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RESUMO 

Compostos farmacêuticos ativos têm sido detectados em solos, sedimentos, águas superficiais 

e subterrâneas, e, mesmo em baixas concentrações, podem causar efeitos deletérios. 

Tratamentos convencionais apresentam limitações para a remoção, sendo que a pesquisa de 

novas tecnologias mostra-se salutar. Materiais nanoestruturados, como o TiO2, tem atraído 

grande interesse pelo alto desempenho em fotocatálise heterogênea, baixo custo e elevada 

estabilidade química e física.
[2]

 Entretanto, sua alta atividade fotocatalítica se situa na faixa do 

UV-C. Neste trabalho, objetiva-se melhorar a atividade fotocatalítica na região do espectro 

visível,
[1,3]

 através do desenvolvimento de uma liga de Ti/Zn criada a partir da metalurgia do 

pó, uma vez que as ligas disponíveis são forjadas a partir de fundição
[4]

. Para tal, foram 

manufaturados corpos de prova contendo pó dos metais em composição 50/50 %, 

compactados em 5 e 10 toneladas e posterior sintetização em 420 ºC. Os corpos foram 

submetidos a testes de anodização em diferentes soluções eletrolíticas para o crescimento de 

nanotubos de TiO2 e ZnO em único processo. Resultados preliminares demonstram que 

variando pH das soluções predomina crescimento em titânio ou zinco. 
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