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RESUMO 
 

 

Filmes finos de TiO2 e N:TiO2, e multicamadas TiO2/N:TiO2 foram crescidos sobre 

substratos de aço AISI 316 e Si(100), por meio da técnica de deposição química de 

organometálicos em fase vapor (MOCVD). Foram produzidos filmes com diferentes 

espessuras, nas temperaturas de 400 e 500°C. Os filmes foram caracterizados 

utilizando-se técnicas de difração de raios X (DRX), espectroscopia de fotoelétrons 

excitados por raios x (XPS) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A 

resistência à corrosão foi avaliada por meio de testes de polarização 

potenciodinâmica em eletrólito 3,5%p NaCl. Filmes não dopados, crescidos a 

400ºC, apresentaram TiO2 anatase, enquanto que os crescidos a 500ºC 

apresentaram a fase rutilo, além de anatase. Nos filmes dopados com nitrogênio 

(7,29 e 8,29 at% a 400 e 500ºC, respectivamente), em ambas as temperaturas, 

houve a formação de TiO2 anatase, bem como de fases contendo nitrogênio. Os 

filmes de TiO2 crescidos a 400°C ofereceram melhor proteção contra a corrosão 

que os crescidos a 500°C. Filmes crescidos a 500°C apresentaram estrutura 

colunar, que representa alto nível de porosidade, enquanto que os filmes crescidos 

a 400°C apresentaram estrutura mais densa. A dopagem não foi eficiente para 

proteger o substrato contra corrosão, provavelmente devido à formação das fases 

contendo nitrogênio. Os resultados para os testes com filmes compostos por 

multicamadas sugerem que aqueles com mais interfaces apresentam melhor 

resistência à corrosão. O processo de corrosão das amostras se inicia na superfície 

do filme, que está em contato com o meio agressivo, originando pites, que permitem 

ao meio corrosivo acessar o substrato metálico. O metal é atacado e dissolvido sob 

o filme, e resulta na delaminação do filme. 

 



 

 

CHARACTERIZATION OF TiO2, N:TiO2 e TiO2/N:TiO2 FILMS OBTAINED BY 
METALLORGANIC CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 

 

Edvan Almeida de Souza Filho 

 

ABSTRACT 
 

 

TiO2 and N-doped TiO2 (N:TiO2) thin films, and TiO2/N:TiO2 multilayered films were 

grown on AISI 316 steel substrates, and Si (100) by using metallorganic chemical 

vapor deposition (MOCVD) technique. The growth of the films was carried out at 

400 and 500°C, and films with different thicknesses and structures were obtained. 

Titanium dioxide films were produced by using only titanium isopropoxide IV as both 

titanium and oxygen sources. In order to obtain N:TiO2 films, NH3 was also added 

to the system. The films were characterized by using X-ray diffraction (XRD), X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS), and scanning electron microscopy (SEM) The 

corrosion resistance was evaluated by potentiodynamic polarization tests in a 

3.5wt% NaCl electrolyte. TiO2 undoped films, grown at 400ºC, presented anatase, 

while those grown at 500ºC showed the rutile phase, besides anatase. For nitrogen-

doped films (7.29 and 8.29 at% at 400 and 500ºC, respectively), at both 

temperatures, TiO2 anatase was formed, as well as nitrogen-containing phases. 

TiO2 films grown at 400°C provided better protection against corrosion than those 

grown at 500°C. Films grown at 500°C showed a columnar structure, which 

represents a high level of porosity, while the films grown at 400°C presented a 

denser structure. Doping was not efficient to protect the substrate against corrosion, 

probably due to the formation of nitrogen containing phases. The corrosion results 

for tests with multilayered films suggest that those with more interfaces present 

better resistance to corrosion. The corrosion of the samples starts at the surface of 

the films, which is in contact with the aggressive medium, causing pitting in this film, 

which allows the corrosive medium to reach the metallic substrate. The metal is 

attacked and dissolved under the film, and results in film delamination.
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1 Introdução 
 

O mercado globalizado apresenta-se cada vez mais competitivo, e vários 

setores industriais buscam soluções que gerem inovação em processos e produtos. 

Entre estas soluções pode-se destacar a pesquisa em engenharia de superfície1, 

que desenvolve processos alternativos de melhoria nas propriedades tribológicas e 

triboquímicas dos materiais, motivada pela busca por materiais com alta resistência 

ao desgaste e à corrosão. 

O dióxido de titânio tem atraído interesse significativo para muitas 

aplicações, especialmente por sua estabilidade e alta resistência à corrosão2, 

disponibilidade, e baixo custo de produção. Apresenta alta constante dielétrica e 

resistividade elétrica, alto índice de refração, e boa transparência óptica numa 

ampla gama espectral. É extensivamente utilizado em cosméticos, pigmentos, 

materiais para construção, superfícies bactericidas, fotocatálise, próteses 

biocompatíveis, e células solares, entre outras aplicações3-6. 

O progresso contínuo nas áreas de superfície e tecnologia de filmes finos 

está fortemente ligado ao ajuste das propriedades estruturais e químicas dos filmes 

às aplicações7. Após a década de 70, notou-se um aumento no interesse em filmes 

finos à base de titânio, como TiAlN, TiN e TiCN para aplicações em ferramentais 

de corte que utilizam alta velocidade e grande avanço. Estes revestimentos 

apresentam alta dureza, resistência ao desgaste, à oxidação, além de baixo 

coeficiente de atrito8.  

Os revestimentos dentro do sistema ternário Ti-O-N têm muitas aplicações 

tecnológicas devido às propriedades elétricas, ópticas e mecânicas e à boa 

estabilidade térmica. Revestimentos de oxinitreto de titânio têm sido utilizados 

como filmes absorvedores, revestimentos anti-reflexo, barreiras difusionais em 

semicondutores e revestimentos metalúrgicos de alta dureza9. Asahi et al10. 

propuseram um método de elaboração para produzir filmes de TiO2 anatase 

dopados com nitrogênio, substituindo átomos de oxigênio por átomos de nitrogênio. 

A pequena diferença entre os raios iônicos do oxigênio e do nitrogênio facilitaria a 

substituição do oxigênio e não causaria grande distorção no reticulado do TiO211. 

Os revestimentos compostos por multicamadas têm flexibilidade para 

combinar dois ou mais filmes finos de diferentes materiais com estruturas e 
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propriedades diferentes, que podem trazer aos novos sistemas, não apenas as 

vantagens de cada constituinte, mas também algumas características superiores a 

uma única camada12. Estes sistemas têm atraído muito interesse nos últimos anos 

devido à melhora das propriedades físicas dos revestimentos, como maior dureza, 

tenacidade à fratura, resistência química e resistência à corrosão13,14. O aumento 

no número de interfaces que atuam como barreiras de difusão, a redução no 

tamanho de poros, e a supressão do crescimento colunar em várias estruturas de 

filmes estão envolvidos no aumento de resistência à corrosão observado, enquanto 

que o aumento da dureza é atribuído à resistência das interfaces à movimentação 

de discordâncias. Filmes contendo interfaces com gradiente de composição 

química também têm apresentado comportamento frente à corrosão superior aos 

filmes que apresentam interfaces abruptas15, pois essas apresentam maior nível de 

tensões interfaciais16. O uso de revestimentos compostos por multicamadas é uma 

maneira de melhorar as propriedades tribológicas e de resistência à corrosão, mas 

algumas características dos filmes como tensões e tamanho de grão podem causar 

efeito contrário nas propriedades mencionadas17. 

 Uma variedade de técnicas está disponível para a síntese de filmes finos, 

como implantação iônica18,19, sputtering20, deposição química de vapor (CVD)21, sol 

gel22, entre outras. A técnica MOCVD (sigla em inglês para deposição química de 

organometálicos em fase vapor), utilizada neste trabalho, é uma variação da técnica 

CVD que se utiliza de precursores organometálicos, necessita de temperaturas de 

crescimento relativamente baixas, e apresenta altas velocidades de crescimento, 

além de permitir o recobrimento de substratos de forma complexa23. 

 Esta dissertação trata da síntese e caracterização de filmes de TiO2, N:TiO2 

e multicamadas TiO2/N:TiO2 obtidos pela técnica MOCVD, e foi dividida em seis 

capítulos. Além desta introdução, que se constitui no Capítulo 1, são apresentados 

no Capítulo 2, os objetivos, e no Capítulo 3 a revisão bibliográfica sobre tópicos que 

se fazem necessários ao entendimento desta dissertação. O procedimento 

experimental utilizado para preparação e caracterização das amostras está 

apresentado no Capítulo 4. Os resultados e a discussão compõem o Capítulo 5, e 

as conclusões estão contempladas no Capítulo 6. 
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2 Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho foi produzir e caracterizar revestimentos de TiO2, 

N:TiO2, e filmes compostos por multicamadas TiO2/N:TiO2, obtidos em uma única 

etapa, utilizando o método de deposição química de organometálicos em fase vapor 

(MOCVD). Os filmes foram crescidos sobre o aço AISI 316, e sobre Si(100), nas 

temperaturas de 400 e 500°C. 
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3 Revisão Bibliográfica 

 

3.1 Dióxido de Titânio 
 

O TiO2 pertence à família dos óxidos de metais de transição. Existem três 

polimorfos comumente conhecidos de TiO2: anatase (tetragonal), broquita 

(ortorrômbica), e rutilo (tetragonal)24, como mostram a FIG.1 e a TAB.1. 

 

  Figura 1 - Células unitárias características do TiO2. (a) rutilo; (b) anatase e  

   (c) broquita. 

 

Fonte: Marcello, 2015. 
 
 
          Tabela 1 - Propriedades físicas de rutilo, anatase e broquita. 

Propriedades Físicas Rutilo Anatase Broquita 
Densidade específica (g/cm3) 4,13 3,79 3,99 
Dureza (Mohs) 6,5 5 5,75 
Volume Molecular 62,430 136,270 257,630 
Energia do Bang gap (eV) 3,02 3,20 2,96 
Ti-O comprimento da ligação (Å) 1,949(4) 

1,980(2) 
1,937(4) 
1,965(2) 

1,870-
2,040 

Ti-O-Ti ângulo da ligação (Å) 81,2º 
90,0º 

77,7º 
90,0º 

77,0º 
105º 

Parâmetro a da célula unitária (nm) 0,4584 0,3782 0,9184 
Parâmetro b da célula unitária (nm) 0,4584 0,3782 0,5447 
Parâmetro c da célula unitária (nm) 0,2953 0,9502 0,5145 

          Fonte: Adaptado de Feltrin25, 2013. 
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TiO2 rutilo tem estrutura tetragonal e contém 6 átomos por célula unitária. O 

octaedro TiO6 apresenta uma inclinação ligeiramente distorcida26,27. Zhang et al28. 

concluíram que as estruturas anatase e broquita se transformam na fase rutilo após 

atingir um determinado tamanho de partícula, tornando a fase rutilo mais estável 

que a anatase para tamanhos de partícula maiores que 14 nm, uma vez que a fase 

rutilo cresce mais rápido que a anatase. A temperatura de transição de fase 

anatase-rutilo depende de numerosos fatores, tais como método de produção, 

tamanho de grão, presença de impurezas, tipo de atmosfera, e tipo de substrato no 

qual os filmes foram depositados, tal como demonstrado por Miszczak29. 

Anatase TiO2 também apresenta estrutura tetragonal, mas a distorção do 

octaedro de TiO6 é ligeiramente maior para a fase anatase30,31, conforme ilustrado 

na FIG 1. Muscat et al.32 concluíram que a fase anatase é mais estável que rutilo a 

0K. A estrutura anatase é preferida sobre outros polimorfos para aplicações em 

células solares, devido à maior mobilidade de elétrons, baixa constante dielétrica e 

menor densidade. A elevada fotorreatividade deve-se ao nível de Fermi mais alto, 

capacidade de adsorção de oxigênio e maior grau de hidroxilação na fase 

anatase33. Segundo Selloni34, a reatividade de planos (001) é maior que de planos 

(101) em um cristal de anatase. Yang et al.35 sintetizaram cristais de anatase 

contendo 47% de superfícies (001), usando ácido fluorídrico como um agente de 

controle da morfologia. 

