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Resumo

o presente trabalho

apresenta uma parte importante das pesquisas desenvolvi-

das pelo autor nos últimos 12 anos junto ao Laboratório de Materiais Vítreos do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e ao Grupo Crescimento de Cristais e
Materiais Cerâmicos do Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo.
Inicialmente, foi realizada uma revisão dos aspectos teóricos e experimentais que envolvem a Espectroscopia de Absorção de Raios-X (XAS). Em seguida, foram apresen-
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I
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tados alguns dos trabalhos desenvolvidos utilizando a espectroscopia de absorção de
raios-X como ferramenta de caracterização da ordem local em materiais vítreos, amorfos e óxidos policristalinos. As publicações consideradas mais representativas em cada
um dos temas descritos foram anexadas ao texto como urna forma de sistematizar os
resultados alcançados.

IV

Abstract
This paper describes an important part of the research work carried out by the
author over the past 12 years in the Vitreous Materiais Laboratory of UFSCar's,
Departrnent of Materiais Engineering and in the Ceramic Materiais, and at the Crystal
Growth and Ceramic Group of the University of São Paulo's, São Carlos Institute of
Physics. I begin with a review of the fundamental aspects involving X-ray absorption
spectroscopy (XAS) experirnents and theory. This is followed bya description of some
of the researches in which the XAS technique was applied as a tool to characterize the
short-range order structure in glass, and in amorphous and polycrystalline oxide
materiais. The most representative papers on each of the research subjects discussed
in this text are atlached hereto.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

1

o objetivo

deste texto é de apresentar de forma sistematizada alguns dos trabalhos

que foram realizados na caracterização da estrutura atômica de materiais inorgânicos
através da utilização da Espectroscopia de Absorção de Raios-X (XAS). Essencialmente, o trabalho aborda os resultados obtidos no estudo da estrutura local de materiais
vítreos, amorfos e policristalinos óxidos.
O conhecimento da estrutura a nível atômico de um determinado material, isto é, as
espécies de átomos presentes e sua organização estrutural, têm um papel fundamental
no desenvolvimento científico e tecnológico em diferentes campos da ciência, como na
Física, Química, Biologia e na Ciência dos Materiais. Com o advento da nanotecnologia, a importância das técnicas de caracterização estrutural a nível atômico se tornou
ainda maior.
Quando nos referimos ao estudo estrutural de materiais sólidos inorgânicos, a ferramenta mais comumente utilizada é a Difração de Raios-X (DRX). A técnica de DRX
permitiu, desde o início do século passado, a obtenção de informações estruturais precisas dos compostos ditos cristalinos. Com o passar do tempo, outras técnicas de caracterização estrutural que utilizam nêutrons ou mesmo elétrons, vieram fazer parte de
um conjunto de técnicas utilizadas na caracterização estrutural desta classe de materiais. Entretanto, a aplicação de técnicas de análise estrutural que necessitam da existência de ordem a longa distância em sólidos não cristalinos ou "mal cristalizados",
fornece somente informações qualitativas sobre sua estrutura cristalina. Como exemplo
desses materiais podemos citar os materiais amorfos, os quasi-cristais, os nanocristalinos e os materiais cristalinos, cuja estrutura tenha sido desordenada pela presença na
matriz de átomos estranhos introduzidos por difusão ou. na forma de impurezas. Este
aspecto de parcial ou não cristalinidade da estrutura torna difícil à tarefa de se obter
informações quantitativas da mesma como as distâncias interatômicas, o número de
primeiros vizinhos e da existência de desordem a nível local. Assim, surgiu a necessidade da utilização de outras técnicas de caracterização que fossem capazes de sobrepor estas dificuldades.
A partir da década de 70, uma técnica veio preencher em parte a lacuna existente
no estudo estrutural dos materiais "mal cristalizados" ou desordenados. Trata-se da
análise das estruturas finas de absorção de raios-X, conhecida pelo acrônimo XAFS
("X-Ray Absorption Fine Structure") ou XAS ("X-Ray Absorption Spectroscopy"). Devido
às suas características, a técnica de XAS é capaz de fornecer essas informações não
2

JS

acessíveis por outras técnicas, pois: é uma sonda local que não necessita da existência
de ordem a longa distância,

1-

é uma sonda seletiva do ponto de vista atômico e apresenta sensibilidade

tis

Apesar da técnica de XAS ter somente apresentado

observado

Ia

mais uma ferramenta

tU

l-

e

i-

,-

de caracterização

tenta com o surgimento

t

significati-

à técnica foi pela primeira vez

por volta de 1912 por De Broglie e mais tarde por Fricke e por Kronig [1-3].

A técnica de XAS deixou de ser uma curiosidade

1'-

~-

um desenvolvimento

vo nos últimos 30 anos, o fenômeno físico associado

ai

l(

no estudo de

sistemas diluídos.

:lS

r-

permite o estudo de materiais em diversos estados físicos,

científica para ser considerada

como

estrutural de materiais no início dos anos se-

de um modelo físico explicando

a origem das estruturas

de absorção, bem como o surgimento de montagens experimentais

finas

mais eficazes liga-

I•

das aos laboratórios

m

tiu, então, a obtenção de respostas a certos problemas estruturais não completamente

~
~

resolvidos.

t

•I

i
I

~
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I

I

de radiação síncrotron [4-6]. A utilização da técnica de XAS permi-

Nos últimos 30 anos, um esforço muito grande foi feito com o objetivo de aperfeiçoar a técnica tanto do ponto de vista experimental

como teórico. O surgimento

tes de radiação síncrotron teve um papel fundamental
ço também foi observado

neste sentido. Um grande avan-

na teoria que descreve o fenômeno e no desenvolvimento

novos softwares de simulação. A técnica de XAS tornou-se
caz na determinação

das fon-

assim uma ferramenta

de
efi-

da estrutura local de materiais seja ele orgânico ou inorgânico,

amorfo ou cristalino.
Como ocorre com outras técnicas, a técnica de XAS também apresenta
limitações. A impossibilidade

r

I

I

algumas

de se diferenciar dois átomos vizinhos na tabela periódica

(por exemplo os átomos de oxigênio e nitrogênio) e, principalmente,

fornecer somente

informações estruturais de curta distância, são as mais importantes.
Os trabalhos que serão apresentados
de nossa contribuição

••

nesse texto representam as principais etapas

ao estudo estrutural de materiais

inorgânicos

usando a técnica

de XAS. No Brasil, um grande avanço na utilização desta técnica foi observado a partir
do segundo

semestre de 1997 após a entrada em funcionamento

do Laboratório

Na-

cional de Luz Síncrotron (LNLS), situado em Campinas,

S.P. Iniciaremos fazendo uma

revisão detalhada dos aspectos teóricos e experimentais

da técnica de XAS. Em segui-

da, apresentaremos

os aspectos relativos à medida e os métodos de análise do espec-

3
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tro de absorção de raios-X que levam a obtenção de informações estruturais quantitativas de materiais amorfos ou cristalinos.

Referências:

1- M. De Broglie, Comptes rendus 157, 924-926 (1913).
2- H. Fricke, Phys. Rev. 16,202 (1920).
3- R. de L. Kronig, Zeit. Phys. 70, 317 (1931), 75,191 (1932).
4- D. E. Sayers, E. A. Stern and F.W. Lytle, Adv. X-Ray Ana!. 13,248 (1970).
5- D. E. Sayers, E. A. Stern and F.W. Lytle, Phys. Rev. Lett. 30, 174 (1973).
6- F.W. Lytle, D. E. Sayers and E. A. Stern, Phys. Rev. B11, 4836 (1975).
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Capitulo 11

Princípios Fundamentais da
Espectroscopia

de Absorção de R,"os-X /

01(

5

11.1-Breve Histórico

sobre o Fenômeno

de Absorção

de Raios-X

ou

ali

f(n), (

A historia da absorção de raios-X pode ser dividida em períodos [1]:

ta co
- Período entre 1915-1933: A descoberta

Alguns artigos de revisão sobre a técnica de XAS fazem uma excelente descrição
sobre este período [2-6]. Apesar de concentrarmos
qual a técnica apresentou
iremos citar as principais

a descrição histórica no período no

avanços mais quantitativos,
etapas do desenvolvimento

ou seja, após o ano de 1971,

essE

res (

da técnica, conforme o trabalho

publicado por R. Stumm von Bordwehr [3]:

mos

1895: Rõntgen descobre os raios-X [7];

tern

1913: M. De Broglie observa o primeiro espectro de absorção;

est»

1915: Publicação do primeiro espectro de absorção de raios-X por Wagner [8];

que

1918: Descoberta das estruturas finas de absorção na borda de absorção M do tório e

Entl

do urânio por Stenstrõm;

nan

1918: Descoberta das estruturas finas de absorção na borda do cromo e do fósforo por

con

Fricke;
1920: De Broglie publica

um artigo contendo todos as bordas K dos elementos

do

magnésio ao urânio;
1931-1932: Kronig publica as teorias de absorção de raios-X para um material cristalino, teoria baseada na ordem a longa-distância

(LRO) e para as moléculas, teoria de

per

baseada na ordem a curta distância (SRO) [9-12].

exi

apesar da afirmação do próprio Kronig de que existia uma identidade

ap

entre as duas teorias (a teoria de LRO seria uma extensão para uma quantidade maior

vir

de centros ordenados da teoria de SRO), somente a teoria de LRO foi realmente aceita

nO'

interferência
Curiosamente,

de ondas eletrônicas

pela comunidade

científica durante muitos anos, até a década de 70 quando uma nova

teoria foi então proposta.

- F

1933: Pertersen, estudante de Kronig, desenvolve a teoria molecular e apresenta a seguinte expressão para as estruturas finas em moléculas diatômicas [13-15]:
1

X(E) -1 = ~ (21 + 1)(-li:
'=0

se n(8, )sen(2kr + 8,)

(kr)-

de
Er

D.
"6

ou ainda, se definirmos o fator de difusão da onda eletrônica pelo átomo vizinho como
1 l~'r
f(n),

com f(n)=- L(-1)2(21+1)sen(ol)exp(i81)=lf(n)lexp(i~),
k

esta expressão pode ser escri-

l~O

ta como:
X(E) -1 =

_lIk,.-(~)I sen(2kr

+~)

10

Como poderemos constatar mais adiante, a expressão acima contém os termos

10

essenciais para a compreensão da teoria de ordem a curta distância, a menos dos fato-

1,
10

res de amortecimento e do livre caminho médio dos elétrons.
Em sua publicação Petersen descreve que '~ distância dos máximos e dos mínimos observados no espectro de absorção depende essencialmente das distâncias intemucleares de tal forma que seria possível determinar estas distâncias a partir dos
espectros de absorção de raios-X" [13-15]. Assim, no ano de 1933, foi a primeira vez
que o uso da técnica de absorção de raios-X como sonda estrutural foi considerada.

e

Entretanto, somente com os trabalhos realizados na década de 70 e o início do funcionamento dos centros de radiação síncrotron, esta técnica passou a ser reconhecida

>r

como uma nova técnica de caracterização estrutural da ordem a curta distância.

o

- Período entre 1933-1969: Um período de estagnação

Nesta época, a maior parte dos físicos que se interessavam pela técnica neste

e

período adotaram a teoria da ordem a longa distância (LRO), [3]. Apesar do fato de não

·1·

existir um modelo teórico que explicasse a existência das estruturas finas de absorção,
a partir de 1963, F.W. Lytle demonstrava a firme convicção de que esta técnica poderia

r

vir a ser uma nova ferramenta na caracterização estrutural de compostos não cristalinos [17-19].

- Período entre 1969-1975: Apresentação de um modelo

F.W. Lytle havia batizado já em 1965 as estruturas finas observadas após a borda
dos espectros de absorção de EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) [20].
Em meados de 1970, F.W. Lytle se associou a outros dois pesquisadores americanos,
D.E. Sayers e E.A. Stern, para desenvolver as bases da teoria moderna que explica a
7

origem das oscilações
de aproximação

EXAFS [21-25]. Esta teoria foi baseada no que hoje chamamos

de ondas planas e difusão simples. Estes pesquisadores

_I

propuseram

um modelo que rejeitava a teoria da ordem a longa distância para explicar a origem das
estruturas

finas de absorção. Segundo este modelo, as estruturas finas de absorção

estariam relacionadas

à ordem a curta distância próxima ao átomo absorvedor. Além

disso, eles mostraram que a utilização da análise de Fourier dos espectros EXAFS poderia levar a obtenção de informações
coordenação

e a flutuação

estruturais como a distância média, número de

nas distâncias.

Devido à demonstração

da praticidade

da

o

P

d

d

d

técnica de EXAFS e por ter sido proposta uma teoria rigorosa para explicar o fenômeno, Lytle, Stern e Sayers são considerados

hoje os artesãos da técnica de EXAFS.
E

- 1975: A técnica de EXAFS e os centros de Radiação Síncrotron

(

Um dos motivos, segundo Stum von Bordwer, para que a técnica de EXAFS tenha
ficado um longo período sem apresentar um desenvolvimento
utilização como ferramenta

de caracterização

na obtenção de dados experimentais

que pudesse levar a sua

estrutural de materiais, foi a dificuldade

[3]. A realização de medidas experimentais

tiria um confronto entre experiência e teoria. A grande dificuldade
perimentos

permi-

na realização de ex-

advém do fato de que na obtenção de espectros de absorção de raios-X,

devemos utilizar radiação-X

branca. A utilização dos tubos de raios-X convencionais

era pouco atrativa pelo fato de ser necessário um tempo de exposição muito longo. A
coleta de espectros de absorção de raios-X para uma grande variedade de compostos
somente ocorreu no início do ano de 1975 com o desenvolvimento
ção síncrotron; ainda como um subproduto dos laboratórios

de fontes de radia-

construídos para o estudo

da física de partículas.
Assim, o desenvolvimento
intimamente

da técnica de EXAFS a partir de 1975 está também

ligado a entraCta em funcionamento

dos laboratórios

de radiação síncro-

trono Os primeiros espectros de absorção de raios-X obtidos em um laboratório síncrotron foram obtidos por Kincad e Eisenberger em 1975 [26-28]. Estes dois pesquisadores obtiveram espectros de absorção na região dos raios-X "duros" em uma montagem
experimental

do laboratório

síncrotron

de Stanford. As pesquisas desenvolvidas

Stanford nesta época estavam ligadas ao estudo de materiais catalisadores,
estado sólido e ao estudo de proteínas.

8

em

a física do

10S

- Período entre 1975-1985: Avanços na teoria

dm
fas

Um formalismo mais completo na descrição das oscilações EXAFS, levando em

.ão

consideração a aproximação de ondas esféricas e do efeito de difusão múltipla, foi pro-

ém

posto por C.A. Ashley e S. Doniach [29] e por P.A. Lee e J.B. Pendry [30] em meados

)0-

de 1975. Entretanto, pelo fato dos pesquisadores nesta época estarem mais preocupa-

de

dos em fazer com que a técnica fosse reconhecida no meio científico, esta teoria foi

da

deixada em segundo plano por aproximadamente 10 anos.

lei!

Um fato importante para se colocar em prática a utilização da técnica de EXAFS

]

i

foi à adoção do conceito de transferibilidade. Este conceito admite que os fatores de

J

espalhamento atômico utilizado na fórmula padrão que descreve as oscilações EXAFS

I
I

.~,

ha
ua
de
ni~x-

X,
us
A
::>s
ajo

I

I

dependem somente da natureza dos átomos que foram considerados como isolados.
Assim, o fato dos átomos estarem ligados quimicamente não era levado em consideração. Esta aproximação, fundamental na análise dos espectros EXAFS, levava segundo
os trabalhos publicados nesta época, a um erro de 0,01A na determinação das distâncias atômicas. A proposição de uma fórmula simples aliada ao fato da simplicidade na
obtenção de dados experimentais levou inúmeros grupos de pesquisa ligados ao estudo de materiais a utilização da técnica de EXAFS.
Paralelamente ao desenvolvimento prático da técnica que permitiu um maior
confronto entre os dados experimentais e as teorias existentes, ocorreu um grande avanço no estudo das estruturas finas observadas na região da borda de absorção, região esta denominada de XANES pelo físico italiano A. Bianconi [31]. Nesta época, um
grande debate sobre a origem das estruturas finas na região da borda de absorção foi
iniciado e podemos dizer que a discussão continua até os dias de hoje. Nesse mesmo
período, teve início a organização de uma conferência que passou a ser realizada a

m
0-

cada três anos e que de
certa forma traduziu o desenvolvimento alcançado pela técnica
<li
nos últimos 24 anos [32].

0-

- A partir de 1985: uma melhor compreensão

do fenômeno

m

m
10

Atualmente, a técnica de XAS é umatécnica de caracterização estrutural largamente aplicada por um grande número pesquisadores no estudo de uma vasta gama
de materiais. Isto foi possível graças ao avanço observado na descrição teórica do fe9

nômeno de absorção de raios-X, bem como a construção de um número significativo

teria

de centros de radiação síncrotron em todo o mundo. A caracterização

da ordem local

raict

através da técnica de XAS permitiu a solução de inúmeros problemas estruturais ante-

urru

riormente impossíveis de serem resolvidos. No que tange a teoria envolvida na descri-

estr

ção do fenômeno, atualmente,

a fórmula de EXAFS, é descrita através de um modelo

dos

de ondas esféricas tão simples como o modelo de ondas planas utilizado no início do

par

desenvolvimento

O fenômeno de difusão múltipla que havia sido inicial-

bra

mente discutido em 1975, é tratado hoje como parte integrante tanto na análise dos

um

espectros EXAFS como dos espectros XANES.

ma

da técnica.

