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RESUMO 
 
 

O uso de corantes em tecidos, couro e papel data desde a metade do século XIX, entretanto 
atualmente sua aplicação estende-se à indústria de plástico, alimentícia e cosmética. Os 
corantes são formados por compostos aromáticos, que inicialmente tinham como principal fonte 
plantas, fungos ou liquens. A incompleta fixação dos corantes sintéticos durante o 
processamento industrial leva ao seu descarte em águas residuais, que mesmo em baixas 
concentrações são altamente visíveis e indesejáveis. Desta forma a presença de corante nos 
efluentes tornou-se uma preocupação global, onde várias técnicas são desenvolvidas na 
tentativa de remoção destes compostos orgânicos. Métodos biológicos, químicos e físicos tal 
como, o comumente utilizado, adsorção por carvão ativo é capaz somente de transferir o 
poluente de uma fase para outra gerando poluentes secundários ao meio ambiente, além de 
difícil regeneração. Neste contexto métodos como oxidação são preteridos, pois podem 
degradar completamente os compostos orgânicos ao invés de somente acumula-los gerando 
novos poluentes. Processos oxidativos avançados (POA) vêm atraindo atenção nos últimos 
anos devido à sua capacidade de gerar radicais livres (&#9679;OH/&#9679;O), nas soluções 
aquosas, necessários para degradação de corantes orgânicos. Duas técnicas oxidativas 
podem ser destacadas: a fotocatalise e sonocatálise. A maioria das pesquisas referentes à 
fotocatálise estão relacionadas ao uso de TiO2 como catalisador devido ao seu alto poder 
oxidante, não-toxidade, baixo custo e alta estabilidade. Entretanto, a fotocatálise apresenta 
algumas limitações como a dificuldade do catalisador em absorver a luz ultravioleta, devido à 
natureza escura dos corantes orgânicos. Tal fato limita a penetração da luz até o catalisador 
sendo necessário um alto fornecimento de luz ultravioleta gerando um elevado consumo de 
energia e utilização de equipamentos caros. Uma alternativa no tratamento de corantes 
orgânicos consiste na utilização de radiação ultrassônica na presença de um catalisador, onde 
promove a reação química chamada sonocatálise. O efeito do ultrassom na degradação dos 
corantes orgânicos ocorre devido ao fenômeno de cavitação, i.e. nucleação, crescimento e 
implosão de microbolhas que aprisionam gás/vapor produzindo locais com elevada pressão, 
levando à dissociação das moléculas de água e formação de radicais &#9679;OH. Além disso, 
a irradiação ultrassônica induz a movimentação dos elétrons na rede do TiO2 formando o par 
elétron-lacuna e assim, aumentando a geração de radicais &#9679;OH. Os nanotubos de 
carbono (CNT) atraíram considerável atenção desde sua descoberta, pois sua nanoestrutura 
cilíndrica permite elevada resistência mecânica, alta capacidade de condução de elétrons além 
de grande habilidade de adsorção que o torna de grande importância também na área 
ambiental. Inúmeros estudos realizados estão relacionados à incorporação de CNT na 
estrutura do TiO2 na tentativa de aumentar a capacidade catalítica do catalisador. O material 
híbrido TiO2-CNT apresentam propriedades foto-sonocatalíticas e condutividade elétrica ainda 
mais intensas e proporcionam as condições necessárias para a geração de maior quantidade 
de radicais &#9679;OH. As oportunidades oferecidas por nanomateriais carbonosos é muito 
vasta, englobando uma variedade de formas estruturais do carbono e diferentes técnicas de 
síntese. O procedimento de síntese é baseado na dissolução dos nanotubos de carbono em 
sulfato de titânio seguido pela precipitação do hidróxido de titânio em meio básico. O hidróxido 
de titânio será formado na estrutura do nanotubos de carbono. A ação sonocatalítica do 
material composto será avaliada através da decomposição de azul de metileno, determinada 
através da espectroscopia no UV-Visível. A porosidade do material obtido será determinada por 
BET e pelo estudo de adsorção do azul de metileno. A ligação química entre o nanotubos de 
carbono e o óxido de titânio será estudada por espectroscopia RAMAN. A dispersão de dióxido 
de titânio na matriz de carbono, e vice-versa, será analisada por microscopia eletrônica. A 
presença de fases cristalinas será analisada por difratometria de raios X. 