Broquita TiO2 pertence ao grupo ortorrômbico. Sua célula unitária é 

composta por 8 unidades de TiO2. A estrutura broquita é constituída de um octaedro 

distorcido com um íon de titânio no centro, e íons de oxigênio em cada um dos seis 

vértices. Cada octaedro compartilha três arestas com octaedros adjacentes, 

formando uma estrutura ortorrômbica26. 

Balachandran et al.36 sintetizaram nanopartículas de TiO2 de fase anatase e 

nanocompósitos de TiO2-SiO2 pela técnica sol-gel, a fim de estudar a atividade 

fotocatalítica na degradação do corante vermelho ácido-88 sob radiação solar. As 

nanopartículas de TiO2 e TiO2-SiO2 demonstraram ser eficientes na degradação de 

corantes em comparação aos métodos convencionais de tratamento. 

Bamoulid et al.36 estudaram revestimentos de TiO2 depositados em aço 

inoxidável por processo sol-gel, a fim de avaliar a resistência à corrosão. Os 
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resultados mostraram que o revestimento de TiO2 sobre aços exibe uma excelente 

resistência à corrosão devido à formação de uma barreira protetora na superfície 

metálica. 

Chi-Chang et al38 avaliaram o uso de nanotubos de TiO2 na liberação do 

fármaco Gentamicina. As camadas auto-organizadas de nanotubos foram obtidas 

a partir de filmes de TiO2 depositados em Si (100), utilizando oxidação por plasma 

eletrolítico. Os fármacos foram pipetados nos nanotubos para avaliação da 

liberação gradativa. Os resultados indicaram que os fármacos foram liberados de 

forma adequada, sugerindo que os nanotubos de TiO2 podem ser utilizados para 

esta atividade. 

Antunes et al2 avaliaram a influência da temperatura de crescimento na 

resistência à corrosão de filmes de TiO2, produzidos pela técnica MOCVD e 

crescidos a 300ºC, 400ºC e 500ºC. Para avaliar o comportamento eletroquímico 

dos filmes foram utilizadas medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS), curvas de polarização potenciodinâmica e curvas de 

cronoamperometria. Os resultados apontaram que a temperatura de deposição 

afeta diretamente a estrutura dos filmes de TiO2, e que esta está intimamente 

relacionada à estabilidade do filme frente à corrosão. O filme crescido a 400ºC 

apresentou a melhor resistência à corrosão, o que foi atribuído à estrutura do filme 

obtido. 

Xie et al39 depositaram filmes de TiO2 nas espessuras de 30 nm e 45 nm, 

sobre o substrato de CoCrMo pela técnica de pulverização catódica de alta potência 

(HiPlMS) para avaliar a resistência à corrosão sob fadiga. O comportamento 

eletroquímico dos filmes foi avaliado por polarização potenciodinâmica. Os 

resultados demostraram que o carregamento de estresse cíclico (~20Mpa), 

apresentou pouco impacto na resistência à corrosão dos filmes, sendo que o filme 

mais fino apresentou potencial mais nobre quando comparado ao mais espesso. 

Chen et al40 depositaram revestimentos de TiO2 sobre a liga Mg-Zn por 

pulverização catódica, a fim de avaliar a resistência à corrosão em fluido corporal 

simulado (SBF). Os resultados dos testes de polarização potenciodinâmica e de 

evolução do hidrogênio mostraram que o filme atuou efetivamente para aumentar 

a resistência à corrosão no SBF. 
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3.2 Dopagem 
 

Dopagem é o processo de adição de pequenas quantidades de um segundo 

material, sem a formação de uma segunda fase. A definição de uma "pequena 

quantidade" de material pode variar muito: enquanto a indústria de semicondutores 

define isso como uma 'impureza controlada’, atingindo níveis de 10-10 % em peso 

máximo, a pesquisa na área de cerâmica usa o termo para concentrações maiores. 

A distribuição do agente dopante nos cristais/grãos do material pode ser 

homogênea ou heterogênea. Neste último caso, fala-se de segregação dopante, 

que geralmente é indesejada. A distribuição heterogênea de agente dopante pode 

ocorrer devido às condições de processamento: ou o dopante é adicionado de uma 

maneira não homogênea ou segrega durante uma fase do tratamento térmico. 

Quando são adicionadas grandes quantidades do material dopante, pode se formar 

um óxido misto (isto é, uma nova estrutura) ou uma segunda fase, que pode ou não 

ser um óxido misto, dependendo dos limites de solubilidade mútua dos dois 

componentes. Nesses casos, fala-se em formação de óxido misto ao invés de 

dopagem41. 

 

3.2.1 Dopagem do TiO2 com nitrogênio 

 

Os revestimentos no sistema ternário Ti-O-N têm muitas aplicações 

tecnológicas devido às suas propriedades elétricas, ópticas, mecânicas e à sua boa 

estabilidade térmica. O nitreto de titânio tem boa condutividade térmica e elétrica, 

e alta dureza. O TiN é amplamente utilizado como revestimento metalúrgico42, por 

exemplo em ferramentas de corte, como revestimento resistente ao desgaste e 

como barreira de difusão em circuitos integrados de grande escala. Existe também 

uma crescente atenção para os revestimentos de oxinitreto de titânio, devido às 

suas propriedades físicas, que permitem aplicações em filmes opticamente 

seletivos e absorventes para melhorar o contraste de monitores de tubos de raios 

catódicos42, tais como revestimentos anti-reflexo44, janelas comutáveis 

eletricamente45, e eletrodos transparentes de janela de infravermelho46. O aumento 

do teor de nitrogênio incorporado ao TiO2 altera as propriedades funcionais, como 
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índice de refração, condutividade elétrica, bem como propriedades mecânicas 

como dureza, módulo de elasticidade e tensões internas dos filmes de óxido, uma 

vez que as ligações metal-nitrogênio são menos polares do que as ligações metal-

oxigênio substituídas12. Por exemplo, TiO2 dopado com N exibe atividade 

fotocatalítica na luz visível10,12 que é baixa para TiO2. Por outro lado, a dureza da 

anatase é tipicamente 8 GPa, e aumenta para 16,5 GPa para revestimentos de 

TiOxNy obtidos por deposição física em fase vapor (PVD)47. 

A incorporação de nitrogênio ao filme de TiO2 permite a formação de ao 

menos dois tipos de filmes: TiO2 dopado com N onde, para baixos teores de 

nitrogênio, a estrutura do óxido de titânio é mantida, e oxinitreto de titânio TiOxNy 

contendo alto teor de nitrogênio, ocorrendo a modificação da estrutura inicial do 

óxido. A estrutura do filme de TiOxNy pode ser do tipo amorfa, uma vez que o 

nitrogênio é conhecido por ser um inibidor de cristalização, ou cúbica quando existe 

uma solução sólida ternária entre TiN e TiO de fase fcc48. As propriedades 

funcionais do TiO2 como índice de refração, condutividade elétrica, bem como as 

propriedades mecânicas de dureza, módulo de elasticidade e tensões internas são 

alteradas de acordo com o teor de nitrogênio incorporado na estrutura15.  

Maury et al49 analisaram filmes de oxinitreto de titânio depositados pelo 

processo MOCVD, utilizando tetraisopropóxido de titânio como fonte de titânio e 

oxigênio, e hidrazina como fonte de nitrogênio. A variação do teor de N nos filmes 

resultou em alterações significativas nas características morfológicas, estruturais e 

mecânicas. Quando se utiliza um grande excesso da fonte de nitrogênio, o filme 

resultante contém cerca de 17% de nitrogênio, formando filmes de TiOxNy com 

estrutura densa e amorfa. 

Grigorov et al50 estudaram filmes finos de dióxido de titânio dopados com 

nitrogênio, depositados por pulverização catódica. Os filmes foram preparados com 

teor de nitrogênio variando entre 0% e 70% Verificaram que os filmes de TiOxNy 

resultantes consistiam das fases TiN cúbica e TiO2 rutilo tetragonal. A largura da 

banda foi determinada por meio de espectroscopia óptica com grande faixa 

espectral de 350 a 1000 nm, e foi verificado um estreitamento do band gap de 2,76 

para 2,32 eV em função do teor de nitrogênio. 
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Fabreguette et al51 observaram em seu estudo que o teor de nitrogênio 

incorporado a filmes de TiO2 crescidos pela técnica LP-MOCVD é influenciado pela 

temperatura de deposição, obtendo teores maiores de nitrogênio para temperaturas 

de deposição mais elevadas (23 at.% a 450ºC e 46 at% a 750ºC). 

 

3.3 Técnicas CVD e MOCVD 
 

Em 1893, iniciou-se a exploração industrial do processo CVD com a primeira 

patente de Lodyguine, que havia depositado tungstênio em filamentos de carbono 

utilizado em lâmpadas, através da redução de WCl6 por H2. Neste período, o 

processo CVD tornou-se um processo industrial, e economicamente viável no 

campo de extração e pirometalurgia para a produção de metais refratários de alta 

pureza, tais como zircônio, níquel, titânio e tântalo52. 

Atingindo sucesso no início dos anos de 1970, com a fabricação de 

revestimentos de proteção para circuitos eletrônicos e semicondutores, ocorreu 

então uma expansão do processo CVD para áreas de processamento cerâmico, 

especialmente nas cerâmicas avançadas, para a fabricação de fibras cerâmicas, 

pás de turbina, materiais compósitos de fibra reforçada e células solares com alta 

eficiência51. A tecnologia CVD tem grande importância na indústria aeroespacial, 

militar, e ainda na ciência e engenharia52. 

A deposição química em fase vapor (CVD) é um processo que envolve 

dissociação e/ou reações gasosas em um ambiente ativado (calor, luz, plasma) 

seguido da formação de um produto sólido estável, e liberação de subprodutos 

gasosos51. Os gases reagentes escoam sobre a camada-limite e se difundem 

através desta camada a fim de atingir a superfície do substrato23. A camada limite 

se inicia na entrada do reator e aumenta de espessura até a estabilização do fluxo 

gasoso, e é a região onde a velocidade do fluxo gasoso muda de zero, na parede 

do reator, para aquela com que o volume do gás atravessa o tubo, como mostrado 

na FIG. 2. O processo CVD é um processo dinâmico, adequado para produção de 

pós, fibras e revestimentos. Por meio da técnica CVD é possível a produção de 
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revestimentos de metais e não metais, como carbono e silício, bem como de um 

grande número de compostos, como carbonetos, nitretos, óxidos, e outros23,52. 

           Figura 2 - Perfil esquemático da camada-limite 

                                   

Fonte: Marcello24, 2015. 

 

A sequência de eventos que ocorre durante a formação do filme no processo 

CVD é ilustrada esquematicamente na FIG. 3. 

(1) difusão de gases através da camada-limite; 

(2) adsorção dos reagentes na superfície do substrato; 

(3) ponto em que a reação química ocorre; 

(4) liberação de produtos de reação gasosos; 

(5) os produtos secundários da reação são adsorvidos, transferidos pelo gás vetor, 

até serem evacuados. 

 

            Figura 3 - Representação esquemática da formação de um filme por 
MOCVD. 

                       

  Fonte: Marcello24, 2015 
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Estas etapas ocorrem na sequência mostrada, e o passo mais lento 

determina a taxa de deposição. As regras da camada-limite aplicam-se na maioria 

das deposições CVD na faixa de fluxo viscoso, onde a pressão é relativamente alta. 

Os parâmetros principais do processo CVD, que devem ser rigorosamente 

controlados e monitorados são: fluxo total dos gases, pressão, temperatura e 

concentração dos reagentes gasosos. Diversos tipos de reações químicas ocorrem 

no processo CVD entre elas pirólise, redução, oxidação, hidrólise ou uma 

combinação destas, e sendo catalisadas pelo substrato23, 52.  