Podemos dizer que o maior obstáculo na obtenção de informações estruturais é
a necessidade

de um modelo teórico preciso ou de um espectro de um composto pa-

drão para ser utilizado na simulação dos espectros EXAFS. O uso de um modelo teórico é hoje preterido pela maioria dos pesquisadores
que estes modelos apresentam
36]. Mais recentemente,
5 A) tornou-se

que atuam na área pelo motivo de

a mesma qualidade que um modelo experimental

[33-

a obtenção de informações estruturais a maiores distâncias (>

possível graças ao desenvolvimento

de uma teoria mais geral que es-

tendeu o intervalo de análise dos espectros EXAFS até 20-30 eV após a borda de absorção, ou seja, na região onde os fenômenos de difusão múltipla são importantes [37-

38].
- 1997: Início das experiências de absorção de raios-X no Brasil

As primeiras medidas de absorção de raios-X no Brasil foram realizadas no LNLS (Laboratório

Nacional de luz Síncrotron) a partir de julho de 1997. A montagem da

primeira linha de XAS no LNLS nasceu de um esforço de muitos pesquisadores
leiros interessados
ção estrutural.

brasi-

na utilização da técnica como mais uma ferramenta de caracteriza-

A construção tia primeira linha de XAS no LNLS foi possível graças a

um projeto temático concedido pela FAPESP cuja coordenação

coube ao Prof. Osvaldo

L. Alves do Instituto de Química da UNICAMP. Além do suporte financeiro, imprescindível para a construção da linha, a qualidade dos profissionais

do LNLS envolvidos em

sua construção foi decisiva para que o objetivo fosse alcançado.
periências

Minhas primeiras ex-

de absorção de raios-X no LNLS foram realizadas já em 1997 quando sub-

metemos dois projetos propondo o estudo da estrutural local de materiais vítreos e ma-

10

"

ivo

teriais óxidos cerâmicos. Hoje, o LNLS já conta com outras duas linhas de absorção de

581

raios-X, uma linha de absorção de raios-X "moles" (energias abaixo de 2,4 KeV) e com

te-

uma linha de espectroscopia de absorção de raios-X dispersiva voltada para estudos

~ri-

estruturais "in- situ". A alta demanda para o uso da linha de XAS do LNLS (400 perío-

slo

dos de 12 horas foram solicitados em 2002), demonstra que a técnica de EXAFS já faz

do

parte do conjunto de técnicas de caracterização experimental de muitos pesquisadores

al-

brasileiros [39]. A construção de uma segunda linha de XAS pelo LNLS indica que em

os

um futuro próximo o número de pesquisadores que a utilizam poderá crescer ainda
mais [40].
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11.2-O Espectro

de Absorção

de Raios-X

Em um processo de absorção, um fóton interage com a matéria seguindo diversos
processos como o efeito fotoelétrico,

o efeito Compton e a produção de pares [41]. Na

região dos raios-X, aproximadamente

de 300 eV a 30 KeV, o efeito com maior probabi-

lidade de ser observado é o efeito fotoelétrico,
mente absorvido

onde um fóton de energia E=hv é total-

por um átomo e um elétron é emitido com uma certa energia cinética

[41]. A esse elétron emitido damos o nome de fotoelétron. A energia cinética do fotoelétron (Ec) é dada por
(1)

Ec =E-E o
onde Eo é a energia mínima necessária

para arrancar um elétron do átomo. No caso

dos raios-X, essa energia é suficiente para arrancar um elétron de níveis profundos.
A principal característica

de um espectro de absorção de raios-X, em função da

energia, é a existência de descontinuidades
tinuidades,

no coeficiente de absorção. Estas descon-

chamadas de bordas de absorção, são características

ocorrem quando a energia de um fóton é suficiente

de cada elemento e

para promover um elétron de um

nível profundo do átomo para um nível não ocupado.
Quando um feixe de raios-X passa através da matéria, a intensidade
diminui de uma quantidade
que está sendo irradiado.

que é determinada pela absorção característica
Para um material de espessura

dx, a diminuição

incidente

I

do material
de intensi-

dade dI é descrita como:

dI
onde j.l(E) é o coeficiente
te. A integração

= -J1(E)Idx

(2)

de absorção linear que depende da energia do fóton inciden-

da equação (2) sobre a espessura total x leva a equação conhecida

como Lei de Lambert:
It ;"Io «r">

(3)

À medida que a energia dos fótons de raios-X incidente aumenta, observa-se

na

região da borda de absorção um aumento abrupto do coeficiente de absorção de raiosX. Este aumento abrupto, que é seguido pela diminuição
absorção, pode ou não conter oscilações-que

são amortecidas

aumenta. A Figura 1 apresenta a variação do coeficiente

12

monotônica do coeficiente

de

à medida que a energia

de absorção linear j.l em fun-

ção da energia dos fótons incidentes na borda K do átomo de cobre para uma amostra

(1

de cobre metálico.
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Figura 1- Medida do coeficiente de absorção de raios-X na borda K do átomo de cobre
para uma amostra de cobre metálico.
Historicamente, na análise do espectro de absorção, podemos dividi-Io em três
regiões [1]:

a região (1) denominada de pré-borda, está localizada entre 2 e 10 eV abaixo da
borda de absorção. A região de pré-borda pode apresentar estruturas de absorção de
raios-X devido a transições eletrônicas de níveis internos (1s, 2s, etc) para níveis ex-'
ternos parcialmente preenchidos ou não preenchidos. A probabilidade de transição e a
intensidade da absorção observadas na região de pré-borda são determinadas em parte pela simetria do sítio do átomo absorvedor. A medida da posição e da intensidade da
absorção presente na região da pré-borda pode fornecer informações sobre o estado
de oxidação e sobre a simetria do sítio do átomo absorvedor.
a região (2), a qual pode se estender até aproximadamente 50 eV após a borda de
absorção, é denominada de XANES (X-ray Absorption Near-Edge Strutucture) ou NEXAFS (Near-Edge X-Ray Absorption Fine Structure). Esta região do espectro de absorção é normalmente caracterizada pela presença de estruturas de absorção bem definidas quando comparadas às oscilações observadas na região denominada de EXAFS
13

stra

(região 3). Estas estruturas têm como origem os fenômenos de espalhamento
dos fotoelétrons

múltiplo

nos átomos vizinhos do átomo absorvedor. A Figura 2 ilustra o proces-

so de espalhamento

múltiplo que ocorre na região de energia do espectro XANES. Este

processo de espalhamento

envolve centros espalhadores

primeira esfera de coordenação.
sensível a mudanças
tomo absorvedor,

que estão localizados fora da

Devido a este fato, a região XANES é particularmente

no arranjo geométrico

nos átomos vizinhos mais próximos do á-

podendo ser utilizada na obtenção de informações sobre a simetria

do sítio e da estrutura a média distância.

bre
Figura 2- Ilustração esquemática
rês

do processo de espalhamento

de

~x-

~a
:trja
jo

borda de absorção, é denominada

E-

50 eVa 1000 eVapós

a

de EXAFS (Extended X-Ray Absorption

ture). A região de EXAFS é caracterizada
sidade e baixa freqüência
XAFS originam-se

tomos vizinhos.

Fine Struc-

pela presença de oscilações de baixa inten-

quando comparada

a região de XANES. As oscilações

Estas oscilações

e o fotoelétron

retro-espalhado

têm origem principalmente

pelos primeiros á-

em processos de difusão

simples (Figura 3). A análise do espectro EXAFS pode fornecer informações

«

absorvedor.
da distância

E-

do processo de interferência construtiva e destrutiva entre o fotoelé-

tron emitido pelo átomo absorvedor

distância
je

na

região de XANES [2].

A região (3), a qual pode se estender de aproximadamente
da

múltiplo observado

sobre a

Il

5A), o número e o tipo de átomos vizinhos localizados ao redor do átomo
Conforme ilustra a Figura 3, a freqüência
média átomo absorvedor-átomo

das oscilações EXAFS depende

espalhador,

oscilações depende do número de átomos espalhadores.

li-

S
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Figura 3- (a) Ilustração esquemática

do processo de espalhamento

simples observado

na região de EXAFS e (b) mudanças observadas na freqüência e na amplitude das oscilações EXAFS quando da variação da distância e do número de primeiros vizinhos

[41].

o grande

mérito dos pesquisadores

ção entre as oscilações

observadas

Stern, Sayers e Lytle foi ter obtido uma rela-

após a borda de absorção e a existência de uma

ordem local bem definida em torno do átomo absorvedor
estes pesquisadores

[21-25]. A hipótese feita por

foi confirmada quando o espectro EXAFS de uma amostra de gás

de neônio, onde somente espécies monoatômicas estão presentes, foi comparada com
O

de uma amostra de neônio no estado sólido, onde os átomos estão presentes em

posições bem definidas (Figura 4).

Figura 4- Espectro de Absorção de raios- X de uma amostra de neônio na forma gasosa
e na forma sólida cristalina
[42].

solid
~gas

/~
_--'

850

.l __

900

9~

••

_

J

.••

1000

.

•. A.

~

E (eV)

15

r

Na amostra na forma de um gás, nenhuma oscilação foi observada pois os átomos encontram-se em posições aleatórias. Por outro lado, na amostra sólida cristalina,
as oscilações EXAFS foram então observadas uma vez que cada átomo apresenta outros átomos vizinhos em posições bem definidas.
A fórmula matemática que desenvolveremos a seguir, utilizada na obtenção de
informações estruturais de forma quantitativa das oscilações EXAFS, contém algumas
simplificações que serão introduzidas à medida que os cálculos forem sendo realizados. Uma versão mais completa da obtenção da equação de EXAFS pode ser encontrada na referência [43]. Entretanto, apesar destas simplificações, chegaremos a equação de EXAFS atualmente utilizada na grande maioria de programas de análise de dados.
do
11.3- A Equação de EXAFS
10S

o

processo da formação das oscilações observadas logo após a borda de ab-

sorção têm como origem um fenômeno de interferência entre a função de onda de um
la-

na

fotoelétron emitido de um átomo e as funções de onda retroespalhadas pelos átomos
vizinhos ao átomo que foi excitado (Figura 5).

>ar

tas
~m

Figura 5- Processo de interferência entre a onda associada ao fotoelétron emitido pelo
átomo central (C) e pelas ondas retroespalhadas pelos átomos vizinhos (V).

Na região de baixa energia (XANES), os fotoelétrons se propagam com um livre
percurso médio importante dando origem a efeitos de difusão múltipla (Figura 3). Por
outro lado, na região de energia característica das oscilações EXAFS, o livre caminho
16

médio dos fotoelétrons
espalhamento

11

simples ou

sobre um número limitado de átomos vizinhos apresentam uma contribu-

ição significativa
Se

é limitado e somente os efeitos de espalhamento

à amplitude do sinal.

é o coeficiente de absorção experimental e

J.1O

o valor hipotético do coefici-

ente de absorção atômico, as oscilações EXAFS podem ser definidas
X

= Jl-

[

o

como:
(4)

Jlo

110

o

coeficiente de absorção

Jl

pode ser calculado através da Regra de Ouro de

Fermi [44]:

c

:L1(iIHlft8(E -Er-hm)

u=

(5)

j

f

2

Jl oc

I(i IH 1/)1

r
(6)

n(E)

(

onde n (E) é a densidade

de estado do fotoelétron de energia E, H é o Hamiltoniano

que descreve o processo de absorção dipolar elétrica,

(ij

e

Ir)

são, respectivamente,

~
o

estado inicial (1s no caso da borda de absorção K) e estado final do fotoelétron.
Como a função de onda
principal da função de onda

Ir)

(il

f

é localizada sobre o átomo central, a contribuição

será próxima ao átomo central, ou seja, próxima a ori-

gem. Na ausência de átomos vizinhos, o estado final é dado pela função
sença de átomos vizinhos induz uma perturbação

laf).

Ifo).

Neste caso, a função

A pre-

If)

pode

ser escrita como:

If) = 110)+ laf)

(7)

A absorção atômica que corresponde ao estado final sem a presença de átomos
vizinhos é dada por:
(8)
A absorção total é dada por:
(9)
Fazendo uma expansão de segunda ordem na equação (9) temos que:
(10)
17

ou

Iai)

Se considerarmos

como uma perturbação

pequena, podemosdesconsiderar

o termo de segunda ordem. Então,
(11 )

ciA partir destas equações podemos escrever a função X como:
X =

J-lo

de

Para determinar

((iIH Iai) = 2R a

J-lo = 2R

J-l-

e

a expressão

(i IH

I10)

(12)

e

a qual permite simular os espectros

EXAFS, é ne-

cessário calcular a na equação (12). Para isso, vamos seguir passo a passo os processos físicos que levam a modificação
nosso procedimento,

da função de onda do fotoelétron.

Para simplificar

vamos considerar o processo de transição em uma borda de ab-

sorção K de uma molécula diatômica (um único átomo como vizinho).

Iremos admitir

que para uma molécula mais complexa, o sinal EXAFS pode ser obtido através da adino

,o

ção dos sinais individuais
Inicialmente,

de cada átomo [45].

o fotoelétron

é emitido do átomo absorvedor

função de onda é aquela que corresponde a absorção atômica

(átomo central).

Sua

If) =Ifo).

ão

R
)ri-

Átomo central

rede

O fotoelétron

Átomo vizinho

se propaga na direção do átomo vizinho. A função de onda do fotoe-

létron, no caso da borda de absorção K (níveI1s),

é descrita através de uma função de

Hankel [46]:
10S

R
,

Atomo
central

c

Átomo
vizinho

(13)
A solução da equação de Schrodinger de uma partícula livre em coordenadas
féricas é dada pelo produto de um harmônico
Hankel esférica [46]:

18

esférico

es-

por uma função de onda de

ik(R-x)

I

h;(kR) = (ii ht(kR)Yz,m(9,<p)ai) =l/o)ht(kR)

o
completa

fotoelétron

é espalhado

e _

R x

(14)

1(9,k)

pelo potencial

dos átomos vizinhos. A expressão

da função de onda após espalhamento

contém, segundo a teoria de espa-

Ihamento por um potencial central, a função de onda incidente e um termo correspondente a uma função de onda esférica emitida pelo átomo espalhador

multiplicada

por

um fator de difusão atômica f(B,k) [47]. Como somente os termos localizados sobre o
átomo central tem importância,
direção do átomo absorvedor,

vamos considerar
representada

somente o processo de difusão na

pelo termo de retroespalhamento

comple-

xo f(1l,k).
R
Átomo
central

Átomo

vizinho

Se escolhermos então a origem no átomo central, temos que:
ik(R-x)

Iai) = lio)Jf(kR)
Quando consideramos
seja, nas vizinhanças

e

R-x

1(1C,k)

que a onda retroespalhada

do átomo absorvedor,

(15)
atua somente na origem, ou

temos que x=O, e a equação (15) pode

então ser escrita como:
R
Átomo
central

Átomo

vizinho

Iai) = lio)~+(kR)/(1C,k)~
A onda penetra no potencial

ileR

do átomo central

pois se trata de uma onda representando

(16)

R
e sofre uma defasagem

<51 (1= 1

o nível p).
(17)

R
Átomo
central

Átomo
19

vizinho

Para que o fenômeno seja completo, ou seja, para que ocorra a absorção, é ne-

.são
spaion-

cessário que um elétron seja realmente emitido: o processo é finalizado com uma segunda emissão do fotoelétron do átomo central gerando um segundo termo de defasagem 51.
laf)

por

ikR

= Ifo)ht(kR)f(n,k)

eR ei81ei81

(18)

re o
I

na

R

pleÁtomo
vizinho

Átomo
central

Se fizermos a hipótese de que nosso fóton não é polarisado, a função de Hankel
pode ser escrita como:
·kR

~+(kR)~~

(19)

2kR

Duas outras aproximações que são feitas é que na distância R onde o átomo
ou
xfe

vizinho está localizado, a onda pode ser assumida como sendo uma onda plana se o
diâmetro do átomo é pequeno comparado com R e o potencial do átomo central não se
estende até o átomo retroespalhador. Assim, iremos desconsiderar a curvatura da onda
que chega ao átomo vizinho, mesmo que ela seja na realidade esférica. A função de
onda emitida de momento angular 1=1 é assim substituída pela sua forma assintótica,
que é uma função de onda esférica de momento angular 1=0 [45].
Para uma onda plana incidente, a probabilidade de difusão em um determinado
ângulo () é dada pela função de difusão:
I
lJ(e,k)/ = -

k

••

:=1

00

2:(21 + l)exp(iol)sen(ol)~(cOSe)

(20)

1=0

Como se trata de um processo de retroespalhamento, devemos fazer com que

e seja

igual a n. Esta parte da onda será dada pelo modulo da função de retrodifusão

If(n,k)/.

