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RESUMO

EXAFS é uma sigla derivada da expressão Extended X-Ra^ Absorp-
tion Fine Structure que se -utiliza para denominar a técnica de
espectroscopia de absorção de raios-X. Para energias de foton
acima da energia de ionização associada à~ camada X. de cada áto-
mo constituinte do sistema em estudo,'observa-se: a) uma diminui-
ção contínua do coeficiente de absorção com a energia se tTatar
-se de um gas pu b) oscilações (EXAFS) no caso do sistema ser
solido ou líquido.^ Estas oscilações estão relacionadas corô  a
ordem a curta distância em torno do átomo absorvente. A anali-
se das oscilações EXAFS .permite obter a distancia entre pró-
ximos vizinhos e o número de coordenação associados arcada uma
das espécies atômicas do sistema. Em condições favoráveis os-
ângulos entre ligações químicas podem também SCT determinados.
Esta técnica esta sedo utilizada para estabelecer modelos es-
truturais de sistemas cuja complexidade não permite o seu estu-
do pelos métodos clássicos de. dif ração de raios-X. tais como;
sítios ativos de proteínas em solução, estrutura superficial e
de volume de catalizadores, metais amorfos e efeitos de -matriz
associados a impurezas em soluções sólidas. A técnica comum de
medida utiliza radiação de sincrotron e monocromadores tipo
"channel-cut", deteçao mediante câmaras de ionização e varredu-
ra passo a passo. 0 diagrama EXAFS e obtido com radiação de
sincrotron em aproximadamente 30 minutos. Resultados de quali-
dade comparável exigem tempos da ordem de 20 a 30 dias com gera
dores de raios-X convencionais. Recentes^progressos de instru-
mentação associados à monocromatização (lâmina dispersiva) e de
teção (elementos C;C.D.) permitem se obter diagramas de EXAFS
em tempos da ordem de 10* segundos. Isto abre novas perspecti-
vas parado estudo de variações estruturais era processos dinâmi-
cos e análises de sistemas couí elementos em extremamente baixa
concentração.

Palavras-Chave,: EXAFS; Radiação sincrotõnica; Espectroscopia
de absorção
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EXAFS (Extended X-Ray Absorption Tine Structure) é una téc-
nica experimental de espectroscopia de raios-X que permite o cs
tudo da order, atômica de curto alcance em matéria condensada. *"
Existem diferentesjrariantes de EXAFS. Todas elas utilizam ra-
diação electromagnética incidente de espectro contínuo, na re-
gião dos raios-X duros ou moles. 0 espectro EXAFS é obtido ana
lizando-se: a) o feixe transmitido (EXAFS por absorção), b) ã
radiação de fluorescência (EXAFS por fluorcsccncia) ^ou c) os
fotoeletrons liberados pelo material. Este ultimo método é par
ticularmente ütil para o^estudo de superfícies. Na Fig. I es~
tão esquematiiadas as três variantes de EXAFS. Nesta exposição
nos referiremos, quase exclusivamente, a EXAFS por absorção.

2 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE ABSORÇÃO

A função de absorção v(E) associada a um material de espessu
ra constante x é obtida, CP. função da energia dos fotons E,
a partir da equação

It(E) = 1O(E) e *
 V(E)X (1)

onde IO(E) e a intensidade do feixe incidente e It(E) a do fei-
xe transnitido (Fig^ 1). Para se obter a Xuncão v(E) , pela te£
nica de absoi~ão clássica, é necessário se dispor de uma fonte
de radiação de espectro contínuo, um monocronador e dois deteto
res de radiação para a medição das intensidades Io e It-

Um esquema do arranio experimental é representado na Fig. 2.
O monocromador e constituído de um cristal duplo» geralmente
germanio ou silício, dejplanos cristalograficos paralelos. A e-
nergia do foton E está relacionada com o seu comprimento de
onda X por:

E - -A- (2)

onde h é a constante de PlanV. e c a velocidade da luz no vãcuo.
Variando-se o angulo de incidência 0 do feixe incidente (Fig.2)
obten-se um feixe refletido de comprimentos de onda dados pela
lei de Bragg:

n\ - 2â sen 0 (3)

onde d é a distancia interplanar da família de planos refleto-
res e n = lt2, ... representa a ordero da reflexão. A partir
das eejuações 2 e 3 obtem-se a relação entre a energia do foton
e o angulo de Bragg:

be
Td sen O

(4)

para a componente fundamental com n e 1.
Quando o ângulo © c variado mediante uma rotação u do cris-

tal rionocror.ador, a amostra e detetores devem ser deslocados
verticalmente para mante: o feixe incidente cm condições equiva
lentrs (zona de analise <fo sistema constante). A correlação
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Fig. 1: Esquemas das três variantes de técnicas de EXAFS: a)
EXAFS por absorção, b) EXAFS por fluorescência e c) EXAFS com
análise eletrônica. A segunda ê mais sensível que o primeira
mas requer detetofres nais elaborados. A terceira permite o es-
tudo de estruturas de superfície devido ã curta distancia percor
rida pelos fotoeletrons no interior dos sólidos.

C. A CS

AA RS
v t * , •_ y1" T

J!
Fig. 2: Arranjo experimental clássico cm estudos de EXAFS usan
do radiação sincrotron (RS) proveniente de um anel de armazena-
mento (AA) e varredura em energia passo a passo. 0 monocroma-
dor^tipo 'channel cut" M e geralmente um cristal de germanio ou
silício monolítico com um canal cortado nele com faces parale-
las a uma das famílias de planos de alta refletividade. As in-
tensidades incidentes l0 e transmitida It sao medidas mediante
duas câmaras áe ionizaçao, C, e C2, situadas a ambos os lados
da amostra A.
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da rotação do monocromador, w, c o deslocamento vertical, H, c
usualmente controlada poT computador, o qual geralmente fornece
0 coeficiente de absorção em função da energia dp foton.p(E). a
partir dos valores de intensidades I e i para cada ânçulo 0.

3 DEPENDÊNCIA COM A ENERGIA DA FUNÇÃO DE ABSORÇÃO

Os coeficientes de absorção de gases monoatômicos são fun-
ções decrescentes em todo range de energia, exceptuando as cha-
madas arestas de absorção (Fig. 3a). Estas discontinuidades de
absorção correspondem a energias diferentes para cada elemento
atômico e estão associadas as energias de ionização de cada ca-
mada eletrônica. Para valores de energia dos fotons incidentes
superiores as energias das diferentes arestas de cada elemento
atômico do sistema, teremos no material absorvente, a produção
de fotoeletrons (elétrons que são ejetados pelo ãtomo) emergen-
tes da respectiva camada atômica.

Para entender as características e propriedades do espectro
de absorção, devemos salientar que o tipo de função de absorção
mostrado na Fig. 3a é observado apenas quando o sistema se en-
contra em estado de gas inonoatômico. Quando se trata de um gas
molecular ou de um sistema condensado (líquido, cristalino ou
amorfo) observam-se oscilações d? ^unção absorção num domínio
de energia acima das arestas de absorção (FÍR. 3b).

As características diferertes dos espectros de absorção _ de
átomos em matéria condensada (ou em gas molecular) e os de áto-
mos livres (gases monoatômicos) permitiram concluir guc as osd
1 ações no espectro estão relacionadas com a ordem atômica a cujr
to alcance ao redor do ãtomo absorvente e não com a _ estrutura
eletrônica interna do átomo^ Por isso, devido a ausência de or
dem atômica em ga^es monoatenicos ideais., a função de absorção
destes sistemas não apresenta essas oscilações.

4 FUNÇÃO EXAFS

Na Fig. 4 se apresentam as contribuições a função de absor-
ção, vo(E), das camadas L,M, etc. c as contribuições da camada
k corresponde a um átomo livre v^i e ao sistema cm estudo u^íE).
A parte oscilatôria x(E) devido a ordem atômica a curto alcance,
é chamada função EXAFS. Esta função c obtida mediante a cxprc_s
são:

uk(E) - u (E)
* h l ( 3 )