Um parâmetro crítico no processo CVD é a temperatura de deposição, uma 

vez que ele é responsável pela cinética da deposição. A temperatura de deposição 

deve ser controlada de modo que se mantenha constante, a fim de que a reação 

ocorra somente no substrato e não na fase gasosa, e com uma microestrutura 

apropriada (forma e tamanho do grão). Pequenas alterações na temperatura 

(variação de ± 25ºC) podem alterar a cinética da reação, resultando em um filme 

de qualidade inferior23,52. O transporte dos gases reagentes para a superfície do 

substrato é controlado pela pressão parcial do gás reagente, pela pressão total do 

reator, pela geometria do reator e pela forma do substrato23, 52. A capacidade dos 

gases reagentes em atingir a superfície do substrato é limitada pela difusão do gás, 

que por sua vez depende da temperatura52. 

A principal função do reator CVD é aquecer o substrato até a temperatura de 

deposição. Os reatores CVD podem ser de parede quente ou parede fria. Um reator 

de parede quente utiliza um forno resistivo no qual os substratos são colocados 

para aquecimento indireto. Embora o reator de parede quente possa proporcionar 

um controle de temperatura muito preciso, o interior também é revestido, resultando 

em problemas de manutenção e menor eficiência de deposição52.  

Em um reator de parede fria, apenas o substrato é aquecido, indutivamente, 

e a parede do reator permanece fria. A maioria das reações CVD são endotérmicas. 

Por conseguinte, a reação de deposição irá ocorrer no substrato aquecido, sendo 

considerada insignificante a deposição na parede do reator. Embora estes reatores 

sejam mais complexos, permitem um maior controle sobre o processo de deposição 

e minimizam a deposição nas paredes do reator e a depleção dos reagentes. 

Contudo, a convecção térmica que ocorre num reator de parede fria pode criar um 
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gradiente de concentração das espécies reativas, resultando em revestimentos não 

uniformes. Esta limitação pode ser superada executando a deposição a uma 

pressão reduzida. Os fatores que determinam o método de aquecimento são o 

tamanho e a geometria do substrato, e se é condutor ou não condutor23, 52. 

 

3.3.1 Deposição química de organometálicos em fase vapor (MOCVD) 

 

Entre as melhorias encontradas no processo CVD, destaca-se o 

desenvolvimento da técnica de deposição química de organometálicos em fase 

vapor (MOCVD), o qual utiliza temperaturas de trabalho mais baixas que o CVD 

convencional, possibilitando a utilização de uma variedade de substratos23,52,53. Sua 

primeira utilização foi reportada na década de 1960, para deposição de fosfeto de 

índio e antimonieto de índio. É um processo atrativo, pois apresenta altas 

velocidades de crescimento, necessita de temperaturas de crescimento inferiores 

comparadas ao processo CVD, além de permitir o recobrimento de substratos com 

geometria complexa23,52,53. 

O sucesso desta técnica é principalmente devido à sua versatilidade e ao 

crescente interesse pelos processos de deposição a baixa temperatura. A 

crescente demanda de filmes finos para novas aplicações industriais é também 

uma razão substancial para o rápido desenvolvimento da técnica MOCVD. De fato, 

uma grande variedade de materiais que não puderam ser depositados pelo 

processo CVD convencional, porque os reagentes halogenados não existiam ou 

não apresentavam volatilidade apropriada, podem agora ser depositados por 

MOCVD. Isto inclui metais e diferentes materiais de múltiplos componentes, tais 

como semicondutores e compostos intermetálicos, carbonetos, nitretos, óxidos, 

boretos e silicietos. Outras vantagens significativas do MOCVD sobre os processos 

físicos de deposição são a capacidade de produção em larga escala, a 

automatização mais fácil, boa cobertura, seletividade e capacidade de produzir 

materiais metaestáveis53,54. 

Na reação química para deposição de filmes finos, a composição e a 

estrutura são determinadas pelos precursores químicos utilizados e pelas 
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condições de deposição. A técnica oferece um bom controle da estequiometria e 

da espessura, uniformidade na deposição e possibilidade de recobrimento de 

grandes áreas. As propriedades elétricas, ópticas, magnéticas e mecânicas de um 

filme obtido por MOCVD são determinadas por uma variedade de processos físico-

químicos envolvidos no crescimento do filme55. 

Liu et al56 estudaram a dinâmica dos fluidos de um reator vertical de 

deposição química de organometálicos em fase vapor (MOCVD) para o 

crescimento de filmes de ZnO. As condições de transporte relevantes foram 

resolvidas por integração numérica utilizando o método do volume finito. Os 

resultados computacionais mostraram que a taxa de deposição depende 

fortemente dos parâmetros operacionais do processo MOCVD (tais como 

geometria do reator, concentração de espécies reagentes, taxas de fluxo de gás, 

pressão e temperatura do reator, entre outras.). 

Nami et al57 estudaram o crescimento de filmes de TiO2 por MOCVD usando 

o precursor organometálico tetraisopropóxido de titânio e um modelo numérico. O 

modelo considera os parâmetros: velocidade do gás de arraste, temperatura, 

concentração de gases reagentes e taxa de deposição. Foi observado que filmes 

mais espessos são obtidos com maior fluxo do gás de arraste, no entanto, o 

aumento no fluxo do gás para além de um determinado ponto poderá, 

eventualmente, causar a saturação do sistema. O efeito da pressão do reator é 

considerável no processo, podendo obter-se filmes mais uniformes a baixas 

pressões, mas à custa de uma baixa taxa de crescimento7. 

Duminica et al58 observaram em seu estudo que a formação de fases nos 

filmes finos de TiO2 obtidos pela técnica AP-MOCVD sofre influência da 

temperatura do substrato. Obtiveram a fase anatase para temperaturas inferiores a 

550ºC, uma mistura de anatase/rutilo para temperaturas abaixo de 650ºC, e acima 

de 650ºC apenas rutilo. 
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3.4 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 
 

Espectroscopia de fotoelétrons induzidos por raios X é uma técnica de 

fotoemissão largamente utilizada para examinar o estado químico de espécies 

próximo a superfícies sólidas e a distribuição de composição química em função da 

profundidade de diversos materiais: metais, sólidos inorgânicos, semicondutores, 

polímeros, filmes finos, revestimentos, fibras e materiais biológicos secos59,60. Esta 

técnica de caracterização permite a identificação dos elementos presentes numa 

dada amostra, bem como do seu estado químico, partindo de pequenas variações 

nas energias de ligação dos elementos, a qual está relacionada com o meio em 

que estão inseridos, podendo-se extrair informação do estado eletrônico do próprio 

átomo61. 

Quando uma superfície é excitada por fótons, elétrons são emitidos, 

designados fotoelétrons, e a energia destes elétrons é uma característica do 

elemento emissor. Neste processo, o fóton incidente transfere toda a sua energia 

para o elétron ligado, que escapa da amostra, e a energia cinética de cada elétron 

ejetado é igual à energia do fóton incidente menos a energia de ligação desse 

elétron no átomo alvo. Ou seja, na técnica de XPS a identificação dos elementos é 

realizada diretamente a partir das energias cinéticas dos fotoelétrons ejetados, 

após a amostra ter sido bombardeada com raios X, dado que esta energia se 

relaciona diretamente com a energia de ligação do elemento59-61. A técnica de XPS 

permite analisar todos os elementos da tabela periódica exceto hidrogênio e hélio, 

pois o tamanho dos picos no espectro depende do fator de sensibilidade, que é 

muito pequeno para estes elementos62. 

 

O mecanismo de emissão consiste em63: 

1) absorção de raios X e promoção de um elétron do seu estado fundamental 

até o estado final acima do nível de Fermi; 

2) transporte do elétron para superfície; 

3) escape do elétron para a câmara de vácuo, com energia cinética dada 

pela equação: 
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�� = ℎ� − �� − 	      (1) 

Onde: 

 ℎ� – energia do fóton incidente 

�� – energia de ligação do elétron no sólido 

�� – energia cinética do elétron 

	 – função trabalho do espectrômetro 

 

3.4.1 Análise quantitativa 

 

Quando se procede à análise quantitativa é necessário ter em atenção as 

intensidades dos picos dos fotoelétrons. A intensidade depende de alguns fatores 

como a seção do efeito fotoelétrico, a profundidade de escape dos elétrons, a 

transmissão do espectrômetro que é utilizado para detectar e medir a energia dos 

elétrons, e a rugosidade superficial59. A sensibilidade de detecção de elementos 

depende da seção eficaz desse elemento e do ruído de fundo produzido pelos 

outros elementos. 

Os espectros XPS são, em sua maior parte, quantificados em termos de 

intensidades e posições de pico. As intensidades de pico medem quanto de um 

material está na superfície, enquanto as posições de pico indicam a composição 

elementar e química. Outros valores, tais como a largura à meia altura do pico de 

máxima (FWHM) são indicadores úteis de mudanças do estado químico e 

influências físicas. Isto é, o alargamento de um pico pode indicar: uma alteração no 

número de ligações químicas que contribuem para uma forma de pico, uma 

alteração na condição da amostra (danos devidos aos raios X) e/ou uma carga 

diferencial da superfície (diferenças localizadas na carga - estado da superfície)61. 

A suposição subjacente ao quantificar espectros de XPS é de que o número 

de elétrons registrados é proporcional ao número de átomos em um dado estado. 

A ferramenta básica para medir o número de elétrons registrados, para um estado 

atômico é a região de quantificação. A FIG. 5 ilustra um espectro de baixa resolução 

survey, onde a superfície é caracterizada utilizando uma tabela de quantificação 

baseada em valores calculados das regiões. Os objetivos primários da região de 
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quantificação são definir a gama de energias sobre as quais o sinal pode ser 

atribuído à transição de interesse, e especificar o tipo de aproximação apropriado 

para a remoção do sinal de fundo que não pertence ao pico61. 

 

 

          Figura 4 – Espectro XPS de baixa resolução (survey) 

 
                        Fonte: autor da dissertação. 

 

Na FIG. 5 está mostrado um espectro típico de XPS para o Ti, contendo dois 

picos característicos (2p3/2 e 2p1/2) deste elemento, devidos às interações spin-

órbita. O deslocamento dos picos do espectro nessa figura é devido ao estado 

oxidado do Ti, ou seja, na parte de cima há Ti metálico e na parte de baixo o Ti está 

oxidado. O deslocamento dos picos no espectro é devido à diferença na energia de 

ligação dos dois diferentes estados químicos presentes62.  
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          Figura 5 – Espectro XPS do Ti em diferentes estados. 

 
                          Fonte: Klein62, 2005. 

 

Na TAB 2 são mostrados os valores de energia de ligação para o elemento 

Ti63. 

 

Tabela 2 - Energia de ligação para diferentes ligações de Ti 

Ligação Energia de Ligação (eV) 

Ti-Ti 454,0 

TiO 455,1 

TiN 455,2 

TiO2 458,6 

            Fonte: Aguzzoli63, 2011.  

 

3.5 - Equação de Tafel e Cinética de Corrosão 
 

A taxa de corrosão é expressa em termos de uma densidade de corrente de 

corrosão, icorr, e do potencial de corrosão Ecorr64. A corrente de corrosão icorr, não 

pode ser medida diretamente. Em muitos casos, pode ser estimada construindo um 

gráfico do potencial aplicado em função do logaritmo da corrente medida, durante 

um experimento de polarização potenciodinâmica. Um gráfico típico da reação de 

oxidação está mostrado na FIG. 6, onde o potencial varia de valores abaixo do 
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potencial de corrosão Ecorr, para valores superiores ao potencial de corrosão. A 

meia reação de redução adota uma tendência semelhante65. As regiões lineares 

dos ramos anódico e catódico são então estendidas e intersectadas para obtenção 

da corrente de corrosão calculada, como mostrado na FIG. 6. 

 

                  Figura 6 - Gráfico típico da reação de oxidação 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: adaptado de Handbook65, 2003. 

A taxa do processo catódico é controlada pela cinética de transferência de 

elétrons na superfície do metal, e o mesmo se aplica aos processos anódicos. Este 

é geralmente o caso de muitas reações de corrosão, desde que o sistema não sofra 

perturbações muito acima do valor de Ecorr. Esta análise é baseada na equação de 

Tafel. Uma reação eletroquímica sob controle por ativação obedece à equação de 

Tafel, equação 265. 