A defasagem causada pelo potencial do átomo retroespalhador será denotada

~ (onde ~ depende de k). Podemos então escrever a equação (20) da seguinte forma:
f(n,k)

= If(n,k)/ei+<lt,k)

20

(21)

onde f(n,k) é a defasagem total causada do átomo vizinho e lf(n,k)1

é a amplitude de

retroespalhamento.

c
(

A função de onda do fotoelétron após ser retroespalhada

pelo átomo vizinho se-

rá dada então por:

Iai) = 110) 2:R2

/f(n,k)lei(2kR+2o/+~)

(22)

(

Combinado às equações (18), (19) e (22), temos que:

a = i/f(n,k)1

c

ei[2kR+2o/+<P(1t,k)]

2kR2

E

Assim, X(k) pode ser escrito como:
X(k)

=

k
If(n'2 )1
kR

sen[2kR

+ 201 + 4>(n,k)]

(23)

A esta equação, alguns outros termos devem ser adicionados
consideração

a fim de levar em

alguns efeitos que ocorrem durante o processo de absorção em uma es-

trutura composta de um conjunto de átomos.

1
t.
n

e

- Processo de amortecimento: perdas inelásticas

A equação (23) foi desenvolvida
elásticos.

supondo que o elétron emitido sofre processos

Entretanto, quando da análise do caso real, podem ocorrer perdas devido a

processos inelásticos. Os processos inelásticos podem ser classificados

em duas cate-

ç
e
n

s

gorias [41]:
(1) processos

que contribuem

com o aumento da intensidade

da borda de absorção

fi

sem que ocorra produção de um fotoelétron. Neste caso, trata-se de um processo mul-

n

tieletrônico

do tipo "shake-up" e shake-off" (48]. Uma vez que é realizada uma normali-

q

zação por Ilo, todo fenômeno que contribui na intensidade da borda de absorção sem

P

••

contribuir para o sinal EXAFS leva a uma diminuição do valor de X. Este efeito é levado

d

em consideração

d

através de um termo de redução S~ que é introduzido

(23). Este termo vale aproximadamente
(2) Perdas inelásticas
todos os fotoelétrons

do fotoelétron

na equação

0,9 para todos os materiais (49J.
"EXAFS" na matéria. A equação (23) supõe que

são retroespalhados

sem perda de coerência. Para que o efeito

te
d
p
n

21

de

de perdas elásticas seja levado em consideração, nos devemos multiplicar a equação
(23) por um termo relacionado ao livre percurso médio do fotoelétron:
2R
exp[--]
À(k)

se-

o

(24)

efeito do espalhamento inelástico é o amortecimento da onda do fotoelétron,

que tem como resultado um livre caminho médio relativamente pequeno do fotoelétron
(tipicamente da ordem de 6 A). No intervalo de energia das oscilações EXAFS, a variação de

À

é praticamente linear com a energia. Assim, podemos dizer que a técnica de

EXAFS é uma sonda local [50].
~i

Efeitos de desordem

bm
3S-

I

I

Pelo fato do tempo médio de vida em uma transição de raios-X ser da ordem de
10-16S, podemos dizer que a técnica de EXAFS fornece uma "fotografia" quase que instantânea da estrutura local [41]. Este valor é pequeno quando comparado à vibração
molecular na ordem de 10-12S. A medida de EXAFS constitui então numa integração
espacial de posições instantâneas do átomo central (absorvedor) e dos átomos retroespalhadores (vizinhos). Esta integração inclui todos os fatores que afetam a distribui-

.os

ção de distâncias interatômicas e podem ser discutidas em termos de uma desordem

)a

estática e térmica. A desordem estática refere-se a distribuição de distâncias interatô-

te-

micas dentro de uma dada camada, isto é, os primeiros vizinhos mais próximos. A desordem estática é considerada grande se a diferença de distâncias for comparável a

ão

resolução de EXAFS. Este conceito é importante uma vez que cada distância interatô-

ul-

mica dará origem a uma freqüência EXAFS. Se as distâncias interatômicas ou as fre-

lIi-

qüências apresentam valores que estão em um certo intervalo, uma diminuição de am-

~m

plitude das oscilações EXAFS será observada. Se o intervalo de distâncias para um

do

determinado átomo for pequeno comparado com a resolução de EXAFS, será observa-

ão

da uma adição das diferentes freqüências e assim, a análise das oscilações EXAFS

O!

fornecerá uma informação sobre uma distância interatômica média. Se o intervalo de
Je

ito

distâncias é grande comparado com a resolução de EXAFS, as diferentes freqüências
podem ser separadas e resolvidas dando origem a diferentes distâncias interatômicas
na análise do espectro EXAFS.
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Se a distribuição

de distâncias é Gaussiana, a freqüência média das oscilações

dará uma boa estimativa da distância interatômica média. Se a distribuição
cias varia significativamente

de uma distribuição

Gaussiana,

de distân-

as informações

obtidas

poderão conter erros apreciáveis.

n
n

Por outro lado, no caso da desordem térmica, na maioria dos casos, a distribuição Gaussiana é um bom modelo, exceto para medidas feitas em altas temperaturas,
onde efeitos de não harmônicos
XAFS, a distribuição

podem ocorrer. Assim, na análise dos espectros

de distâncias de uma determinada esfera de coordenação

crita por uma função de distribuição

E-

(

é des-

Gaussiana.

(

O termo usual que considera os efeitos de desordem na amplitude do sinal EXAFS é o termo de Debye-Waller

obtido em uma aproximação

assume a existência de vibrações harmônicas e uma distribuição

harmônica. Este termo
Gaussiana de distân-

cias. O termo similar utilizado na análise dos dados difração de raios-X
desvio do átomo (considerado

independente)

caso de EXAFS, o fator de Debye-Waller

descreve o

-}

de sua posição média enquanto que no

representa a distribuição de distâncias entre o

átomo absorvedor (átomo central) e o átomo espalhador

(átomo vizinho) relativamente

ao átomo central.
O fator de Debye-Waller

no caso de EXAFS, utilizado na simulação dos efeitos

de desordem, é constituído então por dois termos:
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O'

= O'

estatico

+

(25)

(J' temüco

Em princípio, é possível determinar a magnitude da contribuição
pendente

da temperatura

do termo de-

através da realização de medidas em diferentes temperatu-

ras.
O termo dependente
simétrica de distribuição

da desordem estática pode

ser descrito por uma função

de pares Gaussiana:
•.g(r) = cr-1(21tr1l2 exp [-(r -ro)2]

(26)

20'2

onde (r-ro) corresponde

ao desvio da distância média ro. A desordem estrutural estática

para cada ligação pode ser então escrita como:
n
2 _'"
O'est. -

L..J
j=1

O tempo característico

(2

rj -ro
n

2)
(27)

das vibrações térmicas (t....10-13_10-14) é muito superior a

todos os outros tempos envolvidos na medida. Assim, como comentamos anteriormen-
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t v

te, o fotoelétron

tem uma visão instantânea

do arranjo atômico em torno do átomo ab-

sorvedor. A desordem térmica é vista então como um efeito de desordem estrutural, da
mesma maneira que a desordem
mente, essa contribuição

estática.

Se os átomos estão vibrando

do fator do Debye-Waller

o
term.

h
= 8n m
2

r

v

da temperatura

pode ser escrita como:
hv
2kT

coth-

onde rn, é a massa reduzida, T é a temperatura
Boltzman e v a freqüência

(28)

em graus Kelvin, k é a constante

de vibração. Esta expressão

ocorre uma diminuição exponencial

ratura com a finalidade de diminuir a contribuição

de

mostra que com a diminuição

do fator relacionado

ções térmicas. Em alguns casos pode ser interessante

Para sistemas apresentando

harmonica-

com as vibra-

realizar medidas à baixa tempe-

térmica do fator de Debye-Waller.

uma desordem considerada

pequena (c <0,1A), é

possível expressar o termo de desordem pela expressão:

cr=exp(-2cr2e)
Esta aproximação
devido à uma distribuição

(29)

não é valida quando a desordem estática é maior que 0.1

A

assimétrica de pares ou a presença de potenciais

não har-

mônicos de vibração [18]. Neste caso, uma função assimétrica de distribuição

de pares

deve ser utilizada. Uma discussão mais detalhada sobre este assunto bem como o uso
do modelo de Einstein de vibrações da rede pode ser encontrado na referência [43].

11.4-A equação

completa

Finalmente,

que descreve

as oscilações

em uma amostra composta

EXAFS

por mais que dois átomos, se admitir-

mos que os sinais EXAFS são aditivos e que somente os termos de difusão simples
são considerados,

precisamos então fazer uma soma levando em consideração

sença de todos os vizinhos do átomo absorvedor

[45]. Esta soma é feita sobre cada

esfera de coordenação j contendo Nj átomos caracterizada
- uma mesma espécie atômica;
- localizada a uma distância média Rj do átomo central;
- um mesmo fator de Debye-Waller;
- uma mesma amplitude de retrodifusão

If(1t,k)l,

- uma mesma defasagem cpj(k).
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a pre-

como:

A equação que descreve as oscilações EXAFS pode ser então escrita como:
(30)
onde:
k é o vetor de onda;
X é a parte oscilatória normalizada do coeficiente de absorção após a borda de absorção;

s; é o termo

de redução da amplitude devido a efeitos multieletrônicos,

Nj é o número de vizinhos do tipo j situados a uma distância
V(1t,k)1 é a amplitude de retroespalhamento

c/ é o fator

de Debye-Waller

Rj

dos átomos situados a uma distância j;

em uma aproximação Gaussiana;

I(k) é o livre caminho médio do fotoelétron;
Õ1

é o termo de defasagem causado pelo átomo central;

Fi

~j(k) é o termo de defasagem causado pelo átomo vizinho a partir do fator de espalhamento atômico dos átomos vizinhos.

e

Apesar de que em princípio esta equação contém somente os termos de difusão
simples, é possível mostrar que ela pode também levar em consideração

os efeitos de

difusão múltipla. Na verdade, é esta a fórmula utilizada pelo programa FEFF a partir do
qual espectros teóricos de EXAFS contendo efeitos de difusão simples e múltipla podem ser obtidos [38].

ql
• J

dE
aI
C(
di

11.5-O fenômeno de espalhamento múltiplo na análise do espectro EXAFS

E.

Um avanço importante na análise dos espectros EXAFS ocorrido na última década foi o desenvolvimento

de uma teoria que tratava o fenômeno de difusão múltipla a

partir da análise dos espectros EXAFS [38]. Uma das limitações na teoria dos espectros EXAFS proposta inicialmente adivinha do fato de somente considerar os efeitos de
espalhamento

simples, ou seja, o espalhamento

devido aos átomos considerados

co-

mo primeiros vizinhos diretamente de volta para o átomo absorvedor. Apesar deste tipo
de espalhamento

ser usualmente o mais intenso, sabemos que o fotoelétron
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pode ser

P(
P(
re
pl

Pl
ul
SI

espalhado por outros átomos antes de voltar ao átomo absorvedor, como ilustra a Figura 6.

(a)

a"
~S3

(c)

A ••
Figura 6- Exemplos de processos de espalhamento simples e múltiplos. (a) Espalhamento simples de átomos situados a diferentes distâncias do átomo absorvedor (A). (b)
e (c) diferentes configurações de espalhamento múltiplo a partir do átomo absorvedor.

A grande contribuição do trabalho de Sayers e colaboradores foi o de mostrar
que através do uso da transformada de Fourier era possível filtrar a partir do espectro
de absorção as contribuições das diferentes camadas atômicas. Assim, no caso de um
espalhamento simples, a fórmula proposta por Sayers e colaboradores é considerada
correta. Entretanto, para obtermos informações estruturais de átomos situados a longa
distância, os fenômenos de difusão múltipla tiveram que ser incluídos na equação de
EXAFS inicialmente proposta. A teoria deespalhamento

múltiplo tem sido estudada

por um grande número de pesquisadores. Os avanços mais signficativos foram obtidos
••
pelo grupo do Prof. John Rehr da Universidade de Washington [35]. Este grupo foi o
responsável pela criação de um algorítimo denominado FEFF, o qual permite obter espectros EXAFS teóricos onde todos os fenômenos de espalhamento múltiplo existentes
podem ser visualizados. Hoje, graças a estes avanços, a análise dos espectros EXAFS
utilizando funções de fase e amplitude teórica é feita rotineiramente. A equação (30) é
aquela utilizada na obtenção do espectro EXAFS pelo programa FEFF [35].
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11.6- Análise das Estruturas Finas na borda de Absorção: XANES

Cat

mat
Como foi citado anteriormente, o espectro da borda de absorção (XANES) pode
ser dividido em duas regiões. A análise da região da pré-borda pode fornecer informa-

o fe

ções qualitativas importantes sobre o estado de oxidação e sobre a simetria do sítio do
átomo absorvedor, enquanto que a análise da região logo após a borda pode fornecer

11.7-

informações estruturais a curta e a média distância. Isso se deve ao fato de que os fenômenos de espalhamento múltiplo, observados nesta faixa de energia, envolvem .a
participação dos átomos situados além da primeira esfera de coordenação.
A análise da região da pré-borda tem sido utilizada por muitos pesquisadores na

sua
terv

obtenção de informações estruturais e eletrônicas, principalmente no estudo de metais
de transição. A região de pré-borda de absorção K da maioria dos elementos de transi-

de
.'.J

ção é caracterizada por apresentar estruturas de absorção as quais estão relacionadas

tror

a transições para níveis internos do átomo. As estruturas observadas na região da pré-

gru

borda nos elementos de transição dependem da geometria e das distâncias de ligação

tub

com os átomos vizinhos, bem como do estado de oxidação do átomo absorvedor. Tem

tes

sido observado que quanto maior o grau de desordem ao redor do átomo absorvedor,

con

maior será a intensidade das estruturas na região da pré-borda. Para um mesmo átomo

ces

com o mesmo número de oxidação, a intensidade e a posição da estrutura da pré-

ene

borda pode variar com o número de coordenação do átomo absorvedor [51-52].
'J

Quando o estado de oxidação de um elemento aumenta, observa-se um desloca-

1- (

mento da borda de absorção para altas energias. Para uma diferença de urnaunidade

2- (

no estado de oxidação de um elemento em uma dada coordenação, um aumento de

3- J

5eV pode ser observado na posição da borda de absorção. Alguns dos fatores que

4- I

contribuem para este deslocamento são as distâncias interatômicas, as quais diminuem

5- J

com o aumento do estado de oxidação para átomos em uma mesma geometria, ou o
'"

estado eletrônico do átomo absorvedor.
A região de XANES, ou seja, aquela localizada logo após a borda de absorção

çãe

tem sido alvo de inúmeros estudos [53]. A análise da região XANES do espectro de

mo

absorção tornou-se mais acessível após 1991 com os avanços introduzidos no forma-

mo

lismo de espalhamento múltiplo pelo grupo do Prof. Rehr. Hoje, muitos exemplos po-

cor

rem 'ser"encõntrados na literatura sobre a obtenção de informações estruturais a curta

p~f

~ a média distância a partir da simulação da região XANES do espectro de absorção.

m;;:\
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Cabe salientar entretanto que a obtenção do espectro XANES teórico está limitada a
materiais onde a estrutura cristalográfica, ou seja, seu grupo pontual, seja conhecido.
Uma revisão de toda a teoria envolvida no calculo do espectro XANES envolvendo
o fenômeno de difusão múltipla pode ser encontrado nas referências [53-56].

11.7-Obtenção de um espectro de absorção de raios-X

A obtenção de um espectro de absorção de raios-X de alta qualidade exige que
sua medida seja feita utilizando uma fonte de raios-X intensa e que cubra um largo intervalo de energia [1].
A fonte de radiação que fornece raios-X de alta intensidade e em uma larga gama
de energias é aquela produzida por um anel de armazenamento de elétrons ou pósitrons conhecidos como fontes de radiação sincrotron. Apesar de existirem diversos
grupos de pesquisa que realizam suas medidas de XAS em laboratório utilizando um
tubo convencional, a grande maioria dos experimentos é atualmente realizada com fontes de radiação síncrotron. Os principais fatores que limitam o uso de tubos de raios-X
convencionais nas medidas de XAS são a sua baixa intensidade e o longo tempo necessário para a coleta de dados de XAS de boa qualidade. Além disso, o espectro de
energia disponível em um tubo convencional é ainda muito limitado.
As principais características dos laboratórios de radiação síncrotron são [41]:
1- Grande intervalo espectral
2- Excelente coerência espacial
3- Polarização bem definida
4- Estabilidade
5- Alta intensidade
A rnonocrornatizaõão do feixe de raios-X policromático gerado pela fonte de radiação que incidirá sobre a amostra é essencial na obtenção do espectro de XAS. Essa
monocromatização é obtida através do uso de um monocromador. O modelo básico de
monocromador utilizado em experiências de XAS utiliza dois cristais paralelos ambos
cortados na mesma direção cristalográfica ou planos hkl. O primeiro cristal é utilizado
para monocromatizar o feixe de raios-X enquanto o segundo cristal é utilizado para
manter o feixe de raios-X de saída paralelo ao feixe incidente. A escala de energia é
28

determinada pela rotação dos cristais. Um segundo modelo, denominado de monocro-

11.

mador tipo "Channel-Cut", é construido a partir de um bloco do material, ou seja, ambos os cristais formam uma só peça. A principal desvantagem deste segundo tipo de
monocromador é a presença de harmônicos para feixes de raios-x de altas energias

ré

originadas nos processos de difração de planos cristalográficos de altas ordens, que

n

podem afetar as medidas de XAS. Assim, a medida do possível, os monocromadores

)(

formados por dois cristais independentes devem ser utilizados. Neste caso, os harmô-

a

nicos podem ser eliminados fazendo com que o segundo cristal saia de sua posição de

tI

maior intensidade.