A função V0(E) é obtida para E > Eĵ  mediante extrapolação H
near. A função Vfc pode assin ser determinada (vj. - v - V o ) . A"
função v-fci c deduzida a paríiT do conjunto de pontos de infle-
xão da curva pj((E). A função EXAFS 6 em geral expressada ^ em
função do numero de onda, k, do fotocletron ejetado pelo ãtono
absorvente. 0 numere àc onda do fotoeletron estií relacionado com
a energia do foton por

JÍ « 2*L_ [2m(E-Eo)W2
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Fig.. 3; Na paTte superior se esquemat-izam as frentes de ondas
associadas aos fotoeletrons (linha cheia) para os casos de ato-
mos absT>ryeii*es (A) livres e num meio de matéria condensada. As
circunferências tracejadas indicam as frentes de onda associa-
das aos fotoeletrons apôs espalhamento pelos átomos primeiros
vizinhosCB). Na parte inferior se esquematizam curvas de coefici-
entes de absorção em função da energia dos fotons incidentes.

\y

Fig. 4: A esquerda se representa uma função de absorção com as
contribuições das camadas K e das outras camadas. Ji parte oscj.
latõria (espectro EXAFS) da função de absorção esta representa-
da esquematicanente â direita.
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onde m e a massa do elétron e EQ é a eneTgi3 limiar associada
ao zero da energia cinéticajio fotocletron. A equação 6 se de-
duz da equação de conservação da eneTgia no processo de fotoe-
missão.

5 EXAFS E ORDEM A CURTO ALCANCE

As primeiras medições em laboratório das oscilações EXAFS de
veram-se a Ray(l) e Kieyit and Lindsay(2) ao redor de 1930. A*
primeira tentativa.teórica para relacionar o EXAFS com a estru-
tura do sólido deve-se a Kronig(3) que utilizou o conceito de
estrutura de faixas de energia. Este enfoque do problema, foi
chamado de teoria da ordem a longo alcance. Foi provado 40 a-
nos mais.tarde, por Perel e Deslattes(4), que esta teoria não é
a correta para explicar as oscilações EXAFS. Um argumento sim-
ples contra a teoria da ordem a longo alcance ê a observação de
que as oscilações EXAFS de sólidos cristalinos e amorfos são
bastante semelhantes.

Uma teoria alternativa para EXAFS, elaborada & partir de
1930, postulou que as oscilações são conseqüência de efeitos de
interferência entre a onda associada ao fotoeletron ejetado pe-
lo ãtomo absorvente e as ondas retro-espalhadas pelo próximos
vizinhos. Este modelo clássico foi desenvolvido posteriormente
em base a conceitos de mecânica quântica. Os resultados teóri-
cos mostraram que a probabilidade de transição entre um estado
-eletrônico inicial profundo (da camada K por exemplo) e um esta
do de "elétron livre" é uma função que decresce monotonicamente
com a energia para energias maiores que a energia de ionização
da camada correspondente ao estado inicial.-^A probabilidade de
transição e modulada quando o estado final não e um estado de je
letron livre, como no caso de sólidos ou líquidos(5). A modula
ção da probabilidade de tTansição se manifesta na função EXAFS.
Este enfoque constituiu a chamada teoria da ordem a curto aican
ce. ~

A função EXAFS teórica de um sistema isotrõpico com ordem a
curto alcance foi obtida sob a hipótese de que os processos en-
volvem apenas um elétron e que o espalhamento dos fotons é sim-
ples (ausência de espalhamento eletrônico múltipla). A função
EXAFS pode ser expressada nessa; condições por: r.

sen [2kr.*«.(k)] -2adk
2 - -jf-

X 00 = i Ná F, (k) - L - i c e " I - CT)

onde k é o número de onda do fotoeletron definido na equação^ó.
Fj(k) c a amplitude de retroespalhamento (espalhamento para ân-
gulo de scattering e «= v) dos N^ átomos vizinhos do tipo i loca
lizados a uma distância r̂  do átomo absorvente, exp (-2ojk2) "ê
o fator de pebyc-Kaller, exp (-TÍ/X) e o teTmo^que tem_em conta
o curto caminho^que percorre o^eletTon devido a absorção ou es-
palhamento inelãstico e <>i(k) ê a defasagem eletrônica total
(função do número de onda) nos processos de emissão e espalha-
mento elástico dos elétrons ejetados pelo átomo absorvente, pe-
los átomos vizinhos de tipo i.