� =  ��
�,���������

�         (2) 

Onde: 

I É a corrente resultante da reação 

I0 É uma constante dependente da reação denominada corrente de troca 

E É o potencial do elétrodo 

E(V) 

0,30 

0,20 

0,10 
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E0 É o potencial de equilíbrio (constante para uma determinada reação) 

β É a constante de Tafel da reação (constante para uma dada reação, com 

unidades de volts/década)  

Assim, a EQ. 2 descreve o comportamento de uma reação isolada. No 

entanto, as equações de Tafel para as reações anódica e catódica em um sistema 

de corrosão podem ser combinadas para gerar a equação de Butler-Volmer, EQ 

365. 

� =  ������
�,������������

�� − 
��,������������

�� �   (3) 

 

Onde: 

I é a corrente medida a partir da célula em ampères 

Icorr é a corrente de corrosão em ampères 

E é o potencial do eletrodo 

Ecorr é o potencial de corrosão em volts 

βa é a constante anódica βa Tafel em volts/década 

βc é a constante de βc Tafel catódica em volts/década 

 

No Ecorr cada termo exponencial é igual à corrente da célula. Perto de Ecorr, 

ambos os termos exponenciais contribuem para a corrente global. Quando o 

potencial é impulsionado para valores acima de Ecorr, um termo exponencial 

predomina e o outro termo pode ser ignorado. Quando isso ocorre, um gráfico 

logarítmico da corrente versus potencial torna-se linear dando origem a um gráfico 

de Tafel64. Na FIG. 7 é mostrado um gráfico de Tafel, ilustrando a extrapolação, 

para determinar a densidade de corrente de corrosão (Icorr) e o potencial de 

corrosão (Ecorr). Quando as reações de corrosão são controladas por ativação, 
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como é frequentemente observado, as "linhas de Tafel" são caracterizadas pela 

inclinação da parte linear da curva de polarização e por sua intersecção quando 

extrapoladas ao potencial de equilíbrio. Os valores das constantes características 

na equação de Tafel dependem do metal e do ambiente em consideração66,67. 

 

                    Figura 7 - Gráfico da análise clássica de Tafel. 

 

                          Fonte: Adaptado de Mike, 2016. 

 

É possível extrapolar as porções lineares anódica e catódica das curvas de 

polarização para obter o potencial de corrosão Ecorr. O valor da corrente em sua 

intersecção corresponde à taxa de corrosão Icorr, expressa em densidade de 

corrente. Os valores das densidades de corrente de troca para as reações catódica 

e anódica têm um efeito profundo na taxa de corrosão68. 

Na prática, muitos sistemas de corrosão são controlados por ativação e, 

portanto, obedecem à Equação 3, resultando numa curva log versus potencial, que 

é linear em ambos os lados de Ecorr.  

No entanto pode haver complicações, tais como 64-70: 

log i 
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(I) Polarização de concentração, em que a velocidade de uma reação é 

controlada pela velocidade à qual os reagentes chegam à superfície 

do metal. Muitas vezes as reações catódicas mostram polarização de 

concentração em correntes mais altas, quando a difusão de íons 

oxigênio ou hidrogênio não é rápida o suficiente para sustentar a taxa 

controlada por ativação;  

(II) Formação de óxido, que pode ou não levar à passivação, podendo 

alterar a superfície da amostra. A superfície original e a superfície 

alterada podem ter valores diferentes para as constantes na análise 

de Tafel; 

(III) Dissolução preferencial de um componente de liga, alterando a 

superfície;  

(IV) Um processo de controle misto onde ocorre mais de uma reação 

catódica, ou anódica, simultaneamente. Um exemplo comum de 

controle misto é a redução simultânea de íons de oxigênio e de 

hidrogênio. Estas complicações causam não-linearidade no gráfico 

de Tafel. Os resultados obtidos a partir de um gráfico de Tafel que 

não possui uma região linear bem definida devem ser utilizados com 

cautela. A análise clássica de Tafel é realizada extrapolando as 

porções lineares de uma corrente logarítmica versus a parcela 

potencial de volta à sua intersecção. O valor da corrente anódica ou 

catódica na intersecção é Icorr. Muitos sistemas de corrosão do mundo 

real não fornecem uma região linear suficiente para permitir uma 

extrapolação precisa. A maioria dos softwares modernos para testes 

de corrosão executa um ajuste numérico mais sofisticado à equação 

de Butler-Volmer. Os dados medidos são ajustados à Equação 3 

ajustando os valores de Ecorr, Icorr, βa e βc. O método de ajuste da 

curva tem a vantagem de não requerer uma região linear bem 

definida na curva. 

 

Poorqasemi et al.69 analisaram a validade e precisão do método de 

extrapolação de Tafel na determinação de taxas de corrosão. No estudo foi utilizado 

aço carbono como eletrodo de trabalho, e soluções de HCl nas concentrações de 
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1, 2 e 3 M. As taxas de corrosão obtidas no teste de polarização potenciodinâmica 

foram comparadas às obtidas pelo método de perda de massa, e as taxas de 

corrosão mostraram-se superiores na polarização quando comparadas ao método 

de perda de massa. Os autores concluíram que a estimativa das taxas de corrosão 

baseadas na extrapolação de Tafel devem ser comparadas com o método de perda 

de massa sempre que possível. 

 

3.6 - Corrosão em filmes multicamada 
 

M. Abazari et al15 depositaram multicamadas Al/Al2O3 e Cr/CrOx sobre 

substratos de silício e aço inoxidável AISI 316, via magnetron sputtering. 

Estipularam uma espessura total do filme de 900 nm. Os filmes continham uma, 

três ou cinco bicamadas. Os testes de impedância eletroquímica indicaram que o 

aumento da impedância é diretamente proporcional ao aumento do número de 

bicamadas. As curvas de polarização potenciodinâmica indicaram aumento do 

potencial de pite com o aumento do número de bicamadas. Os autores sugerem 

que a melhora das propriedades esteja associada ao aumento do número de 

interfaces metal/óxido no filme. Por meio da observação da secção transversal das 

amostras em MEV, os autores sugeriram que a corrosão lateral observada na 

camada metálica mais externa do filme ajude na proteção das camadas 

subsequentes, atuando como uma camada de sacrifício. Na FIG. 8a está 

apresentada a secção transversal do filme, evidenciando a camada de alumínio 

dissolvida sob a camada de Al2O3. A FIG.8b mostra o processo esquematicamente. 
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Figura 8 - (a) secção transversal do filme multicamada, evidenciando a camada de 
alumínio dissolvida sob a camada de Al2O3; (b) processo mostrado 
esquematicamente. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

  Fonte: Abazari15, 2011. 

 

 Flores et al17 prepararam por magnetron sputtering filmes multicamada 

Ti/TiN e estudaram a influência da espessura das monocamadas e do número de 

períodos sobre a resistência à corrosão do aço H13. Os testes de polarização 

potenciodinâmica foram efetuados em solução aquosa 0,5M de NaCl. Observaram 

que a densidade de corrente é maior para amostras com menos períodos, o que 

indica que o controle por ativação seja dominante, e que a cinética de corrosão seja 

controlada pelas interfaces. Filmes compostos por multicamadas com maior 

número de interfaces apresentaram melhor comportamento frente à corrosão. 

 Ries et al16 depositaram filmes multicamada Ti/TiN por magnetron sputtering 

sobre barras de aço CK45 (0,42%p C). Produziram dois tipos de interfaces: 

abruptas e com gradiente de nitrogênio. Os testes eletroquímicos foram realizados 

numa solução 1M de acetato com pH=5,6. Observaram que em ambos os casos, 

as amostras recobertas por multicamadas apresentaram melhor resistência à 

corrosão, e que filmes com interface com gradiente de nitrogênio apresentaram 

melhor comportamento frente à corrosão que os filmes de interfaces abruptas. Tal 

comportamento foi atribuído à natureza das interfaces entre as monocamadas, que 

promove uma redução nas tensões interfaciais. Além disso, revestimentos com 

 



34 

 

 

interfaces com gradiente de função apresentaram menores valores de porosidade 

que melhoraram a resistência à corrosão por restringir o acesso do eletrólito ao 

metal-base. 
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4 Materiais e Métodos 
 

Neste trabalho foram obtidos filmes finos monocamadas de TiO2 e N-TiO2, e 

multicamadas de TiO2/N:TiO2 sobre substratos de aço AISI 316 e Si(100), por meio 

da técnica de deposição química de organometálicos em fase vapor (MOCVD). 

Foram produzidos filmes com diferentes espessuras e estruturas, variando-se o 

tempo e a temperatura de deposição. 

 

4.1 Substratos 
 

O aço inoxidável AISI 316 nas dimensões 20x20x5 mm foi utilizado como 

substrato. As amostras foram lixadas em lixas de carbeto de silício até 600 mesh e 

polidas com pasta de diamante até 3 μm, lavadas em acetona por 3 minutos em 

ultrassom, 3 minutos em etanol, e enxaguadas em água deionizada em 

abundância. A seguir foram secas em nitrogênio e imediatamente inseridas no 

reator MOCVD. 

Por conveniência, substratos de Si(100) foram utilizados para avaliação da 

espessura dos filmes. O preparo da superfície consistiu na limpeza do substrato em 

uma solução aquosa de 5%v de H2SO4, enxágue em água deionizada e secagem 

com nitrogênio. A seguir estas amostras foram também inseridas no reator 

MOCVD. 

 

4.2 Precursores 

 

Para a obtenção de TiO2 utilizou-se tetraisopropóxido de titânio (TTiP) como 

fontes tanto de titânio quanto de oxigênio. Para obtenção de N:TiO2 adicionou-se 

NH3 ao sistema. 

 

4.3 O equipamento MOCVD 
 

Na FIG. 9 está mostrado esquematicamente o equipamento existente no 

Laboratório de Filmes Finos do CCTM, utilizado para a obtenção dos filmes. O 
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equipamento tem como principais componentes uma câmara de reação, que possui 

um reator de quartzo aquecido por um forno infravermelho, e uma bomba de vácuo 

que mantém a câmara de reação sob pressão inferior à atmosférica. Os 

precursores organometálicos, bem como as linhas de condução de gás, são 

mantidos aquecidos por meio de cordões de aquecimento, o que evita que vapores 

organometálicos se condensem antes que atinjam o porta-amostra. Utiliza-se N2 

como gás vetor. Uma bomba de palhetas de vazão 40 m3/h permite manter o 

sistema em vácuo dinâmico. Uma válvula de agulha está instalada na entrada do 

reator e sua função é manter as linhas à pressão atmosférica, enquanto trabalha-

se a uma pressão menor dentro do reator. O precursor é mantido a uma 

temperatura suficiente para que seja atingida a pressão de vapor adequada, 

aproximadamente 35-40°C, para o isopropóxido de titânio IV. A FIG. 10 mostra a 

câmara de reação do equipamento. 

 

Figura 9 - Equipamento MOCVD mostrado esquematicamente. 

        

       Fonte: Marcello24, 2015  
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Figura 10 - Foto do equipamento MOCVD. 

. 

 

 

4.4 Crescimento de filmes 
 

Conforme mencionado, para a obtenção de TiO2 utilizou-se apenas o 

isopropóxido de titânio IV como fontes tanto de titânio quanto de oxigênio, e para a 

obtenção de N:TiO2 amônia (NH3) é adicionada ao sistema. Trata-se, portanto, de 

crescimentos onde os precursores são introduzidos no sistema simultaneamente, 

e são misturados antes de atingirem a câmara de reação. Para a obtenção dos 

sistemas multicamadas TiO2/N:TiO2 é necessário a abertura e o fechamento da 

válvula de admissão de amônia. Os tempos de permanência nas posições aberta 

ou fechada devem ser rigorosamente controlados e monitorados, para que as 

camadas tenham interfaces abruptas e para que a espessura de cada uma das 

camadas se repita. Foram produzidos filmes com até 8 camadas. Cada grupo de 

duas camadas diferentes é denominado período. Assim, além de amostras 

monocamadas de TiO2 e de N:TiO2, foram produzidos filmes com 1 e 4 períodos 

(conjunto de duas monocamadas). A FIG.11 ilustra o filme multicamadas. Os 

parâmetros de deposição foram otimizados com base em trabalhos anteriores 

realizados pelo grupo de filmes finos do IPEN, e estão listados na TAB. 3. 
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Tabela 3: Parâmetros de deposição 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11 - Revestimento multicamadas com 4 períodos, mostrado 
esquematicamente. 