)

O esquema de uma montagem experimental convencional utilizada na medida
do espectro de absorção de raios-X é apresentado na Figura 7.
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Figura 7- Esquema de uma linha de XAS no modo de detecção por transmissão.

Após ser emitida pelo anel de armazenamento, a radiação-X passa por uma janela
de berílio que elimina a radiação ultravioleta oriunda do anel. Um conjunto de fendas
antes e após o monocromador permite ajustar as dimensões do feixe às dimensões da
amostra bem como obter uma melhor resolução em energia. Antes da amostra, temos
um detector que normalmente é uma câmara de ionização, cuja função é medir a intensidade do feixe incidente. Após passar pela amostra, a medida da intensidade do feixe
transmitido (no caso de uma medida por transmissão) é feita por uma segunda câmara
de ionização. Em alguns casos, podemos ter uma terceira câmara de ionização que
pode ser utilizada na medida simultânea de uma amostra de referência. Toda a experiência bem como o monocromador é controlado por um computador sem que seja necessária a interferência do usuário durante a realização da medida.
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11.8-Métodos de medida do coeficiente de absorção de raios-X

Diferentes métodos foram desenvolvidos para medir os espectros de absorção de
raios-X. O método mais simples, conhecido como método por transmissão, consiste na
medida simultânea da intensidade do feixe de raios-X incidente (10)e do feixe de raiosX transmitido (I) que atravessa uma amostra de espessura x. A homogeneidade da
amostra é um fator fundamental nas medidas por transmissão pois pode afetar a amplitude das oscilações EXAFS. Medidas por transmissão são indicadas para estudos por

i

I
I

XAS envolvendo elementos com número atômico maior que 16 e em altas concentrações (> 4%).
Uma outra maneira de se medir um espectro de XAS por transmissão é através
do método de medida dispersivo [57]. Neste método, um monocromador feito a partir
de um cristal curvo produz uma variação contínua do ângulo de Bragg (e assim da energia) em função da localização do fóton incidente sobre o cristal. Devido à geometria
da montagem, o feixe é focalizado na amostra permitindo o estudo de amostras de pequena dimensão. Devido à rapidez na medida (10-2s), este tipo de montagem é indicado para estudos de transição de fase em função da temperatura, pressão, etc [57].
Dois outros métodos de medidas indiretas do coeficiente de absorção de raios-X
são também comumente utilizados: o método da medida por f1uorescência e o método
de medida por detecção de elétrons. Em ambos os casos, as medidas detectam um
processo secundário causado pela absorção em um processo primário. O fóton originado do segundo processo é diretamente proporcional ao processo de absorção primário.
A f1uorescência é um processo de desexcitação radioativa: o buraco gerado no
nível mais interno do átomo absorvedor (de energia E1)é preenchido por um elétron de
um nível eletrônico mais externo (de energia E2) provocando a emissão de um fóton

••

(de energia E1-E2). No caso da absorção por uma camada K, o processo de fluorescência é dominado pela produção de radiação Ka cuja energia é característica do elemento absorvedor. A intensidade medida é proporcional então ao número de eventos
de absorção em amostras diluídas e assim, Ifllo será proporcional a u, O processo de
f1uorescência não é um processo muito eficiente fazendo com que um número razoável
de detectores seja utilizado na obtenção de espectros com uma boa razão sinal/ruldo:
O processo de desexcitação radioativa é dominante nos elementos com número atõml30

co maior que 40 para um processo de excitação da borda K. O método de detecção por
fluorescência

é utilizado quando a quantidade do elemento a ser estudado é muito pe-

quena quando comparada aos outros elementos da amostra e quando a espessura da
mesma é relativamente

grande.

O segundo método de medida indireta do coeficiente

de absorção é através da

detecção total de elétrons, que é um processo de desexcitação
sexcitações

não radioativas

correspondem

não radioativa. As de-

a um processo de dois elétrons. O buraco

criado no nível mais interno (de energia E1) é preenchido por um elétron de uma camada mais externa (de energia E2). Um outro elétron (de energia E3) é emitido então pelo
átomo. A energia cinética deste elétron (elétrons Auger) pode ser escrita como Ec=E1E2-E3. Os processos Auger são mais prováveis de serem observados do que as transições radioativas nos elementos de baixo número atômico. As medidas de detecção de
elétrons são indicadas no estudo de materiais na forma de filmes finos ou em materiais
na forma de "bulk". Este tipo de medida é indicado para elementos de baixo número
atômico e em altas concentrações.
Devemos observar que a profundidade de análise na amostra não é a mesma nos
três modos de medidas. O livre caminho médio dos fótons de f1uorescência é igual aos
fótons de raios-X enquanto o dos elétrons Auger é muito menor. No caso de deteção
de elétrons, a profundidade

de análise é da ordem de 1000 a 5000 Á e varia de acordo

coma natureza do elemento analisado.
Outros dois modos de medida que não iremos apresentar em detalhes aqui são
os métodos de análise da estrutura da superfície denominados

de SEXAFS

e o ReflE-

XAFS. Ambos os métodos permitem obter informações estruturais a uma profundidade
variando entre 30 e 50 Á. Maiores detalhes sobre estes dois modos de medida podem
ser encontrados

nas referências [49,58-60] .

••

11.9-Análise do espectro EXAFS

Como o sinal EXAFS representa apenas uma pequena porcentagem da absorção
total, a extração do sinal EXAFS deve ser feita de uma forma criteriosa e o mesmo procedimento deve ser seguido na análise de um conjunto de amostras cuja estrutura deseja-se comparar. Três suposições são feitas quando da análise dos espectros EXAFS:
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(1) O sinal EXAFS é composto de uma soma de ondas originadas de diferentes átomos
vizinhos ao átomo absorvedor. Na primeira esfera de coordenação, na grande maioria
dos casos, o efeito de espalhamento múltiplo pode ser desconsiderado.
(2) A função de amplitude pode ser transferida de um composto modelo (experimental
ou teórico) para cada tipo de átomo da amostra de estrutura desconhecida.
(3) A função de fase também pode ser transferida de um composto modelo para cada
par de átomos A-B, onde A é o átomo absorvedor e B é o átomo espalhador.
O primeiro passo na análise dos dados de EXAFS consiste na extração do sinal X(k)
do coeficiente de absorção total seguindo alguns passos que podem ser visualizados
na Figura 8.
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Figura 8- Diferentes etapas da obtenção das oscilações EXAFS a partir do espectro de
absorção de raios-X. (a) remoção do background,(b) determinação da posição da borda de absorção, (c) coeficiente de absorção atômica e (d) espectro EXAFS obtido após
normalização.
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Como foi definido anteriormente
ciente

de absorção

coeficiente

atômica

X pode ser obtido a partir da razão entre o coefi-

(""'0), que corresponderia

a um átomo isolado,

e do

to

dE

de absorção devido aos processos de absorção de absorção pelos outros

átomos da amostra que pode ser obtido pela extrapolação

da região da pré-borda

utilizando um polinômio geralmente de grau 1 (Figura 8a e 8c).
Após a subtração do background e da normalização,

n~
Zé

a energia da borda de ab-

ja:

sorção deve ser definida (Figura 8b). O valor da energia da borda é utilizado no calculo

(1

do vetor de onda k dado pela equação:
k = [8~:m (hv + EO)r'2

(31)
ar

onde k é o vetor de onda,

mé

a massa do elétron e h é a constante de Planck. A esco-

(4

lha da energia Eo é arbitraria sendo feita geralmente uma escolha sobre o ponto de inf1exão da curva, isto é, o máximo da derivada primeira da borda de absorção.

O polinômio que representa o coeficiente de absorção atômico é obtido através
do sinal analisado. Normalmen-

ar

te um polinômio de grau entre 5 e 7 é utilizado (Figura 8c). Após o processo de extra-

er

ção de background e da obtenção do coeficiente de absorção atômica, o sinal X(k) po-

se

de um polinômio cuja forma depende da complexidade

"

de então ser obtido. A Figura 8d mostra o espectro EXAFS obtido a partir da equação

ta
fi~

(3).
Sayers e colaboradores

mostraram em 1971 que a transformada

X(k) tinha como resultado uma função de distribuição

de Fourier de

radial [21-25]. A transformada

se

de

Fourier é definida como:
10

(32)

A função de distribuição
tomo central-

radial é definida no espaço de distâncias R (distância á-

átomo absorvedor). As distâncias encontradas através da transformação

de Fourier são da ordem de 0,2 a 0,5

A menor

_5

que as distâncias reais. Isso se deve ao

processo de defasagem que o fotoelétron sofre ao se deslocar até o átomo vizinho. A
com diferentes

-10

valores ou "pesos" de k

transformada

de Fourier pode ser calculada

(multiplicação

It). Esta opção pode ser útil na distinção entre átomos espalhadores

le-

Um elemento

Fi!

com uma pequena massa (oxigênio por exemplo), espalhará mais em baixos valores

co

de k enquanto átomos pesados como por exemplo o chumbo, irão espalhar mais a al-

tre

ves e pesados que formam a estrutura ao redor do átomo absorvedor.

",
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tos valores de k. O cálculo da transformada de Fourier é feito entre dois valores de k,
definidos como kmin. e Kmax. A escolha do valor de Kmax. Depende de muitos fatores como a razão sinal/ruído enquanto o valor de Kmin. deverá ser escolhido de tal forma que
não inclua informações do espectro XANES. Para limitar esta região do espectro, utiliza-se uma janela de corte W(k), já incluída na equação da transformada de Fourier. As
janelas de corte mais comumente utilizadas são:
(1) Janela de corte tipo Hanning:
W(k)=.!.{I-cos2n[
2

(k-kminJ
(kmax - kmin)

(33)

onde W(k) é igual a zero para k=kmin. e k=kmax ..
(4) janela do tipo Kaiser-Bessel:
W (k) = i;

{'t(

1-4(k
(kmax.

=

kmin)2
kmin)

J1I2} / r,('t)

(34)

onde Jo é uma função de Bessel de ordem zero. Normalmente, o valor de r se situa
entre 2 e 4. Como a transformada de Fourier é uma função complexa, quando da sua
solução, uma parte real e outra imaginária é obtida. A Figura 9a mostra a parte absoluta e a parte imaginaria da transformada de Fourier do espectro EXAFS apresentado na
figura 8d. A parte absoluta é determinada pelo número de vizinhos e pelo fator de desordem. A parte imaginária é muito útil na determinação das distâncias átomo centralátomo absorvedor.
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Figura 9- (a) Transformada de Fourier mostrando a parte real e a parte imaginária bem
como as posições a partir do qual foi feita a transformada de Fourier inversa (b) espectro EXAFS obtido a partir da transformada de Fourier inversa,
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Uma vez que o sinal foi decomposto em uma série de picos, é possível isolar ou
filtrar uma determinada

esfera de coordenação

\

através da realização de uma transfor-

do

mada de Fourier inversa, a qual da origem a uma função X(k) de uma específica cama-

tal

da de átomos vizinhos.

co

Por exemplo, na figura 9a são apresentadas

as posições

de

Rmin.E Rmax.quesão utilizadas neste caso para filtrar a primeira esfera de coordenação.

SI!

O espectro EXAFS resultante deste processo é apresentado

dE

na Figura 9b. Camadas

situadas a maiores distâncias podem ser isoladas da mesma forma.
SI'

11.10-Determinação

dos dados estruturais

Convencionalmente,

a partir do espectro

EXAFS

(I

a análise dos espectros EXAFS é feita através do Método

dt

de Ajuste, o qual permite obter diretamente todos os parâmetros estruturais do sistema
(Nj, Rj,

Oj)

a partir dos parâmetros eletrônicos

(lf(n,k)I,

opq,(n,k», que podem ser obti-

dos a partir de uma amostra padrão de estrutura conhecida ou a partir de cálculos teórr

ricos [1].
utilizamos programas de otimização

o

pelo método dos mínimos quadrados

que levam ao ajuste da função X(k) calculada.

a

Para obter os parâmetros

a partir de uma amostra padrão, é necessário

Para determinar

conhecer os parâmetros

os parâmetros estruturais,

eletrônicos
estruturais

desta amostra. Conhecendo

da

ç

e o li-

c

então a estrutura

amostra padrão, podemos obter as defasagens e a amplitude de espalhamento

vre percurso médio dos elétrons relativos a amostra padrão. Quanto mais próxima a
estrutura da amostra padrão for da amostra de estrutura desconhecida,
serão os termos eletrônicos
Entretanto,

mais próximos
(

das duas amostras.

em certos casos, é impossível encontrar

uma amostra padrão ade-

quada para o sistema estudado. Nesta situação, devemos fazer uso de funções de fase
e amplitude

obtidas

a pqrtir de programas

que geram estas funções teoricamente.

O programa que atualmente vem sendo mais utilizado é o programa FEFF o qual
permite, além da obtenção das funções de fase e amplitude, obter os espectros EXAFS
e XANES teóricos

[35-36]. Maiores informações sobre todos os parâmetros

necessá-

rios no cálculo teórico das funções de fase e amplitude através do programa FEFF podem ser encontradas

nas referências [35-36].

35

(

Além dos valores de Nj, Rj,

J

Oj

para cada camada, outros fatores são considera-

dos durante a simulação. O valor de Eo e o fator de correção de amplitude So podem
também ser ajustados durante o processo de simulação. Devido a existência de uma
~

correlação entre os fatores de amplitude (Nj, Se, Oj) e de fase (R, , Eo), o processo de
simulação deve ser realizado de uma maneira estratégica a fim de se evitar a obtenção

)

de resultados duvidosos.
O número de parâmetros que podem ser ajustados durante a realização de uma
simulação depende do intervalo útil no espaço do vetor de onda do espectro EXAFS
(Ak) e do intervalo no espaço de distâncias onde foi feita a filtragem na transformada de

Fourier (AR). O número de parâmetros livres (n) durante a simulação pode ser ajustado
de acordo com o teorema de Nyquist [61]:
n= 2M.M

(35)

1t

O número de parâmetros livres deverá sempre que possível ser n-2. Quanto
maior o número de camadas que serão simuladas, maior será AR e maior será também
o número de parâmetros a ser simulado. Em certos casos é possível se fazer algumas
aproximações com a finalidade de se reduzir o número de parâmetros livres.
Um outro fator importante que devemos analisar durante a realização da simulação do espectro EXAFS é o limite de resolução em distâncias dado pela seguinte equação:
1t

(36)

8R=-2kmax.
onde

Kmax.

é valor máximo útil do espectro EXAFSexperimental.