Os parâmetros estruturais que podem ser obtidos das curvas
experimentais de EXAFS usando-se a equação 7 sao: a) os^ núme-
ros de coordenação Nj e b) as distâncias de próximos vizinhos
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ri, de todas espécies atômicas do sistema. A característica in»
portanto do EXAFS c que as oscilações associadas a todas as es-
pécies absorventes podem ser obtidas separadamente. Cada uma
delas se localiza na região de energia vizinha as arestas de ab
sorção do correspondente elemento atômico. ~"

Os ajustes das curvas teóricas e experimentais permitiriam
também a determinação:dos,..parâmetros a, X e E ç, mas os valores
^que deles se_çb;$em sjiqirem. .geral de baixa precisão devido as a-
jproximaçõés envolvidas "na teoria'que conduz a expressão de x(E).
'• £ interessant®'observar que a equação fundamental^do EXAFS
(equação 7) foi "derivada a partir de primeiros princípios por
Sayêrs, Stern e ' Little(5) em 1971 mas ela era ji conhecida co
mo o produto de contribuições teóricas iniciadas em 1930. A com
ponente tri^onométrica da equação 7 (sen 2krj) , associada a inP
terferência entre as ondas associadas ao elétron ejetado pelo £
-tomo absorvente e retroespalhado, "foi proposta em 1932 por •-•:;'~~
Kronig(6) para moléculas. Petersen(7) em 1932 incluiu as defâ-
sagçns.<í>j a teoria para moléculas. Um importante progresso foi
devido a Kostârêv(8) que em 1941 afirmou que a teoria de ordem
a cyrto alcance em moléculas era, também, valida para sólidos.
0 termo de vida media dos fotoeletrons exp (~rj/*) foi introdu-
zido por Savcada(9) em 1959 e, finalmente, Shmidt(lO) em 1961 a-
dicionou o fator de Debye - Waller exp (-2ok2),

As contribuições capitais do trabalho de Sayers, Stern e
Little(5) fc-an»: a) ter percebido que a transformada de Fou-
>rier:

F.T.» (T~)
/|kX(k) exp (-25kr) dk

permite obter a função de distribuição parcial de pares
(associado ao átomo absorvente) gj(r), a qual representa uma
contribuição evidente ao estabelecimento dos modelos estruturais,
e b) ter mostrado a aplicabilidade e confiabilidade do método
de transformação de Fourier, determinando mediante EXAFS as es-
truturas locais, já bem conhecidas, do germanio cristalino e a-
morfo. Segundp Sayers(ll) a evidência da possibilidade de ob-
tenção direta a partir das oscilações EXAFS, de parâmetros es-
truturais bem definidos, representa a contribuição mais relevan
te do trabalho da referência 5. •""

Aos efeitos de se determinar as distâncias de^prõximos vizi-
nhos r. e os números de coordenação N-, é necessário se conhe-
cer as defasagens e a amplitude de espalhaínento associadas a
cada par de átomos cm função do número de qiida do fotoeletron
para yalores^de k compreendidos entre 0 e 20M"^« Foram realizados
numerosos cálculos desses parâmetros cujos resultados são sa
tisfatõrios para valores médios e altos de k. Em particular as
defasagenr- $ (k) , calculadas teoricamente para valoxes de ener-
gia inferiores a 50 eV, são de baixa y>Tecisão.

Dois métodos gerais são comumente usados para determinar TJ
•e NJ: JI) O método de transformação de Fourier, já descrito, e
b) o método direto de ajuste entre as curvas de EXAFS experimen
tais e as calculadas teoricamente a partir de modelos de estru"
tura. No caso de s_e querer determinar somente as distâncias de
próximos vizinhos é" usado um método mais simples de transforma-



CBPF-N?-081/83

- 7 -
- • *

ção de Fourier, filtrado e transformação inversa(12). Este meto
do nao precisa do conhecimento das amplitudes de espalhamento "~
(apenas as defasagens sao necessárias).