N:TiO2 

TiO2 

N:TiO2 

TiO2 

N:TiO2 

TiO2 

N:TiO2 

TiO2 

Substrato AISI 316 

 

Com base nas velocidades de crescimento determinadas e apresentadas no 

Capítulo Resultados e Discussão, foram estipulados os tempos de abertura e 

fechamento da válvula de admissão de amônia, de forma a obter-se teores 

diferentes de nitrogênio. 

 

4.5 Caracterização dos filmes 
  

Os filmes compostos por TiO2, N:TiO2 e TiO2/N:TiO2 foram caracterizados 

por meio das técnicas abaixo descritas. 

 

4.5.1 Espectrometria de fluorescência de raios-X 

 

A determinação da composição química do substrato foi feita por 

espectrometria de fluorescência de raios X, que é uma técnica não destrutiva que 

permite identificar os elementos presentes em uma amostra (análise qualitativa), 

Parâmetros  

Fluxo de N2 arraste (mL/min) 0,5 

Fluxo de N2 vetor (mL/min) 0,5 

Fluxo de NH3 (mL/min) 0,5 

Temperaturas (ºC) 400 e 500 

Pressão no reator (mbar) 50 
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assim como estabelecer a concentração de cada elemento presente na amostra7. 

Foi utilizado o equipamento Modelo RIX300, marca Rigaku. 

4.5.2 Microscopia eletrônica de varredura  

 

Análises por microscopia eletrônica com emissão de campo (MEV-FEG) 

foram realizadas para avaliar a morfologia da superfície dos filmes obtidos. Foi 

utilizado o microscópio eletrônico de varredura com canhão de emissão de campo 

FEI Quanta 600. 

A velocidade de crescimento dos filmes foi determinada dividindo-se a 

espessura dos filmes pelo tempo de deposição. Para os filmes de TiO2 foram 

utilizados os parâmetros previamente determinados pelo grupo24. 

A morfologia dos pites formados após o ensaio eletroquímico, foi 

analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), em um equipamento 

Hitachi, modelo TM3000. 

 

4.5.3 Difração de raios-X (DRX) 

 

As análises por difração de raios X foram realizadas com o objetivo de 

determinar as fases formadas. Para as análises foi utilizado um difratômetro de 

raios X de marca Rigaku, tubo de CuKα, passo de 0,1º e tempo de aquisição de 

10s. Foi utilizado ângulo de incidência rasante de 5°. 

 

4.5.4 Espectroscopia de fotoelétrons induzidos por raios X (XPS) 

 

Análises de espectroscopia de fotoelétrons induzidos por raios X foram 

realizadas com o objetivo de determinar o estado químico das espécies próximas 

à superfície sólida, e a variação da composição química dos filmes multicamadas 

ao longo da espessura. A identificação dos elementos presentes na superfície é 

feita pelas energias de ligação dos fotoelétrons. Foi utilizado o equipamento modelo 

K-Alpha, da Thermo Scientific. O equipamento foi programado para fornecer um 

feixe spot de 400 µm. Após a aquisição dos espectros de alta resolução do Ti2P, 

O1s e N1s, foi efetuada a deconvolução dos espectros utilizando-se o algoritmo 
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Smart no programa Avantage®. As energias de ligação foram corrigidas com base 

no pico de referência do C1s em 284,8 eV. 

 

4.5.5 Avaliação eletroquímica 

 

A resistência à corrosão de filmes de TiO2 e N:TiO2 depositados sobre 

aço inoxidável AISI 316 foi avaliada por meio de testes de polarização 

potenciodinâmica em um potenciostato EG&G da Princeton Applied Research 

273A. A área exposta ao eletrólito foi de 0,196 cm2. 

 Na FIG. 12 está apresentado o arranjo experimental utilizado para os 

ensaios. O eletrodo de Calomelano saturado foi utilizado como eletrodo de 

referência, platina como contra-eletrodo e o filme obtido como eletrodo de trabalho, 

em eletrólito de 3,5%p de NaCl à temperatura ambiente. As curvas de polarização 

foram obtidas a uma taxa de 1,0 mV.s-1 entre -0,60 V em relação ao potencial de 

circuito aberto e + 2,5 V. Os dados foram analisados utilizando o programa EC-Lab 

Express para determinar valores de potencial de corrosão (Ecorr) e densidade de 

corrente de corrosão (icorr) das amostras, que foram obtidos pelo método de 

extrapolação de Tafel. Os testes foram realizados em triplicata. Foram 

considerados os ramos anódicos e catódicos. 
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Figura 12 - (a) potenciostato utilizado nos testes eletroquímicos; (b) detalhe da 
célula eletroquímica. 
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Eletrodo de referência (Calomelano 
saturado) 

Contra Eletrodo (Platina) 

Eletrodo de Trabalho (amostra revestida) 
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5 Resultados e Discussão 
 

5.1 Composição química do substrato 
 

A composição química do aço AISI 316, obtida por espectrometria de 

fluorescência de raio-X é mostrada na TAB. 4. 

 

Tabela 4 - Composição química do substrato obtida por espectrometria de 
fluorescência de raios-X, em % em peso. 

 

5.2 Determinação da velocidade de crescimento  
 

Para a determinação da velocidade de crescimento dos filmes a 400 e 500°C 

foram crescidos filmes de TiO2 e N:TiO2 por 60 minutos sobre Si. A secção 

transversal desses filmes foi observada em MEV-FEG e está mostrada na FIG.13. 

Conforme mencionado, a velocidade de crescimento foi estimada dividindo-se a 

espessura do filme pelo tempo de deposição. As velocidades de crescimento 

calculadas para N:TiO2 a 400 e 500°C foram, respectivamente, de 8,2 e 9,8 nm/min. 

Foram adotadas as velocidades de crescimento de 13 e 37 nm/min para os filmes 

de TiO2 crescidos a 400 e 500°C, respectivamente. Estes dados foram 

determinados anteriormente pelo grupo de trabalho24. 

5.2.1 Caracterização por microscopia eletrônica de varredura dos filmes 

crescidos sobre Si(100) 

 

A FIG. 13 mostra a secção transversal dos filmes de TiO2 e N:TiO2 crescidos 

a 400 e 500°C sobre Si(100). Observa-se que a interface entre o filme e o substrato 

é plana, e que os filmes crescem perpendicular à superfície do substrato. Na figura 

é possível também observar diferenças morfológicas significativas entre os filmes. 

Enquanto os filmes crescidos a 400°C dopados ou não com nitrogênio apresentam 

morfologia densificada, os filmes crescidos a 500° apresentam morfologia colunar 

com espaçamento significativo, sugerindo que haja níveis altos de porosidade 

Fe Cr Ni Mo Mn S Si P N C 
Balanço 17,08 10,29 2,27 1,57 0,72 0,35 0,06 0,10 0,12 
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nesse filme, independente da dopagem. Estas imagens foram utilizadas para 

determinação da velocidade de crescimento dos filmes, conforme mencionado 

anteriormente. 

Figura 13 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura da secção transversal 
de filmes crescidos por 60 minutos sobre Si(100). (a) TiO2 crescido a 400º; (b) TiO2 

crescido a 500°C; (c) N:TiO2 a 400° e (d) N:TiO2 crescido a 500º. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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5.3 Caracterização dos filmes por difração de raios-X 

 

Na FIG. 14 está apresentado o difratograma de raios X dos filmes de TiO2 e 

N:TiO2 crescidos a 400 e 500°C sobre aço inoxidável AISI 316. O espectro do filme 

não dopado, crescido a 400ºC, sugere a presença da fase TiO2 anatase. O aumento 

da temperatura de deposição para 500ºC levou à formação da fase rutilo, além de 

anatase. Nos filmes dopados com nitrogênio, em ambas as temperaturas, houve a 

formação de TiO2 anatase. Os espectros sugerem ainda a formação das fases 

TiO0,34N0,74 e Ti2N e/ou TiN. Com base nesses resultados pode-se inferir que a 

presença de nitrogênio inibiu a transformação de fase anatase-rutilo a 500°C, e que 

a dopagem com nitrogênio proporcionou a formação de outras fases, além de 

anatase. Segundo F.Peng70 e M.Sathish71, a formação de fases contendo 

nitrogênio só ocorre quando altos teores de nitrogênio são incorporados aos filmes, 

e para baixos teores não ocorre alteração significativa da estrutura cristalina do 

TiO2. 

 

Figura 14 - Espectros de difração de raios X dos filmes obtidos a 400 e 500°C em 
ângulo rasante a 5°. 
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5.4 Caracterização por microscopia eletrônica de varredura dos filmes 
crescidos sobre o aço inoxidável AISI 316 
 

 A seguir estão apresentadas as micrografias da superfície dos filmes de TiO2 

e N:TiO2 crescidos a 400 e 500° com espessuras de 300 nm sobre o aço AISI 316. 

 

5.4.1 Filmes crescidos a 400°C 

 

 A FIG. 15 mostra o aspecto geral da superfície do filme de TiO2 com 300 nm 

de espessura, crescido a 400 °C sobre AISI 316. Observam-se grãos distribuídos 

uniformemente nessa superfície. 

Figura 15 - Superfície do filme de TiO2 depositado a 400°C sobre AISI 316, com 
300 nm de espessura. 

 

(a) 

 Na FIG. 16 está apresentada a superfície do filme de N: TiO2 com 300 nm 
de espessura, crescido a 400 °C sobre AISI 316. 
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Figura 16 - (a) Superfície do filme de N:TiO2 depositado a 400°C sobre AISI 316, 
com 300 nm de espessura. 

  

 

Na FIG. 17 está apresentada a secção transversal do filme multicamada 

composto por 4 períodos (8 camadas), com espessura total de 300 nm, em imagem 

obtida por MEV-FEG. As camadas mais escuras correspondem ao N:TiO2 e as mais 

claras ao TiO2. 

Figura 17 - Secção transversal de filme multicamadas, com 4 períodos, crescido 
a 400°C, com espessura total de 300 nm. Camadas mais escuras correspondem 
ao N:TiO2 e as mais claras ao TiO2 

 

Substrato 

Filme 
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5.4.2 Filmes crescidos a 500ºC 

  

Na FIG. 18 está apresentada a superfície do filme de N:TiO2 com 300 nm de 

espessura, crescido a 500°C sobre AISI 316. O filme apresenta grãos 

uniformemente distribuídos na superfície. 

 

Figura 18 - Superfície do filme de N:TiO2 depositado a 500°C sobre AISI 316, 
com 300 nm de espessura. 

 

 

5.5 Caracterização química dos filmes por XPS 
 

A técnica XPS foi utilizada para analisar a composição e as energias de 

ligação entre os átomos que compõem os filmes. Foram analisadas amostras 

multicamadas de 1 período TiO2/N:TiO2 e monocamadas TiO2 e de N:TiO2 obtidas 

a 400 e 500°C. Foram levantados perfis da variação do teor de N e O ao longo da 

espessura dos filmes. 

Nas FIG. 19 e 20 estão apresentados os perfis de composição química dos 

elementos nitrogênio e oxigênio obtidos nos filmes multicamadas TiO2/N:TiO2 
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crescidos a 400 e 500°C, respectivamente. Ambos os filmes são compostos de 

duas camadas de 300 nm de espessura cada. Observa-se que os teores, tanto de 

oxigênio, quanto de nitrogênio, se mantêm constantes na espessura, entretanto, 

quando o teor de nitrogênio no filme diminui, o de oxigênio aumenta. 

 

Figura 19 - - Perfil de composição química de nitrogênio e oxigênio, obtido por 
XPS, de um filme multicamada TiO2/N:TiO2 de 1 período, e com 600 nm de 
espessura total, crescido a 400°C. 