Em sistemas desor-

denados, onde a primeira esfera de coordenação é formada por uma certa distribuição
de distâncias, elas não poderão ser diferenciadas caso a diferença entre estas distâncias esteja abaixo do valor de 8R.
ti;

Finalmente, para quantificar se existe um bom acordo entre o espectro experimental e o espectro obtido teoricamente, podemos calcular o fator de qualidade definido como:

36

L w(k)[)c(exp) -)c(theo)]2

R(%)=~/~·~=------------LW(k)[x;(exp)]2

v
(37)

a
p

onde w(k) é um fator de ponderação e X são os espectros EXAFS experimental e teórico.

p
E

s
11.11-Principais vantagens e desvantagens da técnica de XAS

c

A principal vantagem da técnica de XAS é que ela é uma técnica de estudo da
ordem local. Isto significa que através da técnica de XAS, podemos por exemplo, estudar a estrutura de materiais não cristalinos ou comparar a estrutura de materiais na
fase líquida com a sua estrutura na fase sólida. Em circunstâncias ideais, a análise do
espectro EXAFS pode fornecer informações estruturais com grande precisão chegando
a uma precisão maior que 0,01 A na determinação da distância interatômica.
No caso de materiais cristalinos, a técnica de XAS está em desvantagem com
relação à técnica de DRX. Entretanto, no estudo de materiais cristalinos apresentando
um certo grau de desordem local, ou no estudo de sistemas cristalinos contendo algumas espécies atômicas de forma diluída, a técnica de XAS pode fornecer informações
estruturais que complementam as informações obtidas pela técnica de DRX. Finalmente, a possibilidade de se obter informações sobre o estado de oxidação do elemento
analisado e da simetria do sitio do átomo absorvedor somente através da medida da
região da borda de absorção de raios-X (XANES), fazem desta técnica uma ferramenta
de caracterização estrutural muito poderosa.
Em comparação com outras técnicas espectroscópicas, a técnica de XAS apresenta a vantagem do sinal ser sempre detectado sem a necessidade de estados de
spin específicos ou de uma substituição isotópica. Pelo fato de cada elemento apresentar uma borda de absorçãõ

única, a técnica de XAS tem o poder de selecionar o ele-

mento a ser estudado mesmo em amostras que apresentam um grande número de espécies químicas. Para elementos com número atômico acima do elemento fósforo, as
medidas de XAS são hoje feitas de maneira rotineira, principalmente nos centros mais
modernos de radiação síncrotron.
Como na maioria dos casos, a técnica de XAS apresenta algumas limitações ou
desvantagens. Como foi citado anteriormente, através da técnica de XAS não é possí37

(

vel a identificação entre átomos espalhadores que se diferenciem por 2 ou 3 números
atômicos (C,O,N e F). Além disso, o valor finito de k faz com que a técnica de XAS apresente uma resolução limitada com relação a distâncias interatômicas. Finalmente,
'i-

por ser uma sonda local, na maioria dos casos, somente informações sobre a primeira
esfera de coordenação pode ser obtida. Entretanto, em casos onde a estrutura apresenta um certo grau de ordenação, informações estruturais das esferas situadas a maiores distâncias podem ser obtidas.

a

11.12-Perspectivas sobre o uso da técnica de XAS no Brasil

1-

a

Certamente, o número de pesquisadores no Brasil que utilizam a técnica de XAS
como ferramenta de caracterização estrutural em seus projetos de pesquisa é ainda
muito pequeno se compararmos a outros países. Entre os principais fatores que podem
explicar este fato é o desconhecimento das potencial idades da técnica e a dificuldade

n
)

de realizar a medida uma vez que, no nosso caso, as medidas podem somente ser realizadas no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, situado em Campinas, S.P.. Apesar
deste número no contexto geral ser pequeno, a demanda pela utilização da linha de
XAS do LNLS tem sido maior que a oferta. Essa aparente contradição pode ser explicada pelo fato de que um grande número de projetos vem sendo submetido por um
pequeno número de pesquisadores. Esta situação vem sendo alterada nos últimos anos e a tendência da inclusão de novos usuários da técnica vem sendo observada.
Um fator que certamente deverá influenciar o aumento do número de usuários é
a construção de novas linhas como a de EXAFS dispersivo e a segunda linha de XAS.
Além disso, o [NLS vem a alguns anos financiando a participação de usuários localizados fora do estado de São Paulo, fazendo com que muitos pesquisadores localizados
fora do eixo Rio-São Paulo se tornem usuários desta técnica .

••

Ainda que até o presente momento na maioria de trabalhos de Pós-Graduação
(Mestrado e principalmente Doutorado) a técnica de XAS seja utilizada como uma das
técnicas de caracterização estrutural, o número de trabalhos onde a técnica é a ferramenta principal de caracterização estrutural vem crescendo dia-a-dia.
Assim, acredito que o uso da técnica de XAS no Brasil tende a crescer e em um
futuro não muito distante, venha fazer parte do conjunto de técnicas de caracterização
estrutural usuais a muitos pesquisadores, a exemplo das técnicas de DRX e RMN.
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Capítulo 11I

A Espectroscopia

de Absorção de Raios-X Aplicada no Estudo
Estrutural de Materiais Vítreos

42

o

11I.1-Introdução

Do ponto de vista estrutural, os materiais vítreos e os materiais amorfos se diferenciam dos materiais cristalinos por apresentarem somente ordem estrutural a curta

íl

distância. Por outro lado, os materiais vítreos se diferenciam dos materiais amorfos por

[.

apresentarem o fenômeno de transição vítrea.

ç

Como destacamos anteriormente, a espectroscopia de absorção de raios-X é considerada apropriada para o estudo da estrutura de materiais vítreos e amorfos uma vez
que não necessita da existência de ordem estrutural a longa distância no material a ser
analisado.
Dentre os diversos problemas envolvendo o estudo estrutural de materiais vítreos
e amorfos que desenvolvemos utilizando a técnica de XAS, iremos aqui destacar dois
casos:
(a) Relação entre a ordem local e a tendência à nucleação em vidros silicatos;
(b) Estudo da ordem local em um vidro de composição Ge25Ga10S65
que apresenta o
fenômeno de foto-expansão
11I.2-Relação entre a ordem local e a tendência à nucleação em vidros silicatos

A motivação para o desenvolvimento deste estudo nasceu do fato de que diferentes trabalhos na literatura procuraram estabelecer uma relação entre a estrutura a nível
molecular ou estrutura atômica em líquidos superresfriados e sua tendência em nuclear
no volume ou na superfície [1,2]. A principal suposição está no fato de que se a estrutura a nível local de um vidro e de um cristal de mesma composição são idênticas, somente será necessário que ocorra um pequeno rearranjo na interface destas duas fases para que se de início o processo de nucleação. Assim, neste caso, mesmo que a
nucleação ocorra no volume da amostra, ela irá ocorrer mais facilmente. Se estes rearranjas na interface forem muito importantes, o processo de nucleação irá somente ocorrer na superfície material/ar, onde existem ligações incompletas ou impurezas, ou
no volume, somente com o auxílio de agentes nucleantes.
Apesar do fato que a estrutura local dos Ions modificadores em alguns dos sistemas vítreos estudados já ter sido caracterizada por diferentes técnicas e mesmo por
EXAFS, não havia na literatura nenhum trabalho que fazia uma análise da proposição
43
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de uma relação entre ordem local e tendência à nucleação para os sistemas que estávamos propondo a estudar.
Assim, realizamos através da técnica de EXAFS, o estudo da ordem local dos
fons modificadores em três sistemas vítreos silicatos CaSi03, Na2Ca2SbOge PbSi03
[Artigo-IILA]. Os dois primeiros sistemas, CaSi03 e Na2Ca2SbOg,apresentam nuclea-

ção volumétrica enquanto que o sistema PbSi03, a nucleação ocorre somente na superfície. Estes sistemas vítreos foram escolhidos pelo fato de terem seus processos de
nucleação bem determinados.
Nossos resultados de EXAFS mostraram que em vidros que apresentam uma alta
tendência a nucleação volumétrica (sistemas CaSi03 e Na2Ca2SbOg),a estrutura local
dos cátions modificadores é similar à ordem local de suas fases cristalinas de mesma
oomposição. Por outro lado, a estrutura local do átomo de chumbo no vidro que apresenta uma baixa tendência a nucleação volumétrica (PbSi03) é completamente diferente da ordem local observada em sua fase cristalina de mesma composição. Assim, ainda que o trabalho tenha sido realizado sobre um número limitado de sistemas, a proposta feita por alguns autores sobre a existência de uma relação entre ordem local e
tendência à nucleação em materiais vítreos foi corroborada pelos resultados de EXAFS
obtidos neste trabalho.
Em um trabalho posterior, este estudo foi estendido a caracterização da ordem
local do átomo formador do sistema, neste caso, o átomo de silício [Artigo-IILB]. Ainda
que o estudo da ordem local dos átomos de silício pudesse ser feito através da técnica
de EXAFS, utilizamos neste caso a técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN).
De acordo com os resultados de RMN, uma correlação entre a forma da distribuição
das unidades Qn (Qo, Q\ Q2, Q3 e Q4) e a tendência à nucleação foi observada. Deste
trabalho foi possível concluir que a similaridade na conectividade entre os tetraedros
Si04 na amostra vítrea e na sua fase cristalina de mesma composição tem um papel
fundamental na determinação da tendência a nucleação dos vidros metasilicatos caracterizados neste trabalho.

11I.3- Estudo da ordem local em um vidro de composição Ga10Ge25S65
que apresenta o fenômeno de foto-expansão
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Desde a descoberta
colaboradores

do fenômeno de cristalização

os fenômenos foto-induzidos

tos {3]. Os vidros calcogenetos
tenha energia comparável

têm sido estudados em vidros calcogene-

ao seu "band-gap".

"d

Tais mudanças podem ser estruturais

mecânicas (propriedades

reológicas), ópticas

ou químicas (foto dissolução do metal).

q

Estudos realizados em amostras de composição Ge25Ga10S65através das técnicas
de AFM e perfilometría

q

exibem diferentes mudanças quando expostos a luz que

(variações na densidade, foto-expansão),
("photo-darkening")

induzida pela luz por Feinleib e

s

mostraram que a expansão superficial na amostra é da ordem

de algumas centenas de nanômetros [4,5]. Apesar dos inúmeros trabalhos experimen-

n

tais nesta área, as explicações

a

especulativas

para o processo da foto-expansão

são em grande parte

[6-10].

ti

Deste modo, na busca de uma melhor compreensão

deste fenômeno, realizamos

um estudo estrutural da ordem local através da técnica de XAS antes e após a geração
do referido fenômeno.
Inicialmente,

realizamos o estudo da ordem local ao redor do átomo de germânio

em vidros de composição

Ge25Ga10Ss5[Artigo-III.C].

O espectro EXAFS da amostra a

Ge25Ga10S65foi então medido em amostras antes e após a iluminação.
Sabe-se que a estrutura cristalina do GeS2 possui uma estrutura em camadas
construídas

a partir de cadeias de tetraédros

de GeS4 compartilhados

pelo vértice. A

análise qualitativa dos espectros EXAFS mostrou uma diminuição na amplitude do sinal

r

EXAFS a medida que o tempo de exposição aumenta. Para levar em conta esta dimi-

.

nuição, foi necessário assumir a existência de ligações Ge-S e Ge-O. Assim, a diminui-

r

ção na intensidade

t

do sinal de EXAFS pôde ser explicada pela interferência destrutiva

entre as ondas do fotoelétron
Com a finalidade

retroespalhado

pelos átomos de oxigênio e enxofre.

c

de verificar qual a origem do oxigênio detectado através da téc-

t

nica de EXAFS após a iluminação, estudou-se a influência da atmosfera durante o pro-

t

cesso de iluminação

[Artigo-IU.O].

Para tanto, fixou-se o tempo de exposição, a densi-

dade de potência e comprimento de onda e procedeu-se

a exposição das amostras em

t
r

4 tipos de atmosferas.
Os resultados

mostraram que a amostra iluminada na presença de oxigênio apre-

senta uma foto-expansão
tório. A observação

maior que aquela iluminada em condições normais de labora-

mais surpreendente

reside no fato de não ocorrer a foto-expansão
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quando a amostra é mantida em atmosferas inertes como no vácuo, hélio o arqónlo
durante a iluminação.
Destas observações ficou evidente que o responsável pelas variações estruturais observadas nos vidros estudados é o oxigênio proveniente da atmosfera.
O fato da espessura da amostra iluminada na presença oxigênio ser maior do
que a amostra iluminada no ar levou-nos a investigar seu papel no efeito da fotoexpan-

são.
Recentemente, realizamos um estudo de espectroscopia de absorção de raios-X
na borda K do átomo de oxigênio e medidas de XPS de todos os constituintes nas duas
amostras. Os resultados deste estudo, que se encontram em fase final de análise, mostram claramente a formação de ligações Ge-O na amostra após iluminação.
11I.4-Conclusão

- Relação estrutura local e tendência a nucleação em vidros silicatos

Podemos concluir que a utilização da técnica de XAS no estudo da estrutura
local dos átomos modificadores mostrou ser de grande utilidade uma vez que foi possível identificar uma certa relação entre a ordem local a curta distância e a tendência a
nucleação para um certo conjunto de sistemas vítreos. As informações obtidas por
RMN no estudo estrutural do átomo formador dos diferentes sistemas vítreos corroboraram em certos casos com os resultados obtidos por XAS.
Este tema de pesquisa desperta ainda um interesse muito grande. A prova disso
que este é um dos temas de discussão dentro do "Basic Science Committee" da "International Commission of Glass". Estudos atuais realizados por outros autores mostram uma relação entre a tendência à nucleação e a ordem a média distância. Entre-

••

tanto, como foi o nosso caso, estes estudos foram realizados em um número pequeno de sistemas o que impede no momento a generalização dos resultados.
Certamente, a extensão deste estudo a outros sistemas vítreos poderá nos dizer
o quanto dos resultados já obtidos poderá então ser generalizado.

- Estudo da ordem local em vidros e o fenômeno de foto-expansão
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Nossos estudos mostraram que para o sistema caracterizado o oxigênio tem
um papel fundamental no processo de fotoexpansão. Os resultados obtidos por XAS
e por XPS, ainda em fase final de análise, mostram que após a iluminação ocorre a
formação de ligações Ge-O. Os resultados de XAS mostram também que as interações
Ge-O são diferentes para átomos localizados na superfície e no volume da amostra.
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A Espectroscopia

de Absorção de Raios-X Aplicada no Estudo
Estrutural de Materiais Óxidos
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IV.1- Introdução

Nestes últimos 12 anos, utilizamos a Espectroscopia de Absorção de Raios-X
(XAS) no estudo da estrutura local em uma série de materiais óxidos amorfos e
policristalinos que apresentam uma larga gama de propriedades físicas. De uma
maneira geral, o objetivo destes estudos estruturais foi o de verificar a existência de
uma relação entre estrutura local e propriedades físicas e químicas destes materiais.
Apesar do fato de que alguns destes materiais apresentam ordem a longa distância, a
utilização da técnica de XAS mostrou ser essencial para que esse objetivo fosse
alcançado.
Apresentamos neste capítulo dois estudos onde a técnica de XAS foi utilizada na
caracterização de materiais óxidos amorfos e policristalinos:
1- Estudo da estrutura
B=Ti) preparadas

local em amostras

óxidas de composição

AB03 (A=Sr, Pb;

através de métodos químicos;

2- Estudo estrutural em cerâmicas ferroelétricas de composição Pb1-xLaxTi03

IV.2- Estudo da estrutura local em amostras óxidas de composição AB03 (A=Sr,
Pb; B=Ti) preparadas através de métodos químicos

Materiais ferroelétricos de composição AB03 (A e B são cátions enquanto O é
oxigênio) na forma de cerâmicas ou filmes finos têm sido extensivamente estudados
devido ao interesse científico e tecnológico gerado a partir das propriedades físicas
apresentadas por esta classe de materiais [1-4]. Dentre os diferentes métodos de
preparação destes materiais, na forma de filmes finos ou na forma de pó, os métodos
de preparação

através de uma rota química tem chamado a atenção

dos

pesquisadores por apresentar certas vantagens quando comparados aos métodos
mais tradicionais de preparação de materiais cerâmicos e filmes finos [5].
Dentre os diferentes métodos de preparação de amostras na forma de pó ou na
forma de filmes finos que utilizam uma rota química de síntese~ temos utilizado o
método dos precursores poliméricos, baseado no processo de Pechini, que envolve a
formação de uma fase "vítrea" polimérica orgânica [6]. Este método tem sido utilizado
materiais [7]. Devido à formação desta

na produção de um grande número de
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fase amorfa intermediária, o processo de cristalização dos filmes se asSertllJllIIR
processo de cristalização de um vidro inorgânico. Utilizando o modelo padrão

t._",o",,>

nucleação em vidros, Schwartz e colaboradores propuseram um modelo no qual
grau de orientação e a microestrutura dos filmes finos preparados pela técnica <1ft
decomposição

de

metais orgânicos

(MOD-Metalorganic Decomposition),

são

correlacionados com a barreira termodinâmica de nucleação [8]. A partir deste
trabalho, Schwartz mostrou que a mudança na força motriz para cristalização tem
como resultado uma modificação microestrutural devido à variação que ocorre na
altura da barreira da interface filme/substrato e da nucleação superficial.
Devido à importância da fase intermediária no processo de obtenção destes
materiais, nos pareceu importante realizar um estudo com a finalidade de melhor
compreender a influencia desta fase no processo de cristalização destas amostras.
Inicialmente, a técnica de XAS foi utilizada no estudo do processo de cristalização
da fase SrTi03 na forma de filmes finos produzidas através do método dos precursores
poliméricos [Artigo-IV.A].

