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RESUMO 

Nos últimos anos, compostos farmacêuticos têm sido encontrados em águas 

superficiais, devido à eficiência limitada de remoção dos processos convencionais. Uma 

alternativa é o uso de Processos Oxidativos Avançados
[1,2]

. O objetivo desse trabalho foi 

fabricar nanotubos de TiO2 correlacionando suas características estruturais às propriedades 

fotocatalíticas utilizados na remoção do diclofenaco em solução aquosa. O crescimento dos 

nanotubos foi realizado por oxidação anódica com catodo de Ti ou Ni a 4 mm do anodo de 4 x 

4 cm em solução HF 0,3 % v/v, agitação, e aplicação de diferentes rampas e potenciais finais. 

A solução sob tratamento contou com 10 mg L
-1

 do fármaco puro e 0,1 mol L
-1

 do eletrólito 

NaSO4, com lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão de 250 W (120 mW cm
-2

), anodo 

de TiO2 nanoestruturado, cátodo de Ni, em potencial de 1,5 V para drenagem eletrônica. Em 1 

min de experimento, o diclofenaco deu origem ao fotoproduto carbazol. Utilizando o eletrodo 

anodizado com Ni em 1 V min
-1 

até 30 V foram observadas remoções de até 99 % do 

fotoproduto em 240 min, sendo nos primeiros 60 min uma velocidade de 1,3.10
-2

 u.a. min
-1

 e 

após 1,9.10
-2

 u.a. min
-1

. O eletrodo com maior altura e densidade dos nanotubos (658 nm e 

5689 nanotubos µm
-
² respectivamente) foi anodizado com Ti em 1 V min

-1 
até 20 V, o mesmo 

também apresentou maior fotocorrente, de 10.10
-4

 I cm
-
² V

-1 
em comparação aos outros. 

 

Palavras-chave: nanotubos de titânio; diclofenaco; degradação. 

 

REFERÊNCIAS 

 

[1] OLIVEIRA, J. S. S.; SILVEIRA L. G. Utilização de Dióxido de Titânio em Processos 

Fotocatalíticos para Degradação de Halofenóis. Vivências, Rio Grande do Sul, v. 7, n. 12, 

pp.91-104, 2011. 

 

[2] JARDIM, W. F., TEIXEIRA, C. P. A. B. Processos Oxidativos Avançados. Campinas, 

(Caderno temático – Volume 3). Instituto de Química, UNICAMP. 83 p. 2004. 

 