 

 

Figura 20 - Perfil de composição química de nitrogênio e oxigênio, obtido por 
XPS, de um filme multicamada TiO2/N:TiO2 de 1 período, e com 600 nm de 
espessura total, crescido a 500°C. 
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 A FIG. 21a mostra espectro XPS de baixa resolução (survey) de filmes de 

N:TiO2 de 300 nm de espessura, crescidos a 400°C. O pico próximo da região de 

400 eV mostra que o nitrogênio foi incorporado com sucesso na matriz de TiO2. 

Observa-se que os filmes são compostos por Ti, O, N e C, e os teores encontrados 

foram de 27,05; 46,50; 7,27 e 19,17 at%; respectivamente. A contaminação por 

carbono advém da exposição da amostra ao ar, e ainda do resíduo da 

decomposição do precursor utilizado no crescimento dos filmes (TTiP) 72,73
.  

Nas FIG. 21b, 21c e 21d estão apresentados os espectros de alta resolução 

dos elementos N, Ti e O, respectivamente, presentes no filme de N:TiO2 crescido a 

400 °C. Os valores de energia de ligação para os compostos encontrados no filme 

estão listados na TAB. 5. 

 

Figura 21 - Espectros XPS do filme monocamada de espessura total 300 nm, 
N:TiO2, obtido a 400°C: (a) survey; (b) N1s; (c) Ti2p; (d) O1s. 

 

 
(a)  

 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 
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Na FIG. 22a está apresentado o espectro XPS de baixa resolução (survey) 

do filme composto de 1 período TiO2/N:TiO2, com espessura total de 600 nm, 

crescido a 400 °C. Analogamente ao que foi apresentado para a FIG. 21a, o pico 

próximo da região de 400 eV mostra que o nitrogênio foi incorporado com sucesso 

na matriz de TiO2. Observa-se que os filmes são compostos por Ti, O, N e C, e os 

teores encontrados foram de 26,94; 46,05; 7,29 e 19,72 at%; respectivamente. 

Analogamente ao citado para a FIG. 21, a contaminação por carbono advém da 

exposição da amostra ao ar, e ainda do resíduo da decomposição do precursor 

utilizado no crescimento dos filmes (TTiP)72,73. 

Nas FIG. 22b-d estão apresentados os espectros de alta resolução de N, Ti 

e O, respectivamente, presentes no filme composto de 1 período TiO2/N:TiO2, com 

espessura total de 600 nm, crescido a 400°C. Os valores de energia de ligação 

para os compostos encontrados no filme estão listados na TAB. 5. 

Figura 22 - Espectros XPS do filme multicamada, 1 período, 600 nm de 
espessura total, TiO2/N:TiO2, obtido a 400°C: (a) survey; (b) N1s; (c) Ti2p; (d) 
O1s. 

(a) (b) 

(c) (d) 



51 

 

 

 

Tabela 5 - Energias de ligação (EL) das ligações correspondentes aos filmes 
crescidos a 400°C e apresentados nas Figuras 21 e 22. 

Elemento  Energia de ligação dos 
Compostos 

  Ligação Referência 

 Multicamada  N:TiO2    

Ti Ti 2p3/2 Ti 2p1/2 Ti 2p3/2 Ti 2p1/2   

 456,46  457,87  TiNxOy 74 

 458,41 464,24 458,48 464,23 O-Ti-O 

no TiO2 

12, 74 

70, 74, 75 

  462,74  462,88   

O1s       

 530,23  530,18  TiO2 

Ti-O  

no TiO2 

75 

70 

 

 531,46  531,05  TiNxOy 74 

N1s       

 396,14  396,02  Ti-N-Ti 

no TiNO 

70 

 396,71  396,46  TiNxOy 

Ti-N-O 

Ti-N-Ti 

74 

75 

70 

 401,38  401,04  O-Ti-N 

Nads 

77 

10 

 

 A FIG. 23a mostra espectro XPS de baixa resolução (survey) de filmes de 

N:TiO2 de 300 nm de espessura, crescidos a 500°C. O pico próximo da região de 

400 eV mostra que o nitrogênio foi incorporado com sucesso na matriz de TiO2. 
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Observa-se que os filmes são compostos por Ti, O, N, e C, com teores de 27,32; 

51,44; 8,29 e 12,96 at%; respectivamente. Como mencionado anteriormente, a 

contaminação por carbono advém da exposição da amostra ao ar, e ainda do 

resíduo da decomposição do precursor utilizado no crescimento dos filmes 

(TTiP)72,73.  

Nas FIG. 23b, 23c e 23d estão apresentados os espectros de alta resolução 

dos elementos N, Ti e O, respectivamente, presentes no filme de N:TiO2 crescido a 

500°C. Os valores de energia de ligação para os compostos encontrados no filme 

estão listados na TAB. 6. 

 

Figura 23 - Espectros XPS do filme monocamada de espessura total 300 nm, 
N:TiO2, obtido a 500°C: (a) survey; (b) N1s; (c) Ti2p; (d) O1s. 

 

(a)  

 

(b) 
 

(c) 
 

(d) 
 

 

 Na FIG. 24a está apresentado o espectro XPS survey do filme composto de 

1 período TiO2/N:TiO2, com espessura total de 600 nm, crescido a 500 °C. O pico 

próximo da região de 400 eV mostra que o nitrogênio foi incorporado com sucesso 
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na matriz de TiO2. Observa-se que os filmes são compostos por Ti, O, N, e C, com 

teores de 27,38; 50,40; 8,61 e 13,61 at%; respectivamente. 

Nas FIG. 24b, 24c e 24d estão apresentados os espectros de alta resolução 

dos elementos N, Ti e O, respectivamente, presentes no filme de N:TiO2 crescido a 

500 °C. Os valores de energia de ligação para os compostos encontrados no filme 

estão listados na TAB. 6. 

 

Figura 24 - Espectros XPS do filme multicamada, com 1 período e 600nm de 
espessura total, TiO2/N:TiO2, obtido a 500°C: (a) survey; (b) N1s; (c) Ti2p; (d) 
O1s. 

(a) 

 

(b) 

 

 (c) (d) 
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Tabela 6 - Energias de ligação (EL) correspondentes aos filmes crescidos a 500°C 
e apresentados nas FIG. 23 e 24. 

Elemento  Energia de ligação 
dos Compostos 

  Ligação Referência 

 Multicamada  N:TiO2    

Ti Ti 2p3/2 Ti 2p1/2 Ti 2p3/2 Ti 2p1/2   

 457,89  456,91  TiNxOy 74 

 458,50 464,24 458,47 464,37 O-Ti-O 

no TiO2 

12, 74 

70, 74, 76 

  463,03  463,23   

O1s       

 530,17  530,23  TiO2 

Ti-O no 
TiO2 

75 

70 

 531,89  531,5  TiNxOy 74 

N1s       

 395,93  396,08  Ti-N-Ti 

No 
TiNO 

70 

 396,35  396,46  TiNxOy 

Ti-N-O 

Ti-N-Ti 

74 

75 

 401,38  401,67  O-Ti-N 

Nads 

77 

10 

 

 

A literatura mostra que não há ainda um consenso sobre a análise das 

energias de ligação no espectro N1s. Segundo Peng70, picos entre 396 e 397,5 eV 

são devidos a ligações Ti-N-Ti. Asahi et al.10 atribuíram o pico a 396 eV ao 
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nitrogênio atômico (β-N). Valores de energia em torno de 396,4 eV indicam que o 

nitrogênio foi incorporado na forma de TiOxNy com ligações Ti-N, como esperado 

para nitrogênio substitucional12. Segundo Du et al75, o pico centrado em 

aproximadamente 396,4 eV pode ser atribuído a ligações Ti-N-O existentes no TiO2 

dopado com N.  

O espectro N1s apresenta ainda um pico centrado em aproximadamente 401 

eV. Segundo Chen77, um pico de energia alargado centrado em 401,3 eV pode ser 

atribuído a ligações O-Ti-N, enquanto que Asahi et al10 identificaram em filmes TiO2-

xNx picos a 402 e 400 eV, que foram associados ao nitrogênio adsorvido (γ-N). A 

baixa intensidade do pico em valores próximos a 400,1 eV seria originada pela 

ligação do nitrogênio com oxigênio na superfície78. 

O espectro de O1s mostra uma assimetria consistente com processo de 

nitretação, que sugere a formação de oxinitreto de titânio75. O pico encontrado a 

aproximadamente 530 eV pode ser associado a ligações Ti-O no TiO275,70. O pico 

encontrado a 531,5 eV pode ser atribuído à água adsorvida76. 

O dubleto de Ti2p a 458,5 eV (2p3/2) e 464,24 eV (2p1/2) estão associados ao 

TiO2 anatase12,74. A maior contribuição se deve ao Ti+4, que corresponde às 

contribuições Ti+4 2p1/2 e 2p3/2 do TiO272,73. Segundo Maury12, o deslocamento do 

pico de titânio para valores de menor energia sugere a formação de ligações Ti-N, 

e quando acompanhado de um alargamento do pico Ti2p, confirma a contribuição 

de Ti+3, originário de nitreto ou oxinitreto. Os picos encontrados em 457,89 eV e em 

463 eV se devem a ligações N-Ti-N e/ou O-Ti-N12,70. 

 

5.6 Avaliação eletroquímica e morfológica dos filmes 
 

 A seguir estão apresentadas as curvas de potencial de corrosão em circuito 

aberto, e de polarização potenciodinâmica para o aço inoxidável austenítico AISI 

316 com e sem revestimentos à base de titânio. Para embasar a discussão, 

micrografias da superfície das amostras, após os testes eletroquímicos, obtidas em 

MEV utilizando elétrons retro-espalhados, também são mostradas. 
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5.6.1 Filmes monocamada dopados e não dopados 
 

5.6.1.1 Filmes de 300 nm de espessura crescidos a 400 e 500°C 

 

 Na FIG. 25 estão apresentadas as curvas de potencial de circuito aberto 

(PCA) vs. tempo de imersão para o aço inoxidável AISI 316 sem revestimento, e 

revestido com filmes monocamada de dióxido de titânio, com e sem dopagem com 

nitrogênio. Os filmes foram produzidos com 300 nm de espessura nas temperaturas 

de 400 e 500°C. A amostra de N:TiO2 crescida a 400°C, apresentou um ligeiro 

aumento de potencial nos minutos iniciais do teste e, em seguida, uma diminuição 

constante de potencial em função do tempo de imersão. A amostra de N:TiO2 

crescida a 500°C apresentou uma queda brusca nos primeiros minutos, e logo 

após, tendência à estabilização. Com relação aos filmes sem dopagem, a amostra 

de TiO2 crescida a 400°C apresenta um comportamento que sugere a quebra e 

recomposição de camada passiva na primeira metade do ensaio, mas que mostra 

tendência à estabilização num potencial próximo ao do substrato. A amostra de 

TiO2 crescida a 500°C apresentou comportamento mais homogêneo nos mesmos 

períodos de imersão em 3,5%p NaCl, em relação a seus pares, e mostra maior 

estabilidade do filme. 

 As amostras dopadas com nitrogênio apresentaram estabilização em PCAs 

inferiores aos apresentados pelas amostras sem dopagem. Além disso, observa-se 

que os filmes crescidos a 400ºC estabilizaram em potenciais mais elevados que os 

crescidos a 500°C. 
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Figura 25 - Curvas de potencial em circuito aberto para o substrato e filmes de 
TiO2 e N:TiO2 crescidos a 400 e 500°C com espessuras de 300 nm. 

 

 

 Na FIG. 26 estão apresentadas as curvas de polarização potenciodinâmica 

para o substrato, e filmes de TiO2 e N:TiO2 crescidos a 400 e 500°C, com 300 nm 

de espessura. Observa-se que o substrato apresenta formação de camada passiva 

bem definida com potencial de corrosão de -276 mV e densidade de corrente de 

corrosão de 0,163 µA.cm-2. A quebra do filme passivo ocorreu em +440 mV, 

aproximadamente. A amostra de TiO2 crescida a 400°C apresenta valores de 

potencial de corrosão um pouco mais nobre que o aço, e densidade de corrente de 

corrosão cerca de uma ordem de grandeza menor, como mostrado na TAB. 7. 