Estudos preliminares haviam mostrado que as amostras na

forma de filmes finos cristalizam a partir de uma fase amorfa inorgânica sem a
formação de uma fase intermediária [7d].
Os resultados obtidos no estudo da borda de absorção (XANES) mostraram que
esta fase amorfa é basicamente composta por pequenos agregados formados por
átomos de titânio coordenados por 5 átomos de oxigênio ([51TiO)04). Assim, durante o

c

processo de transição entre a fase amorfa e a fase cristalina, ocorre uma mudança
significativa nestes agregados: após a cristalização, os átomos de titânio coordenados
por 5 átomos de oxigênio se transformaram em átomos de titânio coordenados por 6
átomos de oxigênio em uma simetria octaédrica. O filme apresenta-se em um estado
amorfo quando aquecido até 450°C. A formação de um filme policristalino acima de
450°C sugere que o processo de nucleação é superficial. Este processo de nucleação
c

irá promover a cristalização a partir da interface da superfície/ar na direção da
interface filme/substrato.
Em um segundo trabalho, estudamos o processo de cristalização do composto
PbTi03 (PT) a partir de uma fase amorfa também obtida através do método dos
precursores poliméricos [Artigo-IV.B].
A análise dos espectros XANES revelou a presença de espécies de titânio em
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diferentes coordenações sendo que havia uma predominância de átomos de titânio em
uma simetria octaédrica. A partir da simulação dos espectros EXAFS da amostra
amorfa, observou-se que os átomos de titânio são coordenados por 6 átomos de
oxigênio a uma distância media de 1.92 A. Esta distância média é menor que a
distância

encontrada

na fase cúbica. Esta diferença de distância seria

uma

conseqüência da existência de diferentes espécies de titânio na amostra.
Como o processo de cristalização ocorre a uma temperatura muito baixa, foi
proposto que a cristalização deve envolver rearranjos à curta distância que tem como
efeito à formação de uma fase PbTi03 cúbica metaestável. Esta fase metaestável é
preferencialmente formada devido à similaridade da estrutura local da fase cúbica e da
fase amorfa. Assim, a cristalização da fase cúbica é mais favorável que da fase
tetragonal que apresenta um octaedro distorcido.
Mais recentemente,

realizamos um estudo semelhante em amostras de

composição PbTi03 obtida através do Método dos Peróxidos Oxidantes (OPM)
[Artigo-IV.C].
Camargo e colaboradores desenvolveram uma nova rota de síntese chamada
de "Método dos Peróxidos Oxidantes" (OPM), que tem sido utilizada na preparação de
diversos sistemas de estrutura peroviskita em temperaturas relativamente baixas.
Além disso, estes materiais apresentam uma distribuição relativamente estreita no
tamanho das partículas em escala nanométrica [9-11].
Ainda que as vantagens inerentes do método OPM sejam atualmente
reconhecidas, pouco se sabe sobre a natureza do precursor amorfo e o mecanismo de
cristalização a partir desta fase precursora. Neste trabalho, estávamos interessados
em obter informações sobre a ordem local do material precursor amorfo obtido através
do método de OPM quando aplicado à síntese do composto PbTi03.
Os resultados da obtidos a partir da analise dos espectros XANES mostraram
que as espécies de titân/'b predominantes são coordenadas por 5 átomos de oxigênio,
em bom acordo com outros resultados encontrados na literatura. Isto significa na
verdade dizer que um dos átomos do octaedro estaria localizado a uma distância tal
que não poderia ser considerado como fazendo parte da primeira esfera de
coordenação.
A análise dos espectros EXAFS das três amostras consideradas amorfas indicou
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que a ordem local ao redor do átomo de titânio é essencialmente a mesma. Uma vez
que a cristalização da fase pirocloro ocorre a partir da fase amorfa precipitada, foi
possível concluir que a estrutura que possui uma ordem local semelhante a da fase
precursora precipitada será preferencialmente cristalizada. A simulação dos espectros
EXAFS mostrou que a coordenação local dos átomos de titânio nos pós-calcinados a
uma temperatura de 450°C apresenta a mesma estrutura local da fase amorfa
precipitada e muito diferente da fase tetragonal.
Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que o processo de cristalização
a partir do precursor amorfo favorece a cristalização de fases que apresentam uma
ordem local mais próxima a aquela da fase precursora, em acordo com nossos
estudos anteriores.
IV.3- Estudo da estrutura local de cerâmicas ferroelétricas

Os materiais cerâmicos de cornposrçao

PbTi03 e PbZro,65
Tio,3503têm sido

exaustivamente caracterizados devido as suas propriedades ferroelétricas [12].
O titanato de chumbo, PbTi03 (PT), apresenta em temperaturas acima de
500°C uma estrutura tipo peroviskita com simetria cúbica, e quando na fase
ferroelétrica, apresenta uma simetria tetragonal [13]. Devido a esta grande distorção
estrutural, as cerâmicas de composição PT são extremamente frágeis. Contudo, é
possível obter amostras de PT mecanicamente resistentes se forem adicionados
elementos modificadores ou dopantes ao PT, em proporções adequadas [14]. Entre os
elementos mais utilizados neste caso podemos citar o lantânio, formando o composto
Pb1-xLaxTi03(PLT) e o bário formando o composto Pb1-xBaxZro,65Tio,3503
(PBZT). Além
de apresentar uma melhora das propriedades mecânicas, a substituição do átomo de
chumbo pelo átomo de lantânio provoca certas mudanças nas propriedades físicas
••
deste material como o aparecimento de uma Transição de Fase Difusa (TFD) isto é,
uma transição que não ocorre em uma temperatura definida Te, mas sim, em um
intervalo de temperaturas, conhecido como intervalo de Curie [14].
Além do interesse em se estudar as modificações estruturais causadas pela
substituição do átomo de chumbo por átomos de lantânio e bário, o interesse em se
estudar os materiais que apresentam o fenômeno de transição de fase difusa e
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comportamento relaxor advém do fato que estes materiais podem apresentar uma
melhor eficiência em suas propriedades como no efeito piezoelétrico induzido, nas
propriedades eletro-óticas quando da obtenção de cerâmicas transparentes e nas
suas propriedadeseletrostrictivas

[15-18].

IV.3.1- Estudo estrutural de cerâmicas ferroelétricas

o

Pb1.xLaxTi03 (PLT)

interesse de se estudar as cerâmicas ferroelétricas de composição

Pb1-

xLaxTi03 (PLT) advém do fato de que, as propriedades físicas acima citadas, as quais
sofrem mudanças significativas à medida que o átomo de chumbo é substituído pelo
lantânio, não serem completamente compreendidas.
Nas amostras onde a transição de fase ferro-paraelétrica é bem definida, ou
seja, para composições contendo entre O e 20% de lantânio, observou-se que a razão
c/a da cela unitária diminui de forma praticamente linear até 20% (moi) de La [14].
Neste

intervalo

de

concentração,

a estrutura

cristalina

pôde ser facilmente

caracterizada utilizando técnicas convencionais de caracterização estrutural de raios-X
[14]. Entretanto, nas amostras onde o fenômeno de TFD foi observado, a razão c/e
dos parâmetros de rede é praticamente constante para concentrações maiores que
25%. De acordo com a literatura, para concentrações acima de 20% de lantânio,

estaria ocorrendo uma transição de uma fase tetragonal para uma fase denominada
de "pseudo-cúbica" [14]_
Assim, as tentativas de se compreender o fenômeno de transição de fase difusa
nesta classe de materiais não teve

Q

sucesso desejado pelo fato de que a estrutura,

do ponto de vista cristalográfico, não poder ser definida com precisão.
Neste sentido, propusemos então a caracterização estrutural destas amostras
através da técnica de Espectroscopia de Absorção de Raios-X (XAS). Estes resultados
••
foram confrontados com os dados obtidos por Difração de Raios-X (DRX).
Os resultados obtidos na caracterização do sistema Pb1-xLaxTi03(PLTx) estão
condensados no Artigo-IV.D.
Os resultados obtidos por Difração de Raios-X (DRX), utilizando o método de
Rietveld, mostraram que o grau de tetragonalidade diminui gradualmente à medida
que a quantidade

de lantânio aumenta. Uma transição de fase estrutural da fase
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tetragonal

para uma fase cúbica foi observada para amostras

contendo

30 at. % de lantânio. Na verdade, para amostra com x variando
a estrutura
que

foi identificada

para

a amostra

como pertencente
amostra

ao

ao grupo espacial

Pm3 m. Assim,

at. % de lantânio indicam

ideal em um octaedro

Por outro lado, de acordo

que

com 6 distâncias

com os dados

contendo

no octaedro TiOs

30 at. % de lantânio.

presença da borda
obtivéssemos

LIII

para todas

P4mm, enquanto

a estrutura
os

foi identificada

dados de

DRX

o átomo de titânio

para

a

estaria em

Ti-O idênticas.

obtidos a partir da análise da borda

de absorção (espectros XANES), o átomo de titânio estaria
centro de simetria

entre O e 25 at. %,

grupo espacial

contendo 30 at. % de lantânio,

contendo 30

uma posição

como pertencendo

entre 25 e

em uma posição

as amostras, incluindo

No que tange a análise dos espectros

fora do

a amostra
EXAFS,

a

situada logo após a borda K do átomo de titânio impediu que

informações

quantitativas

a partir dos dados de EXAFS, principalmente

nas amostras ricas em lantânio. Apesar destas limitações, foi possível observar que,
apesar de ocorrer uma diminuição

da desordem

local à medida que a quantidade

de

lantânio aumenta, ela não deixa de existir mesmo para a amostra contendo 30 at. %
de lantânio.
As diferenças
explicadas

estruturais

observadas

entre os resultados de XAS e DRX foram

pelo fato de que, quando da existência de ordem a Idnga distância,

que a amostra apresente

ainda

uma desordem na sua estrutural local, o padrão de difração

de Bragg é essencialmente

formado

por picos de difração.

desordem pode ser obtida a partir de experimentos

A informação

de espalhamento

sobre a

difuso mas não a

partir de padrões de difração e resultados obtidos a partir de refinamento de estrutura
através do método de Rietveld [19]. Para obter estas informações,
são ignoradas,

é necessário

introduzir o efeito de desordem

medidas em intervalo de k suficientemente

que normalmente

na simulação

grande para que estas distorções

e realizar
possam

I(

ser evidenciadas

[20J. Como à existência

destas distorções

não são consideradas

quando da análise de dados de difração de raios-X em amostras na forma de pó, estes
experimentos

fornecem somente informações sobre uma média da estrutura.

Este estudo está sendo ampliado para o sistema Pb1-xBaxZro,s5
Tio,3503 (PBZT) e
os resultados
analisados

obtidos

com as técnicas de XAS

e difração de raios-X estão sendo

e deverão estar concluídos no segundo semestre de 2004.
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IV.3.2- Estudo Estrutural

e o Mecanismo de Transição de fase em amostras do

sistema Pb1-xLaxTi03

pc

qL
Alguns dos materiais com estrutura peroviskita de composição do tipo AB03
apresentam uma transição de fase ferroelétrica-paraelétrica em temperaturas bem
determinadas, denominadas temperaturas de transição, Te
estruturais decorrentes

do

[20].

As

mudanças

processo de transição de fase foram por longo tempo

estudadas por meio das técnicas de difração de raios-X e de nêutrons [21].
Mais recentemente,

a

espectroscopia de absorção de raios-X tem sido

e
Er
pc
at

a(
01

utilizada por um grande número de pesquisadores no estudo dos processos de
transição 'de fase em materiais de estrutura peroviskita [22). A utilização de uma
técnica que forneça informações sobre a estrutura local dos materiais é considerada
como complementar aos métodos de difração.
O fenômeno de

transição

de

fase

el

e:
rj

ferroelétrica

tem sido

tradicionalmente

classificado como transição do tipo deslocamento ("displacive") ou ordem-desordem ("orderdisorder") [20]. Para entender as diferenças entre estes dois tipos de transição, vamos
considerar um modelo simples de potencial unidimensional e com uma transição de fase
estrutural contínua de segunda ordem [20).

a
T
e
P
1

Em uma transição do tipo "displacive", a energia potencial do sistema em
função do deslocamento coletivo dos átomos em todas as celas unitárias, varia com a
temperatura como indicado na Figura 1.

Te

~~

~\~T

j~
~ L---~~--~o--~==--~

o
collective

otomic displocement

otomic

••

displocement

Figura 1- Esquema da dependência com a temperatura da energia potencial para (a)
modelo "displacive" onde os deslocamentos atômicos são iguais e na mesma direção
em todas as celas unitárias; (b) modelo de ordem-desordem onde os deslocamentos
atômicos não são necessariamente correlacionados com de outras celas unitárias. As
linhas sólidas representam a probabilidade de ocupação em cada mínimo de energia
em uma cela unitária.
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No modelo displacivo, abaixo de Te, O potencial é um duplo poço e o 8itit(Jllul
permanece em um dos mínimos em uma posição fora do centro de simetria,

A

medída

que a temperatura aumenta, a energia potencial varia e a distância entre os dois poços
e a posição do átomo com relação ao centro de simetria diminui de maneira contínua.
Em T=Te, a barreira entre os dois poços deixa de existir. Acima de Te, a energia
potencial é descrita por um único poço e o sistema não apresenta distorção. Assim,
abaixo de Te todos os átomos estão deslocados em uma mesma direção enquanto
acima de Te, todos eles ocupam uma posição centro simétrica. Portanto, o sistema é
ordenado em todas as temperaturas.
No caso de transição do tipo ordem-desordem, a energia potencial de um átomo
em função de seu deslocamento é um poço duplo em todas as temperaturas e é
essencialmente independente da temperatura como indicado na Figura 1b. Além

o

Ite
~r)s

disso, as celas unitárias vizinhas interagem de tal modo que quando duas celas
apresentam uma distorção na mesma direção, a energia do sistema diminui. Acima de

Te.

O

sistema tem igual probabilidade de ocupar tanto o poço à direita como o poço à

esquerda. Abaixo de Te.

O

sistema adquire uma distribuição preferencial de distorção.

Assim, o sistema é desordenado acima de Te e parcialmente desordenado abaixo de

Te.
A transição de fase estrutural nas amostras de estrutura peroviskita tem sido
interpretada como sendo do tipo "displacive".

[27]. Entretanto. a existência de uma

desordem local em temperaturas bem acima de Te, levou muitos pesquisadores a
supor que além da transição de fase do tipo "displacive", poderia estar ocorrendo
simultaneamente uma transição do tipo ordem-desordem [26].
A técnica de espectroscopia de absorção de raios-X tem sido utilizada com
sucesso no estudo de transições de fase nesta classe de materiais pelo fato de ser
sensível a existência da "desordem" em materiais cristalinos. Para entender porque a
técnica de XAS apresênta uma maior facilidade de fornecer informações quando
comparadas a outras técnicas de caracterização estrutural como espalhamento
Raman, Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e difração de raios-X, nós devemos
comparar a escala de tempo das medidas e o tipo de média estrutural que ocorre
durante a realização de uma medida. Se quisermos observar distorções que são
dinâmicas, ou seja. não são de origem topológica, a escala de tempo característica da
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medida deve ser menor que o tempo característico no qual o sistema apresenta
alguma mudança. Por exemplo, o tempo característico de uma medida de ressonância
magnética nuclear e de espectroscopia Raman é da ordem de 10-10s [20]. Como as
distorções locais são dinâmicas e muito rápidas, em temperaturas acima de Te, estas
técnicas perdem sua habilidade em determinar e quantificar a existência de desordem
a nível local. Por outro lado, o tempo característico de uma medida de XAS é da
ordem de 10-15S.Este tempo é determinado pelo tempo de vida do buraco criado no
nível profundo dos átomos pelos raios-X [20]. Assim, a técnica de XAS permite a
determinação e observação da maioria dos problemas de distorção ou desordem local.
A medida por difração de raios-X é também muito rápida. Entretanto, a análise usual
dos resultados de difração assume que o modelo é periódico. Como a componente
periódica da estrutura acima de Te é simétrica, a existência de distorções locais não
será observada a menos que um outro modelo seja assumido [22].
Com a finalidade de verificar se os resultados obtidos na literatura quanto aos
mecanismos predominantes durante o processo de transição de fase em amostras de
estrutura peroviskita podem ser estendidos a sistemas mais complexos, realizamos
um estudo estrutural do sistema Pb1-xlaxTi03 (PLT) em função da temperatura para
algumas composições previamente selecionadas.
Os resultados obtidos quando do estudo do sistema Pb'-xLaxTiO, (PLT) em
função da temperatura encontram-se resumidos em um artigo [Artigo IV.E].
Medidas de (DRX) e (XAS) foram realizadas em duas amostras. Uma amostra
de composição Pbo,80Lao,20
Ti03 (denominada PLT20) e uma amostra de composição
Pbo,70Lao,30Ti03
(denominada PLT30). Estas duas amostras foram escolhidas pelo fato
de que a amostra PLT20 é representativa das amostras do sistema que apresentam
um comportamento

ferroelétrico

normal enquanto

que a amostra PLT30,

é

representativa de uma amostra do sistema que apresenta um comportamento
ferroelétrico relaxor.

.•

As medidas de DRX foram realizadas em duas temperaturas abaixo e duas
temperaturas acima da temperatura de transição de fase Te. As medidas de XAS
foram realizadas para a amostra PLT20 em duas temperaturas acima e duas
temperaturas abaixo de Te, enquanto que para a amostra PLT30, foi somente
realizada uma medida abaixo e uma medida acima de Te.
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Para a amostra PLT20, observou-se uma transição de fase cristalográfica em
torno da temperatura de permissividade elétrica máxima, Te. Os dados de DRX
mostraram que abaixo dessa temperatura de transição (343K), a estrutura é tetragonal
(grupo P4mm), e que poucos graus acima (373K), ela já é cúbica (Pm-3m). Estes
resultados estão em bom acordo com a curva de permissividade elétrica desta
amostra [14]. Desse modo, os dados de DRX mostraram que para uma temperatura
logo acima de Te a estrutura é cúbica e o átomo de titânio, cuja ordem local estamos
caracterizando por XAS, estaria um octaedro perfeito com seis distâncias Ti-O iguais.
Medidas de DRX feitas em temperaturas mais elevadas não mostram modificações da
estrutura.
Para a amostra PLT30, cuja temperatura de transição é aproximadamente 223
K, os dados de DRX mostraram que a 93 K a estrutura é tetragonal (grupo P4mm) e
que a 293 K é cúbica (Pm-3m). Entretanto, neste caso, foi observado que para
temperaturas 30 K acima da Te, O difratograma de raios-X apresenta o mesmo padrão
de difração da medida feita a 93 K, ou seja, uma simetria tetragonal.

