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 O propósito deste estudo foi fabricar e caracterizar filmes finos automontados (FFA) fotoativos, obtidos
por  uma  combinação  de  hidrocloreto  de  polialilamina  (PAH),  ácido  poliacrílico  (PAA),  nanopartículas  de
dióxido de titânio (TiO2) e o sensibilizador de luz visível clorofilina cúprica (Cu-chln), utilizando a técnica
de deposição camada por camada. FFA com 21, 81 e 161 camadas foram depositados em substratos de
vidro e caracterizados pelas técnicas de espectroscopia de absorção (UV-vis),  microscopia eletrônica de
varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva (EDS), perfilometria e espectroscopia de emissão
atômica com plasma acoplado por indução (ICP-OES). A atividade fotocatalítica dos FFA foi avaliada pela
produção de H2, quantificada por cromatografia gasosa (CG), a partir da irradiação dos filmes imersos em
água,  utilizando  uma  lâmpada  de  Xe  (300W).  O  espectro  UV-vis  dos  filmes  apresentou  uma  banda  de
absorção na região ultravioleta em 271 nm, correspondente ao TiO2 e duas fortes bandas de absorção da
região  do  visível,  em  403  nm  e  628  nm,  correspondentes  à  Cu-chln,  enquanto  o  band  gap  para  estes
precursores  foi  estimado  em  3,65  eV  e  1,87  eV,  respectivamente,  ambos  apropriados  para  efetuar  a
quebra  da  molécula  de  água.  A  caracterização  estrutural  -  MEV  e  Perfilometria  -  demonstrou  que  a
espessura dos FFA tende a estabilizar com o aumento do número de camadas e que as nanopartículas de
TiO2  são  responsáveis  pela  estrutura  granular  do  filme,  fazendo  com que  o  filme  seja  heterogêneo.  As
taxas máximas de produção de H2 foram 0,16, 0,45 e 1,26 μmol cm-2 h-1 para os FFA com 21, 81 e 161
camadas,  respectivamente,  apresentando  relação  linear  com  a  concentração  de  TiO2  e  Cu-chln  nos
filmes. A Cu-chln mostrou-se um fotossensibilizador eficaz em melhorar a atividade fotocatalítica do TiO2,
mais  que  dobrando  a  taxa  de  produção  de  hidrogênio,  quando  comparada  com  um  filme  fabricado
somente com polieletrólitos e TiO2. A técnica LBL mostrou-se um método simples e viável para produzir
FFA fotossensíveis com propriedades fotocatalíticas superiores aos seus precursores.
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