6 APLICAÇÕES
- a- -.. •.

Aos efeitos de avaliar a importância do EXAFS como uma ferra
menta experimental em Ciências dos Materiais e Biofísica, deve-""
mos lembrar que nestas disciplinas se estudam sistemas "comple-
xos", usualmente compostos de vários ou muitosTelementos, atômi-
cos. Citaremos en Ciências dos Materiais os diversos tipos- de
ligas, vidros comuns ou metálicos, catalizadores e minerais e,
em Biofísica* membranas,,e proteínas em solução. As estruturas
locais na vizinhança de cada uma das espécies atômicas destes
:*istenas nao podem ser conhecidas com precisão mediante técn;cas
de difraçTo de raios-X.

As técnicas de difração de raios-X utilizadas em materiais B
morfos ou vítreos permitem a obtenção da função g(r), chamada
função de distribuição radial total. 4^r2g(r)dr representa o número
médio.de centros atômicos situados a distâncias compreendidas
entre r e^r+dr, medidas a partir de cada um dos átomos dó siste
ma. £ difícil se obter umjnodelo estrutural para um sistema a
partir de g(r) quando ele é composto de jnais de duas espécies «*
tômicas; Como exenplo citaremos estudos de vidros de silica: "2
estrutura do S^02 puro foi detcrninndn mediante a técnica de dji
ÍTação, a .qual, entretanto, conduziu a resultados errados qúana*)
utilizada era vidros de silica contendo õxidos-modificaclores
(Na 2o» ca°)-

Estando as oscilcções EXAFS associadas^a cada átomo absor-
vente em regiões diferentes do espectro, c possível se isolar
mediante transformação de Fourier as funções gi(r), que são as
funções de distribuição radial parciais associadas a cada uma
das espécies^atõmicas do sistema. A função de distribuição
radial total está relacionada com as funções de distribuição ra
dial parciais por " ~*

g « S ci gi ,

onde c^ são as frações atômicas de cada um dos átomos presentes.
0 conhecimento das funções parciais^g^ permite um estudo inde-
.pendente das estruturas associadas âs vizinhanças de cada tipo
de átomo ao sistema. Em Biofísica essa característica da tecn_i
ca EXAFS é utilizada no estudo estrutural de certos'Sítios ati-
vos" associados a um tipo particular de átomo, gue pode conter ?.s .
informações relevantes para a compreensão da função molecular.

Outros tipos» de materiais "complexos", desde o ponto de vis-
ta da dificuldade dos estudos estruturais, são as soluções sfSH
das diluídas. Como exemplo particular podem ser citados os se-
micondutores com vários tipos de dopantes. Algumas caracterís-
ticas associadas a estrutura local na vizinhança dos átomos do-
.pantes poderiam, em princípio, ser obtidas a partir de estudos
de espalhamento difuso de raios-X ou neutrons. Isso, na reali-
dade, não é possível devido a superposição do espalhamento pro-
duzido pelas imperfeições associadas a cada um dos dopantes. De
novo, 3 técnica de EXAFS dá informação independente das estTUtu
ras locais na vizinhança de cada uma das espécies dopantes pre"=
s e n t e s . • • • , , •
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No presente EncontTo diversas aplicações de EXAFS cm estudo
de vidros(13),catalizadores£14) e sistemas biolôgicos(1$) foram
mencionadas. Con respeito à aplicação do EXAFS ao estudo de so
luções metálicas diluídas, os resultados em Al-Zn (ver Fig. 5),
Cu-Ag(16) c Mg-Zn(17) mostram as possibilidades do método para
a determinação das distâncias de primeiros vizinhos e numero de
coordenação. Merece se salientar a seria discrepância entre os
valores das distâncias rx (entre os átomos de impureza e os pri_
me ir os vizinhos da matriz) obtidos a) por EXAFS, e b) a par-
tir de medidas de variação parâmetro de rede coro a concentração
por difração de raios-X. 0 valor de rj obtido por EXAFS é de
l.S ate 3 vezes o valor obtido^a partir da lei de Vegard, via
a teoria elástica do meio contínuo(7}. Desde que o erro do
valor obtido por EXAFS não é maior de 1%, percebe-se que a teo-
ria elástica utilizada não e uma boa aproximação (como era de
se supor) e que ela pode ser usada apenas em métodos qualitati-
vos (16) ( V ) .