Apresenta região passiva com potencial de quebra de 482 mV, muito próximo do 

aço sem revestimento. A amostra recoberta pelo filme de N:TiO2 crescido a 400°C 

apresentou potencial e corrente de corrosão similares aos do filme não dopado, 

porém com uma região passiva bastante discreta. As amostras de TiO2 e N:TiO2, 

ambas crescidas a 500°C, não apresentaram formação de filme passivo, e as 

curvas são representativas de dissolução. Observa-se que as amostras produzidas 

a 500°C apresentam tendência à dissolução, independentemente de serem 

dopadas ou não. Conforme mostrado na FIG. 13, os filmes crescidos a 500°C 

apresentaram morfologia colunar porosa, o que permite o acesso fácil do eletrólito 

à superfície do substrato. Em contraste, os filmes crescidos a 400°C apresentaram 



58 

 

 

estrutura densificada, o que dificulta o acesso do eletrólito à superfície do aço, 

protegendo-o. 

Figura 26 - Curvas de polarização linear para o substrato e filmes de TiO2 e 
N:TiO2 crescidos a 400 e 500°C com espessuras de 300 nm. 

 

 

Tabela 7 - Parâmetros eletroquímicos do AISI 316 sem e com revestimentos dos 
filmes de TiO2 e N:TiO2 crescidos a 400 e 500°C, com espessura de 300 nm. 

Filme Temperatura Espessura 
(nm) 

Ecorr 

(mV) 
Icorr 

(µA.cm-2) 
Epite 

(mV) 
Ipassivo 

(µA.cm-2) 

Substrato - - -276,0 0,163 440,0 1,96 

TiO2 400 300 -238,0 0,011 482,0 1,06 

TiO2 500 300 -209,5 0,320 - - 

N:TiO2 400 300 -209,8 0,013 -150,0 0,13 

N:TiO2 500 300 -285,3 0,025 - - 

 

 Na FIG. 27a observa-se a superfície da amostra recoberta por TiO2 a 400°C, 

após teste de polarização potenciodinâmica. Observam-se pites de corrosão no 

filme, que expõem o substrato, melhor visualizado no aumento mostrado na FIG 

27b. A corrosão por dissolução do substrato, sob a camada de TiO2, é evidenciada 

nessa imagem. O potencial de quebra de filme passivo ficou na mesma ordem de 

grandeza que o do substrato. 
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Figura 27 - (a) Superfície do aço inoxidável AISI 316 recoberto por um filme de 
TiO2 de 300 nm de espessura, crescido a 400°C, após teste de polarização 
potenciodinâmica, em solução de NaCl 3,5%p em temperatura ambiente; (b) 
aumento em região de (a). 

 

(a) 

 

(b) 
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Figura 28 - (a) Superfície do aço inoxidável AISI 316 recoberto por um filme de 
N:TiO2 de 300 nm de espessura, crescido a 400°C, após teste de polarização 
potenciodinâmica, em solução de NaCl 3,5%p em temperatura ambiente; (b) 
região onde houve delaminação. 

 

(a) 

 

(b) 
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Conforme mencionado, a curva de polarização anódica da amostra de 

N:TiO2 crescida a 400°C sugere a existência de uma estreita faixa de passividade, 

com potencial de quebra da ordem de -150 mV, mas que não foi capaz de oferecer 

proteção por longo tempo ao substrato. Tal comportamento é evidenciado pelas 

micrografias apresentadas nas FIG. 28a e 28b, obtidas por MEV utilizando elétrons 

retro-espalhados. Observa-se na FIG. 28a a ocorrência de pites no filme, como 

descrito para a amostra de TiO2 não dopada. Entretanto, observou-se em outras 

regiões, FIG. 28b, a delaminação do filme, marcando o término da proteção. 

 

5.6.1.2 Filmes de 150 nm de espessura crescidos a 400 e 500°C 

  

 Na FIG. 29 estão apresentadas as curvas de PCA vs. tempo de imersão para 

o aço inoxidável AISI 316 sem revestimento, e revestido com filmes monocamada 

de dióxido de titânio com e sem dopagem com nitrogênio crescidos a 400 e 500°C, 

com 150 nm de espessura. A curva referente ao substrato foi novamente plotada, 

para efeito de comparação. A figura mostra que todas as curvas são estáveis 

durante o período avaliado, sendo que a amostra de TiO2 crescida a 400°C, bem 

como o substrato, apresentaram tendência a aumento de potencial com o aumento 

do tempo de imersão. Esta amostra destaca-se das demais, pois apresentou, em 

todo o intervalo monitorado, potenciais mais nobres que o aço sem revestimento, 

sugerindo menor tendência à corrosão em relação às demais amostras. As curvas 

referentes às amostras de TiO2 e N:TiO2, ambas crescidas a 500°C, sugerem 

diminuição lenta e contínua do potencial com o aumento do tempo de imersão, 

sendo que amostra de N:TiO2 apresentou leve diminuição nos primeiros minutos de 

ensaio, seguido de estabilização. 

 Analogamente ao discutido na FIG. 26, as amostras dopadas com nitrogênio 

apresentaram estabilização em potenciais inferiores aos apresentados pelas 

amostras sem dopagem. Além disso, observa-se que os filmes crescidos a 400ºC 

estabilizaram em potenciais mais elevados que os crescidos a 500°C. 
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Figura 29 - Curvas de potencial em circuito aberto para o substrato, e filmes de 
TiO2 e N:TiO2 crescidos a 400 e 500°C, com espessuras de 150 nm. 

 

 

Na FIG. 30 estão apresentadas as curvas de polarização potenciodinâmica 
para o substrato, e filmes de TiO2 e N:TiO2 crescidos a 400 e 500°C, com 150 nm 
de espessura. 

 

Figura 30 - Curvas polarização linear para o substrato, e filmes de TiO2 e N:TiO2 
crescidos a 400 e 500°C com espessuras de 150 nm. 

 

 

 Observa-se que amostra de TiO2 crescida a 400°C apresenta valor de 

potencial de corrosão superior ao do substrato, e corrente de corrosão bastante 
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inferior, como mostra a TAB. 8, sugerindo que o filme apresenta caráter protetor. O 

potencial de quebra do filme passivo se dá em valores superiores ao do substrato, 

nas mesmas condições analisadas. A amostra de N:TiO2 crescida a 400°C 

apresenta potencial de corrosão superior ao do substrato, valores de Icorr inferior, e 

zona de passividade estreita, com potencial de quebra de filme passivo de 

aproximadamente 78 mV. Observa-se que as amostras produzidas a 500°C 

apresentaram controle por ativação, independentemente de serem dopadas ou 

não, analogamente ao descrito para os filmes com 300 nm de espessura. 

 

Tabela 8 - Parâmetros eletroquímicos do AISI 316 sem e com revestimentos de 
TiO2 e N:TiO2 crescidos a 400 e 500°C, com espessura de 150 nm. 

Filme Temperatura Espessura 
(nm) 

Ecorr 

(mV) 
Icorr  

(µA.cm-2) 
Epite 

(mV) 
Ipassivo 

(µA.cm-2) 

Substrato - - -276,0 0,163 440,0 1,96 

TiO2 400 150 -164,8 0,005 480,0 0,09 

TiO2 500 150 -220,5 0,235 - - 

N:TiO2 400 150 -194,7 0,127 78,0 1,05 

N:TiO2 500 150 -367,3 0,650 - - 

 

 Na FIG. 31a observa-se a superfície da amostra recoberta com TiO2 crescido 

a 400°C, com 150 nm de espessura, após teste de polarização potenciodinâmica. 

Observam-se pites distribuídos nessa superfície. A FIG. 31b é um aumento numa 

região da FIG. 31a, onde se observa o metal abaixo do filme. A presença do filme 

proporcionou um comportamento diferente dessa amostra, que apresentou uma 

região passiva com potencial de quebra do filme passivo próximo ao do substrato, 

porém com densidade de corrente passiva bem menor, de 0,09 µA.cm-2. 
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Figura 31 - (a) Superfície do aço inoxidável AISI 316 recoberto por um filme de 
TiO2 de 150 nm de espessura, crescido a 400°C, após teste de polarização 
potenciodinâmica, em solução de NaCl 3,5%p em temperatura ambiente; (b) 
aumento numa região de (a). 

 

(a) 

 

(b) 

 Na FIG. 32 observa-se a superfície da amostra recoberta por N:TiO2, 

crescido a 400°C, com 150 nm de espessura, após teste de polarização 

potenciodinâmica. Observam-se pites próximos à interface metal/filme. Embora o 
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filme tenha atuado inicialmente para proteger o substrato, o que se observou na 

sequência, foi dissolução do filme e do substrato, como evidenciado na figura. 

 

Figura 32 - Superfície do aço inoxidável AISI 316 recoberto por um filme de 
N:TiO2 de 150 nm de espessura, crescido a 400°C, após teste de polarização 
potenciodinâmica, em solução de NaCl 3,5%p em temperatura ambiente. 

 

 

 Os filmes de 150 nm de espessura, crescidos a 400°C, dopados ou não com 

nitrogênio, apresentaram passivação e potenciais de corrosão mais nobres que o 

substrato, destacando-se o filme de TiO2 que apresentou icorr quase duas ordens 

de grandeza menor que o substrato. Os filmes crescidos a 500°C não ofereceram 

proteção ao substrato. 

 Dos filmes com espessura de 300 nm, somente TiO2 crescido a 400°C 

ofereceu proteção, apresentando densidade de corrente de corrosão uma ordem 

de grandeza menor que o substrato. Nos demais filmes foi observado dissolução. 

 Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir que filmes de TiO2 

crescidos a 400°C tendem a oferecer melhor proteção à liga que os crescidos a 

500°C, provavelmente devido à diferença microestrutural entre eles. Filmes 

substrato filme 
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crescidos a 500°C apresentaram as fases de TiO2 anatase e rutilo, e estrutura 

colunar, que representa alto nível de porosidade, enquanto que os filmes crescidos 

a 400°C apresentaram estrutura mais densa e fase anatase. Resultados 

semelhantes de resistência à corrosão foram relatados por Antunes et al2. Com 

relação à espessura, filmes de 150 nm mostraram maior estabilidade no PCA que 

os filmes de 300 nm, provavelmente devido ao menor nível de defeitos e tensões 

existentes em filmes mais finos. E, finalmente, com relação à dopagem com 

nitrogênio, os teores adicionados parecem não só não proteger a liga, como causar 

efeito deletério sobre sua resistência à corrosão, provavelmente devido à presença 

de nitrogênio formando uma segunda fase. 

 

5.6.1.3 Filmes multicamadas 

 

Na FIG. 33 estão apresentadas as curvas de PCA vs. tempo de imersão para 

o aço inoxidável AISI 316 sem revestimento, e revestido com um filme composto 

por multicamadas de TiO2/N:TiO2, com um período, e espessura total de 600 nm, e 

um filme composto por multicamadas de TiO2/N:TiO2, com dois períodos e 

espessura total de 150 nm. São mostradas também amostras recobertas por filmes 

monocamada de dióxido de titânio com e sem dopagem com nitrogênio de 

espessuras 150 e 300 nm. Estas curvas foram plotadas novamente para efeito 

comparativo. As amostras recobertas por filmes multicamadas apresentaram uma 

queda gradual de potencial, tendendo a se estabilizarem em potenciais superiores 

aos apresentados pelas demais amostras recobertas, ao término do período 

analisado. Todas as amostras apresentaram potencial inferior ao do substrato após 

60 minutos de imersão. 
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Figura 33 - Curvas de potencial em circuito aberto para o substrato, e filmes de 
TiO2, N:TiO2 e multicamadas TiO2/N:TiO2, crescidos a 500°C. 

 

 Na FIG. 34 estão apresentadas as curvas de polarização potenciodinâmica 

para o aço inoxidável AISI 316 revestido com um filme composto por multicamadas 

de TiO2/N:TiO2, com um período, e espessura total de 600 nm, e um filme composto 

por multicamadas de TiO2/N:TiO2, com dois períodos e espessura total de 150 nm. 

São mostradas ainda as curvas das amostras revestidas por filmes monocamada 

de espessuras 150 e 300 nm cada para efeito comparativo. Nenhuma das amostras 

apresentou região passiva, sendo todas as curvas representativas de dissolução. 

