 

caracterizações, o compósito ternário foi testado como adsorvente do pesticida 

endosulfan. Na Tabela 01 observam-se as porcentagens de adsorção das 

concentrações de Endosulfan a pH 9 onde houve uma maior retenção do pesticida 

no compósito HDL/PDMcT/PAni (98%), indicando que a maior adsorção é favorecida 

quando a concentração do adsorvato é menor do que 0,50 mmol L-1. 
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Tabela 01: Porcentagens de adsorção das concentrações de Endosulfan. 

Concentração  / mmol L-1 Porcentagem de adsorção / % 

0,25 97,89 

0,50 96,37 

1 88,56 

2 75,72 

4 67,91 

 

5 – CONCLUSÕES 

Pelo método de co-precipitação a pH constante, foi possível sintetizar 

quimicamente  o híbrido condutor PAni/HDL  tendo como agente ponte o organotiól, 

2,5-dimercapto- 1,3,4-tiadiazol. O HDL sintetizado a pH 8 foi que apresentou o 

menor valor da distância interlamelar (7,6885 Å), levando em consideração a 

espessura da lamela. Os voltamogramas cíclicos do compósito ternário 

HDL/PDMcT/PAni, apresentaram um perfil voltamétrico característico da polianilina, 

indicando que o polímero condutor revestiu as partículas de HDL. A partir das 

micrografias de MEV observou-se que o compósito HDL/PDMcT/PAni, apresenta um 

grande número de cristalitos compactos característicos do PDMcT e nanofibras de 

polianilina, indicando uma associação entre as diferentes morfologias características 

dos materiais constituintes do compósito 

A VC do compósito ternário apresentou um aumento significativo de carga 

anódica (3,952 x 10-1 C) quando comparada com aquelas obtidas para os 

compósitos binários e com picos de oxidação e redução característicos da forma 

condutora da PAni, comprovando a síntese do polímero condutor em torno do HDL, 

contribuindo para uma adsorção mais efetiva do pesticida no compósito. Os testes 

de adsorção mostraram uma retenção de aproximadamente 98% do endosulfan no 

compósito HDL/PDMcT/PAni, para concentrações menores do que 0,50 mmol L-1. 

Então, a partir destes resultados pode-se concluir que o compósito 

HDL/PDMcT/PAni é um material promissor como adsorvente do pesticida 

ENDOSULFAN em águas contaminadas. 
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The influence of the electroactive PDMcT hybrid HDL / polyaniline and its 

application as an adsorbent of the pesticide endosulfan (ES). 

 

By the method of co-precipitation at constant pH was possible to perform the 

chemical synthesis of hybrid materials with HDLs bridging agent having as 2,5-

dimercapto 1,3,4-thiadiazole (DMcT) and organic material capable of intercalating 

and polymerization (PAni). From the results of X-ray can be concluded that there was 

obtained the desired lamellar structure for collating the conductive polymer. From 

SEM micrographs, it was observed that the composite HDL / PDMcT / polyaniline, 

has a large number of compact crystallites various characteristic shapes and PDMcT 

polyaniline nanofibers. The VC of the ternary composite showed a significant 

increase of anodic charge. Given the results of adsorption of 98% of the pesticide in 

the composite polyaniline / PDMcT / HDL, it can contribute significantly to the 

removal of pesticide ENDOSULFAN contaminated water.  

 

Keywords: layered double hydroxides, Polyaniline, PDMcT, Adsorbent, and 

pesticide Endosulfan. 
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