7 PROGRESSOS RECENTES

Desde 1930 até 1972 os estudos experimentais de EXAFS não
contribuíram significativamente ao conhecimento da estrutura
dos materiais. Duas forar*. as ratões: a) a pobre qualidade dos
espectros EXAFS que eram obtidos, decorrente da relativa
baixa intensidade do espectro contínuo da radiação fornecida
por fontes de raios-X convencionais (tubos) e b) a ausência de
método de análise que permitisse derivar os parâmetros estrutu-
rais relevantes a partir de curvas de EXAFS experimentais.

0 trabalho de Sayers, Stern e Little(S) de 1971 provou que
da função EXAFS pode-se derivar, mediante uma transformação de
Fourier, a função de distribuição parcial de pares. Isto cons-
tituiu o início da utilização sistemática da equação 7 em estu-
dos estruturais dos mais diversos sistemas. Quase simultanea-
mente com o trabalho de Sayers et ai-(5) começaram a ser utili-
zadas fontes de radiação sincrotron, as quais forneceram radia-
ção x de espectro branco com intensidade da ordem de 10" a 105

vezes maior que as disponíveis com geradores convencionais. Esta
alta intensidade permitiu reduzir o tempo necessário para aobten
ção de espectTos EXAFS, nediante varredura em energia* passo ¥
passo, de varias'semanas para meia hora, aproximadamente.

0 progresso teórico que representou o trabalho de Sayers et
ai.(5) e a ôisyx>nibilidade en diversos centros de radiação sincrotron.
produziram um enorme crescimento da atividade em pesquisa de EXAFS.
Aura deles em particular, o laboratório de LURE de Orsayt na
França, existe uma r.ontagem EXAFS operando desde 1975. A
partir de 1979 um novo equipamento foi instalado no anel de baj^
xa energia ACO para estudos de EXAFS na região dos raios-X mo-
les (E - 1 KeV). Isto permite o estudo de sistemas nos quais o
átomo absorvente pode ser de número atômico relativamente baixo
(Si, P, etc.). No presente ano, devido ao alto numero de usuá-
rios, duas novas montagens foram instaladas. Existem em conse-
qüência na atualidade, no LURE, quatro estações de trabalho
EXAFS em funcionamento.

Realizam-se no presente esforços paralelos em Stanford e Or-
say para desenvolverem novos típof de montagens EXAFS de tipo
dispersivo. Nesta técnice se uti3ir.a um monocroir.ador curvado
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Fig. S: Absorção pela solução solida Al-4.4*Zn acima da are£
ta K do Zn (1&*. Comparação das oscilações EXAFS experimen-
tais (pontos) e da calculada para um modelo de segregação (zo
nas de Guinier-Preston). As distâncias Zn~Zn e Zn-Al obtida^
são 2.81 e 2.83 A, respectivamente. Os números médios de ãto
mos de Zn e Al (primeiros vizinhos do Zn) determinados são "~
1.5 e 10.5, respectivamente.

• Ra&açóo.
•ncrolrontea

Crlafol
curved»

ti*,) > eix2)
IO <O')

Pettier

«I *

Os

Fig. 6^ Arranjo experincntal de KXAFS mediante o método dis;
perlsivo. 0 espectro é obtido cm filme ou detetor sensível â
posição, simultaneamente cara todo valor de energia(18).
ângulos de Bragg são variáveis. A energia E associada a^c
da posição X no detetor, ou filme, 5 determinada com o auxí-
lio da equação 4.
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como se mostra na figura 6. Devido a que os ângulos de Bragg
variam para cada raio,tem-se um feixe com larga faixa de esnec-
tro incidindo na^amostra. Um filme ou um detetor sensível à po
sição situado apôs a amostra permite a obtenção do espectro
EXAFS sem necessidade de varredura. Tempos inferiores a 1 se-
gundo são suficientes para se obter cr» numeroso.", casos espectros
EXAFS ero modo dispersivo com resolução cm energia comparável ao
método clássico.