 

Figura 34 - Curvas de polarização potenciodinâmica dos filmes de TiO2, N:TiO2 e 
multicamadas TiO2/N:TiO2, crescidos a 500°C. 
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Na TAB. 9 estão apresentados os parâmetros eletroquímicos do AISI 316 

sem e com revestimentos, crescidos a 500°C. 

 

Tabela 9 - Parâmetros eletroquímicos do AISI 316 sem e com revestimentos, 
crescidos a 500°C. 

Filme Número 
de 

Períodos 

Espessura 
Total     
(nm) 

Ecorr 

(mV) 
Icorr  

(µA.cm-2) 
Epite (mV) Ipassivo 

(µA.cm-2) 

Substrato   -276,0 0,163 440,0 1,96 

TiO2 - 300 -209,5 0,320 - - 

TiO2 - 150 -220,5 0,235 - - 

N:TiO2 - 300 -311,0 0,627 - - 

N:TiO2 - 150 -367,3 0,650 - - 

TiO2/N:TiO2 2 600 -188,1 0,233 - - 

TiO2/N:TiO2 2 150 -279,8 0,117 - - 

 

 

 Na FIG. 35 observa-se a superfície da amostra recoberta por um filme 

multicamada TiO2/N:TiO2, com 2 períodos, espessura total de 150 nm, e crescido 

a 500°C, após teste de polarização potenciodinâmica. A imagem evidencia a 

dissolução do filme e do substrato. 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Figura 35 - Superfície do aço inoxidável AISI 316 recoberto por multicamada 
TiO2/N:TiO2, com 2 períodos, espessura total de 150 nm, e crescido a 500°C, 
após teste de polarização potenciodinâmica, em solução de NaCl 3,5%p à 
temperatura ambiente. 

 

 Para os filmes multicamadas crescidos a 500°C observou-se diminuição nos 

valores de potencial de corrosão e de densidade de corrente de corrosão em 

relação aos filmes compostos por monocamadas. Entretanto, em todos os testes 

se observou comportamento consistente com ativação. 

 Como os resultados obtidos para os filmes crescidos a 500°C não se 

mostraram efetivos na proteção contra a corrosão do AISI 316, os ensaios 

subsequentes foram focados nos filmes obtidos a 400°C, que mostraram resultados 

mais promissores. Dessa forma, foram confeccionados filmes compostos por 

multicamadas formados por 1 período e 4 períodos com espessura final de 300 nm; 

filmes com dois períodos e espessura final de 150 e de 600 nm. Os resultados são 

apresentados a seguir. 

 Na FIG. 36 estão apresentadas as curvas de PCA vs. tempo de imersão para 

o aço inoxidável AISI 316 sem revestimento, e revestido com filmes multicamadas 

TiO2/N:TiO2. A curva referente ao substrato foi novamente plotada, para efeito de 

comparação. Os filmes foram produzidos a 400°C, com espessuras totais de 150, 

300 e 600 nm. A figura mostra que a amostra recoberta por TiO2/N:TiO2, com 2 
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períodos, e espessura total de 600 nm apresentou queda no potencial nos períodos 

iniciais de imersão, mas tendeu a um aumento desse potencial para períodos 

maiores de imersão. A amostra recoberta por TiO2/N:TiO2, com 2 períodos, e 

espessura total de 600nm, bem como a amostra recoberta pelo filme de 

TiO2/N:TiO2, com 4 períodos, e espessura total de 300 nm, apresentaram queda de 

potencial nos períodos iniciais do teste, e tendem a potenciais menores ao fim do 

período de imersão. A amostra recoberta por TiO2/N:TiO2, com 2 períodos, e 

espessura total de 150 nm apresentou oscilação do potencial. Observa-se que 

todas as amostras, à exceção da amostra TiO2/N:TiO2, com 1 período, e espessura 

total de 300 nm estabilizaram em potenciais menores que o substrato. 

Figura 36 - Curvas de potencial em circuito aberto para filmes de TiO2, N:TiO2 e 
multicamadas TiO2/N:TiO2, crescidos a 400°C. 

 

 

Na FIG. 37 estão apresentadas as curvas de polarização potenciodinâmica 

para o aço inoxidável AISI 316 revestido com um filme composto por multicamadas 

de TiO2/N:TiO2, crescidos a 400°C, como indicado na legenda da figura. Observa-

se que todos os filmes proporcionaram passivação. Na TAB. 10 estão apresentados 

os parâmetros eletroquímicos do AISI 316 sem e com revestimentos multicamada, 

crescidos a 400°C. 
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Figura 37 - Curvas de polarização potenciodinâmica dos filmes de TiO2, N:TiO2 e 
multicamadas TiO2/N:TiO2, crescidos a 400°C. 

 

 

Tabela 10 - Parâmetros eletroquímicos do AISI 316 com revestimentos 
multicamada crescidos a 400°C 

Filme Número 
de 

Períodos 

Espessura 
Total     
(nm) 

Ecorr 

(mV) 
Icorr  

(µA.cm-2) 
Epite 

(mV) 
Ipassivo 

(µA.cm-2) 

Substrato   -276,0 0,1630 440,0 1,96 

TiO2/N:TiO2 2 600 -245,3 0,1150   

TiO2/N:TiO2 2 150 -242,1 0,0040 231,0 0,49 

TiO2/N:TiO2 1 300 -195,0 0,0671 835,0 0,12 

TiO2/N:TiO2 4 300 -213,8 0,0110 842,8 0,03 

  

Os resultados para filmes multicamada compostos por 1 e 4 períodos, e 

espessura total de 300 nm mostraram que ambos os filmes apresentaram icorr 

inferiores aos do substrato e Ecorr superior, e que o filme com mais períodos é mais 

resistente à corrosão. Resultado semelhante foi encontrado por Flores16, que 

observou que a resistência do filme aumenta com o aumento do número de 

camadas, e que essa melhora no comportamento de corrosão pode dever-se ao 

fato de a cinética de corrosão ser controlada pelas interfaces entre as camadas. 
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Assim, multicamadas com mais interfaces apresentariam melhor resistência à 

corrosão. Abazari et al15. sugerem que, além das interfaces, uma corrente que se 

espalha lateralmente nas camadas aumenta a resistência à corrosão dos filmes 

compostos por multicamadas, sugerindo o conceito de ‘camada de sacrifício’, vide 

FIG. 9, corrosão em filmes multicamadas, capítulo 3.6. Com relação aos filmes 

multicamada produzidos neste estudo, os dados aqui obtidos não permitem concluir 

se está ocorrendo dissolução preferencial de uma das camadas, como proposto 

por Abazari et al15. 

 Na FIG. 38 está apresentada a superfície do aço inoxidável AISI 316 

recoberto por multicamada TiO2/N:TiO2, com 2 períodos, espessura total de 150 

nm, e crescido a 400°C, após teste de polarização potenciodinâmica. Observa-se 

delaminação do filme e ataque severo ao substrato. 

Figura 38 - Superfície do aço inoxidável AISI 316 recoberto por multicamada 
TiO2/N:TiO2, com 2 períodos, espessura total de 150 nm, e crescido a 400°C, 
após teste de polarização potenciodinâmica, em solução de NaCl 3,5%p à 
temperatura ambiente. 

 

 

 As FIG. 39a e 39b mostram a superfície do aço inoxidável AISI 316 recoberto 

por multicamada TiO2/N:TiO2, com 1 período, espessura total de 300 nm, e crescido 
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a 400°C, após teste de polarização potenciodinâmica, onde se observam pites de 

diferentes diâmetros. 

Figura 39 – (a) Superfície do aço inoxidável AISI 316 recoberto por multicamada 
TiO2/N:TiO2, com 1 período, espessura total de 300 nm, e crescido a 400°C, após 
teste de polarização potenciodinâmica, em solução de NaCl 3,5%p em 
temperatura ambiente; (b) aumento numa região de (a). 

 

(a) 

 

(b) 
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 A FIG. 40 mostra pites de diversos tamanhos na superfície do aço inoxidável 
AISI 316 recoberto por multicamada TiO2/N:TiO2, com 4 períodos, espessura total 
de 300 nm, e crescido a 400°C, após teste de polarização potenciodinâmica. 

Figura 40 - (a) Superfície do aço inoxidável AISI 316 recoberto por multicamada 
TiO2/N:TiO2, com 4 períodos, espessura total de 300 nm, e crescido a 400°C, 
após teste de polarização potenciodinâmica em solução de NaCl 3,5%p em 
temperatura ambiente; (b,c) aumento em região de (a). 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 O processo de corrosão dos filmes revestidos se inicia, provavelmente, na 

superfície dos filmes, que está em contato com o meio agressivo. Formam-se pites 

no filme, o qual permite ao meio corrosivo acessar o substrato metálico. O metal é 

atacado e dissolvido sob o filme, culminando com a delaminação do filme, como 

mostra esquematicamente a FIG. 41. 

Figura 41 - Processo de corrosão em materiais revestidos, mostrado 
esquematicamente. 
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6 Conclusões 
 

Os resultados experimentais permitem concluir que: 

  

1- É possível a obtenção de filmes de TiO2, de N:TiO2 e de multicamadas 

TiO2/N:TiO2 em uma única etapa, por meio da técnica de deposição química de 

organometálicos em fase vapor, utilizando tetraisopropóxido de titânio e amônia 

como precursores. 

 

2- A temperatura de crescimento influencia a morfologia dos filmes e as fases 

formadas, bem como o teor de nitrogênio incorporado aos filmes. Filmes não 

dopados, crescidos a 400ºC, apresentaram TiO2 anatase, enquanto que os 

crescidos a 500ºC apresentaram a fase rutilo, além de anatase. Nos filmes dopados 

com nitrogênio, em ambas as temperaturas, houve a formação de TiO2 anatase, o 

que sugere que a presença de nitrogênio retarde a transformação de fase anatase-

rutilo. Foram ainda identificadas as fases TiO0,34N0,74 e Ti2N e/ou TiN. Os teores de 

nitrogênio incorporados aos filmes foram 7,27 e 8,29 at% a 400 e 500ºC, 

respectivamente. 

 

3– Os filmes de TiO2 crescidos a 400°C ofereceram melhor proteção contra a 

corrosão que os crescidos a 500°C, provavelmente devido a diferenças 

morfológicas e microestruturais entre eles. Filmes crescidos a 500°C apresentaram 

estrutura colunar, que representa alto nível de porosidade, enquanto que os filmes 

crescidos a 400°C apresentaram estrutura mais densa. Além disso, a 400ºC foi 

identificada apenas a fase anatase, enquanto que a 500ºC, as fases anatase e rutilo 

foram identificadas. Com relação à espessura, filmes de 150 nm mostraram maior 

estabilidade no potencial de circuito aberto que os filmes de 300 nm, provavelmente 

devido ao menor nível de defeitos e tensões existentes em filmes mais finos, 

destacando-se o filme com 150 nm de espessura. A dopagem com nitrogênio não 

foi eficiente para proteger o substrato contra corrosão, provavelmente devido à 

formação de fases contendo nitrogênio. 

 

4- Os filmes multicamada TiO2/N:TiO2 compostos por 1 e 4 períodos, e espessura 

total de 300 nm, apresentaram potencial e corrente de corrosão inferiores aos do 
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substrato. Observou-se que o filme com mais períodos é mais resistente à corrosão, 

sugerindo que a resistência do filme aumenta com o aumento do número de 

camadas. Assim, multicamadas com mais interfaces apresentariam melhor 

resistência à corrosão. Além disso, a influência da espessura das camadas 

individuais exerce grande influência na proteção contra a corrosão. Dos filmes 

compostos por multicamadas estudados, os filmes compostos por 1 e por 4 

períodos, com espessuras totais de 300 nm, conferiram proteção à liga. 

5- O processo de corrosão das amostras se inicia na superfície dos filmes, que está 

em contato com o meio agressivo, formando pites que permitem ao meio corrosivo 

acessar o substrato metálico. O metal é atacado e dissolvido sob o filme, e resulta 

na delaminação do filme. 
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