Esse

comportamento pôde ser explicado pelo formato difuso da curva de permissividade
dessa amostra [14]. Assim, como para a amostra PLT20, os resultados de DRX para a
amostra PLT30 indicam que para temperaturas acima da transição de fase a estrutura
é do tipo cúbica e do ponto de vista da ordem local, o átomo de titânio está localizado
em um sítio regular com seis distâncias idênticas Ti-O.
)

Os resultados obtidos através da técnica de XAS na borda K do átomo de titânio
mostraram que para ambas as amostras, o átomo de titânio apresenta uma distorção
local com relação aos átomos de oxigênio da primeira esfera de coordenação quando
analisados em uma temperatura abaixo e acima de Te. Além disso, os dados de XAS
mostraram claramente que o grau de desordem não é alterado quando passamos de
uma temperatura bem abaixo de Te para uma temperatura bem acima de Te.
III

Em resumo, os resultados obtidos para o sistema PLT se assemelham aos
resultados

obtidos

para outros sistemas mistos e mesmo para amostras

de

composição AB03. O fato de observarmos do ponto de vista da ordem local ainda
exista desordem acima de Te, indica que o mecanismo de transição de fase neste
sistema tem uma componente importante da transição do tipo ordem-desordem.
estudo deverá em breve ser estendido ao sistema PBZT.
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IV.4- Conclusão

Em função dos resultados obtidos e da análise dos resultados que estão em fase
de análise, podemos dizer que a utilização da técnica de XAS como ferramenta de
caracterização estrutural foi muito útil.
No caso do estudo do processo de cristalização em amostras de composição
AB03, a utilização da técnica de XAS tornou possível estudar a etapa inicial do
processo de cristalização quando o material se encontra na forma amorfa. A
caracterização da estrutura da fase intermediária cristalina foi somente possível
através da técnica de XAS. A partir da identificação da estrutura local do átomo de
titânio, foi possível melhor compreender o mecanismo de cristalização destes
materiais.
Com relação ao estudo das amostras cerâmicas ferroelétricas de composição
Pb1-xLaxTi03 (PLT), o uso da técnica de XAS juntamente com a técnica de DRX
possibilitou uma melhor compreensão das mudanças estruturais à medida que a
quantidade de lantânio era variada. A extensão deste estudo a outros sistemas pode
levar a uma melhor compreensão do fenômeno de transição de fase difusa e
comportamento relaxor nestes materiais.
Os estudos de transição de fase ferroelétrica-paraelétrica utilizando as técnicas
de XAS e DRX, mostraram ser muito úteis na compreensão do fenômeno. Os
resultados obtidos para o sistema Pb1-xLaxTi03 mostraram que o mecanismo de
ordem-desordem é predominante. Os estudos de transição de fase serão estendidos a
outros sistemas com a finalidade de melhor compreender estes fenômenos e verificar
a qual ponto os resultados por nós obtidos possam ser generalizados.
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ln this study, the crystallization process of SrTi03 thin films, prepared by a chemical method,
was characterized by Fourier Transformed Infra Red (FT-IR), Grazing Incident X-ray Diffraction
(GIXRD), Therrnal Analysis (TG) and X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES). The results
showed that an amorphous inorganic phase is formed, consisting of clusters of oxygen five-coordinate titanium. The amorphous phase begins crystallizing at temperatures above 450°C. No
intermediate crystalline phase and no preferential orientation was observed for films deposited on
MgO (100). FT-IR results suggest the presence of the carbonate group. However, the low thermal
stability of this group and the low crystallization temperature of the observed SrTi03 phase indicate
that this carbonate is adsorbed.

Keywords: thin films, SrTi03, characterization

1. Introduction
Ferroelectric thin filrns have been intensively studied
due to the intense technological and scientific interest in
their potential applications. Arnong the severa! thin filrn
processing techniques, chernical rnethods such as sol-gel
and Metalorganic Decornposition (MoI5) have received
special attention due to the possibility of strict stoichiornetric control, the low deposition costs involved (sirnple deposition rnethods such as dip and spin coating can be used)
and the large substrate areathat can be covered. There are,
essentially, three different types of sol-gel: colloidal solgel, inorganic polyrneric gel derived frorn organornetallic
cornpounds and gel routes involving the formation of organic polyrneric glass (polyrneric precursor rnethod). The
polyrneric precursor rnethod, based on the Pechini process', has been successfully used to obtain cerarnic powders2-4 and cerarnic thin filrns5-7. •
During the crystallization process of thin filrns chemically prepared by the polyrneric precursor rnethod, an interrnediate inorganic arnorphous phase is observed after the
pyrolysis step5-7. As a consequence, the thin filrn crystallization process resernbles the inorganic glass crystallization processo Recently, Schwartz et a/.8, using a

standard glass nucleation approach, proposed a model in
which the degree of orientation and rnicrostructure of thin
filrns prepared by MOD are correlated with the therrnodynarnic barrier to nuc1eation. They showed that a change in
the crystallization driving force results in a rnicrostructural
rnodification due to the variation that occurs in the barrier
heights for interface (film/substrate) and surface nucleation. In another recent paper, Gust et al.9 showed that
BaTi03 thin filrns prepared by sol-gel present an interrnediate phase, presurnably BaTi02.C03, that is subsequently
transforrnéd into BaTi03. Random nucleation in the film
was observed for different substrates.
G. Braunstein et al.lo studied the crystallization of
SrTi03 thin filrns prepared by MODIO• They observed an
interrnediate crystalline carbonate phase and suggested that
this phase delays crystallization and prornotes a randorn
nuc1eation processo
The objective of this work was to study the crystallization of SrTi03 thin filrns prepared by the polyrneric
precursor rnethod. Prelirninary studíes? have shown that the
SrTi03 phase crystallizes frorn an inorganic amorphous
phase, with no crystalline interrnediate phase, as observed
during the powder synthesís '. Thus, this perovskite oxide
rnight be a suitable material to investigate the crystal-

* Present address: Universidade de São Paulo, Instituto de Física de São
CarJos, BraziJ.
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lization of thin films prepared by chernical methods. This
study may contribute to a better understanding of the crystallization of thin films prepared by sol-gel.

2. Experimental Procedure
2.1. S'ynthesis and deposition

The precursor solution was prepared by the dissolution
of.strontium carbonate in a aqueous titanium citrate solution, prepared from titanium isopropoxide. The molar ratio
between titanium and strontium was 1.00 and the cítríc
acid/metal ratio was set at 1.28 (molar ratio). Ethylene
glycol was added to lhe citrate solution to promote polymerization between the titanium citrate and strontium citrate.
The citric acid/ethylene glycol ratio was fixed at 40/60
. (mass ratio). Figure I presents a flow chart for thin film
preparation using the polymeric precursor method.
A polyrneric solution with a viscosity of 7 mPa s was
used for dip coating deposition. Prior to coating, the MgO
(100) substrate was cleaned by immersion in a sulfochromic solution, followed by rinsing several times in
deionized water. The dip coating was conducted by ímmersion of the cleaned MgO (100) substrate (1 em x 1 cm) in
the polymeric solution, followed by controlled withdrawal
at a speed of 0.7 cm/min. After deposition, substrates were
dried on a hot plate (-150 "C) and heat-treated at 325 °C
for 8 h in an oxygen flow (pyrolysis step). After pyrolysis,
the films were heat treated at different temperatures for 2 h
(crystallization step).

Mixture

i;

1

11-+--------'
CNMetal

=

1.2-1.8:1

s-r-s"-O-IU-ti-O-n-'

2.2. Characterization
Phase evolution was characterized by GIXRD, using
Cu Ka radiation with a grazing incident angle of a 2 and
LiF (100) as monochromator, and FT-IR in the transmission mode. The weight loss and pyrolysis behaviors of the
gel-derived powders were studied by TO. The microstructure was characterized by transmission electron microscopy (TEM).
Ti K-edge XANES spectra were collected at the LNLS
(Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, Campinas.Brazil) facility using the EXAFS (Extended X-Ray Absorption
Fine Structure) beam station. The LNLS storage ring was
operated at 1.36 GeV and 60 - 100 mA. Data were collected
at the Ti K-edge (4966 eV) in the total electron yield mode
for thin film samples, and in the transmission mode for
powder samples, The beam ;"as monochromatized using a
Si (111) channel-cut monochromator and the energy step
was equal to 0.5 eV. The energy calibration of the monochromator was checked after each spectrum using a Ti
metal foil to provi de good energy reproducibility.
Crystalline powder samples were used as structural
references: r-Ti02 (rutile, a commercial powder standard).
Solid state reaction was used for ~-Ba2Ti04: BaC03 and
Ti02 were mixed in the stoichiometric amount required for

=

Crystalline

0

thin film

Figure 1. Flow chart for lhe preparation of SrTi03 thin film using lhe
polymeric precursor method.

the desired phase and heat-treated at 1100 °C for 4h.
Ba2TiShOs (fresnoite) was obtained from a glassy sample,
SrTi03 were prepared by the polymeric precursor processo
The Ti atoms present coordination 6 in r-Ti02 and
coordination 4 in ~-Ba2Ti04, while they are coordinated by
5 oxygen atoms in Ba2TiShOg. The XANES experimental
data were analyzed using the (XAS) programs of Michalowicz!'. The XANES spectra were normalized to an edge
jump of unity, after removal of lhe background absorption,
by subtraction of a linear function extrapolated frorn the
pre-edge.

3. Results and Discussion
3.1. XANES results
Figure 2 presents the Ti K-edge XANES spectra of
SrTi03 crystallized thin films compared to SrTi03 crystallizedrphase spectra, while Fig. 3 shows lhe Ti K-edge

100

Vol. 2,No. 2,1999

SrTi03 Thin Films

XANES spectra of SrTi03 crystallized thin films compared
to SrTi03 amorphous thin films. The pre-edge feature of a
Ti K-edge XANES spectra located ar approximately 4970
eV are usually attributed to energy leveI transitions from Ti
ls to the Ti3d/02p molecular orbitaI12•14• Dipole selection
rules forbid ls -7 3d transition (Laporte) but allow this
when p-d orbital mixing occurs, as is the case when Ti is
located in a Ti04 tetrahedron or in a ([5ITiO)04 site (i.e.,
without a center of symmetry) 14. The height and position
of the pre-edge feature are direct functions of the degree of
p-d mixing, site distortion and oxidation stateI2.14.
Qualitative information can be obtained from XANES
spectra using model compounds. Farges'" made an experimental study of the ls -7 3d transition as a function of Ti
coordination ([4)Ti, [51Tiand [6ITi). Based in the Is -7 3d
energy position and normalized height, Farges obtained
structural infonnation ofTi atoms in crystalline and glassy
fresnoites!". Using the infonnation obtained by Farges and
comparing the XANES spectra of SrTi03 compounds presented in Figs. 2 and 3, we were able to obtain qualitative
infonnation about Ti atoms in our samples.
The Is -7 3d energy position and Ti eoordination number for model compounds are presented in Table I. As can
be observed, the position and height ofthe Is -7 3d transition depends on the Ti coordination number.
We then compared the l s -7 3d energy position of
SrTi03 erystallized and amorphous powder samples and
the Is -7 3d energy position of erystallized and amorphous
thin films. The position of the Is -7 3d transition and the
Ti coordination number for these four samples are also
presented in Table 1. As ean be observed, the erystallized
thin film presents a similar Ti coordination when compared
to the SrTi03 erystallized powder phase. A mixture of Ti
atoms with coordination fi ve and six was observed for these
two samples. However, comparison of the erystallized thin
film with the amorphous one showed a significant change
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5020

thin film

in Ti coordination. In the amorphous thin films most of the
Ti atoms presented coordination five, with a small number
of Ti atoms in coordination four and six. These primary
results indicate that the eoordination of the Ti atoms in the
SrTi03 thin films depends on their physical state, i.e.,
whether they are crystalline or amorphous.
3.2. Phase evolution and microstructure
Figure 4 presents GIXRD pattems of SrTi03 thin films
on MgO (100) substrate he~t treated at different temperatures for 2 h. At 325 "C a diffuse XRD pattem, related to
an amorphous phase, is observed. The film remained in the
amorphous state up to 450 "C, TO analysis up to 450 "C of
the polymeric precursor, heat-treated at 325 "C for 8 h in
an 02 flow, showed no weight loss. This result suggests that
the amorphous film, characterized by XANES and GIXRD,
consists of an inorganic amorphous phase. At 500 "C we
observed an XRD pattem of crystalline SrTi03 single
phase. No preferential orientation is reported between
500 "C and 800 "C, whieh characterizes a polyerystalline

thin filmo Fig. 5 presents a TEM micrograph of the film heat
treated at 600 "C, Well defined grain strueture and crack
free microstructure are observed. It is worth noting that no
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Table 1. 1s ~ 3d transition position and Ti coordinaiion number for the reference compounds (*) and for the SrTi03 samples.

Samples

Is

---?

3d Position (eV)

100

*Ba2Ti04

4969.2

*BalTiShOg

4970.5

*r-Ti02

4971.3

SrTi03 crystallized powder

4970.8

o

<40

>60

SrTi03 amorphous powder

4970.1

::::30

::::40

::::30

SrTi03 crystallized thin films

4971.0

O

< 30

>60

SrTi03 amorphous thin films

4970.5

< 10

>90

<10

100
100

intermediate erystalline phase, sueh as a earbonate phase,
was deteeted by the GIXRD analysis, A earbonate intermediate phase was characterized by XRD during the SrTi03
powder synthesis using lhe polymerie precursor method''.
Figure 6 presents the FT-IR speetrum of lhe film heattreated at different temperatures. At 325°C, only vibrations
related to the earboxyl group (COO-) at 1620, 1402 and
1320 em-I are observed. At 400 and 450°C, the vibration
at 1620 em-I was not observed and the peak intensity at
1402 em-I appeared to deerease. A weak broad peak at
1460 em-I is observed at these temperatures. The peak at
1460 em-I might be related to a earbonate phase (C03-2
group), However, the earbonate phase identified by FT-IR
during the SrTi03 powder synthesis, using the same
method, showed a highly aeeentuated peak at 1450 em-I 3.
Using FT-IR, Braunstein et al. 10 observed a earbonate peak
at 1425 em-I for SrTi03 thin film prepared by MOD, for
samples heat treated at temperatures ranging frorn 500 to
600°C. They observed the erystallization of the SrTi03
phase at temperatures above 700°C. In our work, the peak
at1460 em-I is not observed at temperatures above450 "C.
Hence, the broad peak observed in the amorphous thin film,
associated with 10w thermal stability, is likely related to a
non-structural C03-2 group, i.e., an adsorbed earbonate
group.

Figure 5. TEM micrograph of the SrTi03 thin film heat treated at 600°C,
2h.

80

3.3. General discussion
The experimental results showed that, during the crys-,
tallization proeess of SrTi03 thin films prepared by the
polymerie precursor method, an intermediate inorganie
amorphous phase was formed tt"ter the pyrolysis proeess.
The XANES results showed that the amorphous phase is
basieally eomposed of smaJI clusters formed by oxygen
five-coordinated Ti «[5ITiO)04). Thus, during the transition from amorphous to crystalline, a signifieant transformation oecurs in the Ti-O clusters, as indieated in reaetion

50
1700

1600

1500

1400

1300

Wavenumber/ em"
Figure 6. Fr-IR spectra of a thin film heat treated at dlfferent temperatures,

(1):

(f5lyiO)04 {Amorphous)T > 450 °C ~
[61Ti06 {Crystal}

(1)

As. deseribed in Eq. 1, the oxygen five-coordinated Ti
in the amorphous stare will transform into oxygen six-coorillilDted Ti (Ti in oetahedral position) in the crystalline

102

Vol. 2. No. 2.1999

SrTi03 Thin Films

state. Crystallization around 500 °C is close to the crystallization temperature of SrTi03 thin films amorphized by
ion implantation 10 or prepared by physical vapor deposition
(PVD)16. This low temperature crystallization is a strong
indication that crystallization occurs directly fram the
amorphous state, with no intermediate phase involved.
The film remained in the amorphous phase up to
450 "C. The formation of a polycrystalline thin film, for
films heat-treated at temperatures above 450 °C, suggests
a nucleation process controlled by surface nucleation. This
nucleation process will promote crystallization from the
surface/film interface towards the filmlsubstrate interface.
Thus, no epitaxial
growth
s observed
in the
SrTiO:YMg0(100) system.
í

4. Conclusion
These experimental results lead to the following conclusions: after the pyralysis step, an inorganic amorphous
phase is formed consisting of small clusters of oxygen
five-coordinated Ti (([51TiO)04); the amorphous phase begins to crystallize at temperatures above 450 °C, with no
preferential orientation and with no intermediate crystalline phase; FI'-IR results suggest the presence of what is
prabably an adsorbed carbonate group.
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For the first time combined X-ray absorption
spectroscopy (XAS) and X-ray diffraction
(XRD) experiments were carried out to probe
the short and long-range order in lanthanum
modified PbTi03 cerarnic materials (Pb1xLaxTi03) for x ranging from to 30 at. % of
La. XRD results show that a tetragonal structure
fitted well to ali samples, except to the one with
30 at. % of La for which XRD results
highlighted a cubic unit cell. XRD refinements
also confirmed the existence of only A-site
vacancies. X-ray Absorption Near Edge
Spectroscopy (XANES) measurements indicate
that the local structure around Ti atoms has a
different compositional dependence from the one
obtained from XRD, mainly for the sample with
30 at. % ofLa According to XANES data, for
the sampIe with 30 at. % ofLa, a local distortion
around Ti atoms persist. The analysis of
Extended X-Ray Absorption Fine Structure
(EXAFS) spectra shows a decrease in the local
disorder around Ti atoms as the content of La
increases. Structural details, in terms of short
and long-range order, are presented and the
eorrelation
between
the
XRD
and
XANESIEXAFS
data is discussed.