8 LIMITAÇÕES

Para se obter parâmetros estruturais precisos mediante EXAFS
c necessário se examinar vários aspectos do trabalho experimen-
tal e da teoria envolvida. Os reais importantes são a) possibji
lidarie de contaminação do feixe incidente, apôs o monocromador,
com harmônicos; b) não aplicabilidade da aproximação sobre
"transferibilidade" das defasagens eletrônicas e c) não verify
cação das hipóteses de espalhamento eletrônico simples c proce?
so de ura elétron.

A "contaminação" do feixe com harmônicos é devida as car3cte
rísticas intrínsecas dos monocromadores. Eles são monecristais
planos e refletem apenas a parte da radiação branca que satis-
faz, a lei de Bragg (equação 3). Para n - 1 se tem a componente
fundamental e para n = 2,3 etc. as contribuições dos harmônicos
de ordem crescente.

A contribuição dos harmônicos, quando significativa, impede
de se obter Tesultados confiáveis dos espectros EXAFS. Para su-
primir essa contribuição, a solução trivial c reduzir a energia
dos electrons do anel de armazenamento. £orco o comprimento de
onda mínimo '\m do espectro de radiação sincrotron c dado
madamente por

x ,X,= I( ÜLS 7)

onde E é a energia dos elétrons c B o carvo napnético do ímã de
fletor, pode-se reduzir E até <\vv \v sej; surerior ao coT.mî fntõ
A/2 do componente harmônico n - 1.

Quando a radiação sincrotron este sendo utilizada simultane;*
mente por vários usuários, a solução acir:a c frfo'Jcntenente in-
viável. A solução alternativa c o uso de um inonocror.ador duplo
de cristais independentes (em lugaT do crista] duplo nonolítice)
Desorientando ligeiramente um do? cristais com respeito ao^ ou-
tro pode-se reduzir cm grau maior ar- intcn?ic!ades dos harnôni-
cos de ordem superior que a da componente fundamental (19). l£
to permite reduzir a 1 ir::-tos toleráveis :> intensidade dos harnô
nicos prrtiendo-se do order; ôc apenas 201 úc intensidade CP. com-
ponente funda::icntríl.

A hipótese da "transferibjlidado" dar. defasagens e amplitu-
des de espalhíir.cnto dos clctrcns sunõc cue qualquer par atôrri-
co tem essas funções definida, independentemente de- tipo de
ligação química. Er.ta c, na real idade, ur.3 aproximação e const_i
tui ã principal limitação da teoria existente de EXÁFS. U11ím_a
mente estes problemas estão f.rído analisados criticamente, ví-
sando-se estir.ar a influência d?.s aproxir.ações utiliradns nos
valores dos parâmetros estruturais cbtiík-s (20).
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Fig. 7: Esquema onde se mostram os caminhos que contribuem
ao termo trigonométrico de equação 7 e o novo parâmetro a que
representa o ângulo entre ligações químicas. No caso de es-
palhamento simples eles são: 2rOi e 2ro2. Incluindo o es-
palhamento duplo tem-se A'=2(rOi+

 ri2) e também
A " » rol+ T|2+ r0?. Para o ̂  v/2 a contribuição do espalha-
mento duplo é pequena (23), mas no Caso limite de a« n é
a contribuição A1 a predominante (Ao: ãtomo absorvente. Ai:
primeiro vizinho, A2: segundo vizinho).

(•l

Fig. 8: Arranjos experimentais do tipo dispersivo para monta-
gens de laboratório com geradores convencionais: a)'geometria
Bragg e b) geometria LaUe. F: fonte de raios-X, A: especimen,
M: monocromador, D: detetor sensível a posição ou filrae.
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•
A aproximação de espalhamcnto eletrônico simples não inclui

processos de espalhamcnto múltiplo que pode chegar 3 ser impor-
tante como, por exemplo, em sistemas lineares. Para materiais
de estrutura qualquer, o espalhamcnto múltiplo contribui apenas
como efeito de segunda OTdcm para altos valores da energia do
fotoeletron. A contribuição é" em geral significante a baixas e
nergias. Nessa mesma região de baixa energia as funções F(k) e
$(k) são bastante imprecisas. Era conseqüência, as funções EXAFS
são geralmente filtradas para suprimir essas componentes de bai
xo k. "~

A filtragem do espectro EXAFS produz erros sistemáticos, em
particular, na determinação das distâncias de próximos vizinhos
de sistemas altamente anharrcônicos (como os sólidos amorfos).
Xortright et ai.(21) propuseram um método de associação da téc-
nica EXAFS e de espalhamsnto de raios-X para contornar este pro
blema. "~

Teo(22) desenvolveu uma teoria que adiciona â equação 7 ter-
mos que levam em conta o espalhamento múltiplo dos fotoeletrons
como indicado na Fig. 7* Ela permite, as custas de um cálculo
mais complexo, se obter os paranetros estruturais com maior
precisão. O_aspecto interessante da teoria de Teo é a inclu-
são na equação 7 de novos parâmetros estruturais: os ângulos en
tre ligações químicas. Teo determinou, medi ante ajuste entre
curvas experimentais c teóricas, os ângulos entre ligações
em estruturas conhecidas e afirma que eles.podem se obter com
um grau de precisão de Si(23). 0 conhecimento desses ângulos é
as vezes indispensável para a elaboração de um modelo estrutu-
ral em sistemas complexos.

9 PERSPECTIVAS

A possibilidade de se fazer experiências de EXAFS em modo
dispersivo, iunto^com o desenvolvimento de detetores sensíveis
ã posição 'ltra rápidos, baseados em elementos do tipo CCD (char
ge coupled device), abre perspectivas novas para estudos estru-
turais de processos cinéticos. Na atualidade iã se obtém em
montagens especi-is diagramas de EXAFS em tempo da ordem de 10"*

c grandeza
as intensidades da radiação sincrotron e, conseqüentemente, di-
minuirã significativamente os tempos necessários para obtenção
das^curvas- EXAFS. A associação dos progressos cm emissão e de-
teçao de raios-X poderá permitir a realização de experiências
EXÁFS aproveitando a estrutura tc-mporal dz radiação sincrotron
(pulsos de aproximadamente lr.s cada microsegundo). Nestas con-
dições poderá se aplicar não somrntc ao estudo de estruturas es-
tát.cas, se não também às variações estruturais durante, por
exemplo, certas reações químicas.

Dm a no' tager de EXAFS ci;i r\clo dispersivo tarnbcm pode ser ins
talada ern̂  um gerador de raios-X conveneional (Fig. 8). \a a-
tualidade c possível se obter dií,cr2^as EXAFS cm modo dispersivo
com resolução de energia razoável cm tempos de ordem de algumas
horas, em lugar de algumas semanas necessárias coir. o método cias
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sico de varredura de energia. Utilizando um gerador de raios-X
de anodo rotatório, em associação cosi» um detetor sensível a po-
sição, podem ser obtidos espectros KXAFS era modo dispersivo em
tempos da ordem de 1 hora.

A revisão crítica que esta sendo realizada no presente da
teoria clássica de 2XAFS poderá conduzir a progressos sensíveis
na analise dos resultados experimentais visando a obtenção de
parâmetros estruturais. Isso permitirá a determinação da estru
tura com maior precisão, e principalmente, se estabelecer mai"s
claramente essa precisão e as limitações do método.

•
Estimamos que num futuro próximo os estudos de sistemas está

ticos com alta concentração de elemento absorvente serão reali-
zados rotineiramente com geradores convencionais, principalmen-
te em montagens de modo dispersivo. Os sistemas estaticos.com
elementos absorventes em baixa concentração, deverão continuar
a ser estudados usando-se radiação sincrotron. As montagens em
modo dispersivo estarão disponíveis em breve em diversos labora
tórios de radiação sincrotron (Orsay e Stanford) para utiliza-"*
ção dos usuários. Eles permitirão^3 obtenção de seqüências rá-
pidas de espectros EXAFS. Ter-se-á assim, a possibilidade de
se estudar transformações estruturais impossíveis de serem ana-
lisadas com qualquer outTo método experimental.

Precisa-se também, mencionar a importância da disponibilida-
de de montagens EXAFS em laboratórios convencionais para ensino
e primeiros testes. Isso contribui sensivelmente para um uso
mais eficiente das montagens EXAFS' existentes em laboratórios
que dispõem de radiação sincrotron.
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