°

1. Introduction
Lanthanum-doped lead titanate cerarnics (Pb..
xLaxTi03 or PLT) have been studied in detail
due to their interesting physical properties.' The
isomorphic substitution of lead by lanthanum
atoms induees some interesting changes in the
physieal properties of PbTi03 material. When
the lanthanum eontent is higher than 25 at. %, a
diffuse eharacter of the ferroeleetrie-paraelectric
phase transition (DPT) is observed.' The
rnodifieation in the phase transition character is
followed by a linear deerease in the Curie
temperature (Te) to room temperature for x~30
at. %.1.2.3 It has been suggested that the
lanthanum indueed modification coneeming
PbTi03 results in structural changes that ean be
direetly related to the nature of the phase
transition.4•5,6,7
The PbTi03 erystal strueture has been
'>:JChaustively
studied. 8,9, 10 Its room temperature
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srrucrure is tetragonal, P4mm (a = 3.902(3) and
4.156(3) Â), with four atoms in the
asymmetric unit: Pb at (0,0,0); Ti at (Y:!, Y:!,
0.5377(4)); 0(1) at (Yí, Yí, 0.1118(3)); and 0(2)
at (O, Y:!, 0.6174(3)).11 Assuming the perovskite
structure notation, the sites occupied by Pb and
Ti, are labeled asA and B, respectively.
In La3T-modified
PbTi03
materials, Ll+
replaces Pb2+ rather than Ti4+ in Pb-based
perovskites.Í/ In order to keep the neutrality of
the charge, since that replacement is aliovalente,
site vacancies are created.12
Considering that the PbO-La20r Ti02 solid
solution is lying within a temary diagram formed
by PbTi03, and the two meta-stable defect
cornpounds La2J30ll3Ti03 and La[Ti3/401l4]03,
these compositions have been described by the
general defect equation: 13
3(1-av)
L
3y
Pb
.
a ---=--3 + y(1.5 - a)
3 + y(1.5 - a)
(: =

y(2a -15) x [Ti
3
3 + y(1.5 - a)
3 + y(1.5 - a)
--=-y..>...( 1_.5_-_a...::..)_]

3 + y(1.5-a)

03

>

where O is a site vacancy and a. is the Pb
elimination factor. The a. factor can adopt values
ranging from 1.5 (A-site vacancies only) to 0.75
(E-site vacancies only). There is a consensus in
the literature
that
lanthanum
exclusively
. t he A site.
. 1415
occuples
.
Raman scattering
and X-ray
diffraction
techniques have been respectively used to probe
the short and long-range order in the Pb1'O
.
141516T
x L ~x T 1 3 ceramic system,
>.
avares et al ., 16
using the Raman scattering technique probed the
short-range structure for x ranging from 0.0 to
30 at. %. According to this work, in highly
doped sampIes (x ~ 27 ato %) and for
temperatures above the phase transition, X-ray
diffraction
measurements
indicate
a cubic
structure.
However,
Raman
scattering
measurements
show a residual ~ort-range
structural disorder in this cubic phase. These
authors suggested that the existence of this
short-range
structural
disorder
could
be
correlated to the relaxor behavior in highly
doped samples.
Recently, Tae-Yong Kim et al.14 also
observed the presence of Raman-forbidden

bands that appeared in temperatures above the
phase transition
in lead titanate
ceramics
containing 30 at. % of La. They explain the
observation of these Raman-forbidden bands at
temperatures substantially higher than the phase
transition temperature by the existence of shortranged clusters with tetragonal 4mm (C4V)
symmetry distributed over the globally cubic
m 3 m (Os) symmetry matrix.
In spite of the scientific-technological
impo rtanc e
of
this
system,
conclusive
investigations
are
scarce
considering
its
crystalline structure, mainly regarding phase
transition induced by a cation replacement. In
this paper, we present a short and long-range
structural study of the Pbl-xLaxTi03 ceramic
system. The XAS technique was used to probe
the local structure around Ti atoms whereas the
XRD technique was used to obtain information
conceming the crystallographic structure of the
samples, as well as the distribution of vacancies.
To the best of our knowledge, it is the first time
that the short and long-range order structure of
the PLT ceramic system is simultaneo usly
studied using XAS and XRD techniques.
2. Experimental

Section

Seven powdered PL T samples, the nominal
composition Pb1-xLaxTi03 with x = 0.0; 5; 10;
15; 20; 25; 30 ato % (abbreviated as PLTx, from
PLTOO to PLT30), were prepared by the
conventional mixed oxide method. The oxides,
PbO, La203, and Ti02, weighed according to
stoichiometry, were mixed by ball milling in
distilled water for 10 hours. The slurry was dried
and calcined in a covered alurnina crucible at
1100
for 3 hours. Ceramic bodies were then
formed by isostatic pressure, and fired at
-1 175°C for 3 hours. The densities of alI fired
ceramics were found to be around 95% of the
theoretical one defined by the Archimedes
method. Surface analyses, by scanning electronic
microscopy (SEM), show that the grain-size of
all fired samples has about 1.5J.!m. The PLT05
and PLT30 sample compositions were examined
point-to-point
using an electron microscope
equipped
with
an
electron
microprobe
spectrometer (Wavelength Dispersive Spectrum
(wnS) accessory).

e
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Disk-like ceramic bodies were polished to
ensure parallel surfaces, and silver eIectrodes
were then deposited onto surfaces by sputtering.
The
compIex
dieIectric
permittivity
was
measured from -180 to 500°C using an
HP4192A impedance anaIyzer at 1 kHz.
The X-ray powder diffraction pattems
were measured at room temperature on a
Rigaku Denki powder diffractometer with
geometry 6-26; a rotating ano de X-ray source
(Cu Ka radiation, À = 1.542 A), and a
scintillation detecto r. The measurements were
carried out using a current of 100 mA and
tension of 50 kY. Each pattem consists of 5,851
steps ranging from 3° to 120026. The data were
colIected with a step size of 0.02°. The count
time was 5 sec per step. The refinement of the
structure was carried out using the Rietveld
method.17 The program used in the refinements
was the General Structure Analysis System
(GSAS) package.Í''
The least-square refinements of all samples
were started considering the PbTi03 structure
published by Nelmes & Kuhs in the space group
P4mm.ll Since P4mm is a quiral space group,
the unit cell origin was de:6ned by fixing the Pb
atom at O, O, O position. In this way, all other
atorns in the unit cell are described by only three
positional parameters, oZn, 020(1),and o~), the
shift along the c axis from the ideally cubic
perovskite
structure:
1/2, 1/2, 1/2+OZTi;
1/2, 1/2, 0+020(1); and O, 1/2, 1/2+0.7..0(2)
for Ti,
0(1), and 0(2) atorns, respectively. However, in
each case, the refinement was started by setting
OZo(I) and oZ0(2) equal to zero, whereas oZn was
given a small positive value to define the positive
direction of the c axis. Scattering factors of
ionized atomswere used in alI refinements. The
02- scattering factors were taken from Rez et
al.19 Refinements of the anisotropic temperature .
factors were tried, but the trial results were not
physically significant. Therefore, the temperature
factors were kept isotropiê (U) during the
refinements.
The titaniurn K-edge X-Ray absorption
spectra were collected at the LNLS (National
Synchrotron Light Laboratory) facility using the
D04B-XASl beam line.20 The LNLS storage
ring was operated at 1.36 GeV and 100-160
mA. The sample pellets, obtained afier sintering,
were grounded for XAS measurements. XAS

data were collected at the Ti K-edge (4966 eV)
in transmission mode at room temperature using
a
Si(l11)
channeI-cut
mono chro mato r.
Ionization chambers were used to detect the
incident and the transmitted flux. XANES
spectra at the Ti K-edge were recorded for each
sample between 4,910 and 5,200 eV using
energy steps of 0.5 eY. Due to the presence of
the Ianthanum Lm edge at 5,483 eV, EXAFS
measurements at the Ti K-edge (using steps of 2
eV) were carried out for each sampIe between
4,840 and 5,400 eY. Four acquisitions were
recorded for each sample to improve the signal
to noise ratio. To provide good energy
reproducibility
during
the XANES
data
collection, the energy calibration of the
monochromator
was checked
during the
collection of the sample data using a Ti metal
foil.
The EXAFS analysis was carried out by
using the program sei written by Michalowicz "
according to the recommended procedures
described by the Intemational Workshop on
Standards and Criteria in XAFS.22 After atornic
absorption removal and normalization, the
K3X(k) weighed EXAFS signal was Fourier
transformed to R distance space in the 2.0-10 AI K range. Each spectra was Fourier transformed
using a Kaiser apodisation window with .=2.5.
A qualitative interpretation of XANES spectra
obtained at the Ti K-edge was performed using
the software package developed by Michalowicz
and Noinville.23 For comparison purposes
among different samples, all spectra were
background removed and normalized using as
unity the fust EXAFS oscillation.
3- Results and Discussion
a. Relative Dielectric Permittivity. Figure 1
shows the temperature dependence of the
relative dielectric permittivity of PLTx samples,
As the content of La increases, we observed an
increase in the dielectric diffuseness foIlowed by
a gradual decrease in the temperature of
maximurn dielectric perrnittivity (Te). As can be
seen in Figure 1, depending on the La content,
the ferroelectric behavior can be normal or
relaxo r: the relative dielectric permittivity curve
of the PLT20 sample (Te RI 80°C) presents a
narrow peak representative
of a normal
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ferroelectric material, whereas the PLT30 one
(Te ~
-50°C)
presents
a broad
peak
representative of a relaxo r ferroelectric material.
ln the first case, for temperatures higher than Te,
a centrosymmetric cubic structure (Pm3 m) is
expected since the material undergoes a phase
transition to a paraelectric material. In the
second case, for temperatures higher than Te, a
residual short-range structural disorder has been
found'"
not to be compatible
with the
centrosymmetric
cubic
structure
usually
observed for the paraelectric phase.
b. X-ray
Diffraction.
The
tetragonal
structural model fitted well to alI XRD data,
except for the PLT30. Conceming the PLT30,
the a and c celI parameters converged to very
similar values and the shift parameters are ozTi =
8z0(1) = 8z0(2) = o. This resuIt highlights a
cubic unit ceIl. The overIap of the three
tetragonal reflections (102), (201) and (210),
confirms the tetragonal-to-cubic phase transition
(see Figure 2). Until PLT25, these three
reflections appear individually, but for PLT30
they coalesce according to the cubic muItiplicity
of (210). Therefore, a new Rietveld refinement
was conducted for PLT3 O using as initial model
the cubic structure obtained by Glazer &
MabudlO for PbTi03 at 5500 C. In this structure,
the asymmetric
unit is defined by three
independent atoms, Pb (O O O), Ti (Y:z Y:z Y:z), and
O (Y:z Y:z O), and no positionaI parameter needs to
be refined. The fitting obtained in the cubic
perovskite phase Pm3 m is significantly better
than in P4mm. The experimental and calculated
XRD pattems of the two extremes of the
compositional series studied here, PLTOO and
PLT30,
are shown in Figures 3 and 4,
respectively. Figure 5 is an ORTEP_324 view of
the PLTOO structure, which is tetragonal P4mm.
ln PLTOO, the Ti, 0(1), and 0(2) are positively
shifted along the c direction, whereas in the
PLT30 structure (Pm3 m), these atoms occupy
exactIy the comers (A site), the face centers
(oxygens sites), and the body center (B site) of
the unit cell, which means the ideal perovskite
cubic structure. The final structural parameters
of all samples are shown in Table I.
For all La-containing PbTi03 samples, the A
site occupancy was shared between Pb and La.
Considering
A -site
vacancies
only,
the

refinements of the sample containing La were
started
with
the
defect
equation
Pb(ll.5y)LayDo.5yTi03, meaning that the a value is
equal to 1.5. Several models considering B-site
vacancies only (a == 0.74) and intermediate a
values (0.74 :s a :s 1.5) were carried out,
however these refinements present unrealistic
values for the atornic occupancies and worse
statistical compatible parameters, even for the
samples with high La content. The A -site
occupation is also given in Table I. The Pb and
La content obtained from XRD data present
very similar values to the nominal compositions.
Nevertheless, it is important to emphasize that
realistic occupancy results depend on the atomic
number di:fference among the atoms involved in
the site occupancy refinements. In this case, the
Pb (82) and La (57) atomic numbers are
significantIy di:fferent, which usually permits a
suitable occupancy refinement. However, false
minima and other problems remain such as the
correlation between occupancy and the thermal
displacement of the atoms. Therefore, in order
to confirm the nominal values, the chemical
composition oftwo samples, PLT05 and PLT30,
were quantified by WDS measurements. The
obtained
chemical
formula
for
PLT05,
Pbo.8~ao.049Th.o21Do.o4603,
and
PLT30,
PbO•61J-ao.285Tio.9790o.12203,are compatible with
the nominal and XRD compositions. Therefore,
it is expected that other samples also present
very similar compositions to the nominal one.
Figure 6 shows the La content dependence of
the a and c cell parameters and the c/a ratio. The
a dimension remains almost constant from
PLTOO to PLT30,
whereas c dimension
decreases gradually in the increase of La
content. Consequently, the ela ratio decreases
very fast reaching values close to 1 starting from
the PLT20 sample. For the PLT30, ela is exactly
equaI .to 1 due to cubic symmetry constraint.
These results highlight a structural
phase
transition from terragonal-to-cubic
occurring
between PLT25 and PLT30 samples.
ln Table I the shift from the ideaIly cubic
perovskite structure is also shown: OZTi, 020(1),
and 020(2). The evolution of these parameters
with lanthanum content, multiplied by their
respective c axis unit cell parameter, is presented
in Figure 7. For PLTOO, a large difference
Ml!tween the oxygen and titanium shifts is

120

observed: OZ0(2) = OZo{l) = 0.48 A and OZn = 0.15
A. Apart from the increase of La content, allof
them decrease almost linearly until reaching zero
for PLT30. These changes directly affect the
geometric structural parameters, which are also
shown in Table n. In Figure 8 the lanthanum
dependence of the Ti-O and Pb-O distances is .
presented. It can be observed that Ti-0(2) and
Pb-O(l) separations (see also Figure 5) remain
constant throughout
the whole series. This
behavior was expected since Ti-0(2) and PbO( 1) lie on the perpendicular plane to the ferrodistortive axis, which is unaffected by the c-axis
disto rtio n. On the other hand, it is observed that
increasing La content, Ti-O(I) also increases,
whereas, as expected, Ti-O( 1 decreases due to
translational symmetry. In fact, Ti-O(l), TiO( 1)', and Ti-0(2) distances are statistically
different from PLTOO to PLT20. For PLT25 the
three distances present very similar values and
for PLT30 they are obviously equal due to the
cubic symmetry constraint. In contrast to what
has been observed with Ti-O, the Pb-O(I), Pb0(2), and Pbi-0(2) distances remain statistically
different along the whole curve, except for
PLT30. When increasing La content, the Pb0(2) distance decreases, whereas, as expected,
Pbi-0(2) increases due to symmetry dependence
until they reach the constant curve of Pb-O(l )
taking place just iJ,1the PLT30 sample.
c. X-ray Absorption Near Edge Structure
(XANES). Figure 9 shows the XANES spectra
obtained from the Ti K-edge for PLT samples.
The pre-edge region of the K-edge XANES
spectra of some transition metal oxides are
characterized by a pronounced feature, several
volts before the main rising edge.25,26,27 In
transition
metal oxides that crystallize in
centrosymmetric
structures,
this
pre-edge
feature
is
very
small
or
absent;
in
noncentrosymmetric
structures it can be quite.
1arge. 25' 26,27 A ccor din g to t h e I'iterarure, th e
physical origin of the pre-ed~e feature, labeled A
in Figure 9, is due to the transition of the
metallic ls electron to an unfilled d orbital. 25
This dipole forbidden electronic transition is
normally allowed by the mixture of p character
from surrounding ox:ygen atoms into the unfilled
d states. On the other hand, the pre-edge feature
labeled B in Figure 9 was shown to be caused by
Ti l s electron transition to the unoccupied 3d-

i

originated eg-type molecular orbital of Ti06
polyhedra neighboring the absorbing Ti atoms,
which are weakly affected by the core hole
potential " The area of the B peak does not
depend strongly on small displacements of the
atoms from their sites in cubic crystal lattice, but
it changes significantly when 4d atoms appear in
the vicinity of the absorbing Ti atorn, for
instance, Zr atoms in the PZT solid solutioo.27
As ean be seen in Figure 9, the intensity
of the A feature for the PLT05 sample is quite
similar to the PLTOO one. The increase of
lanthanum content to 10 at. % (PLTlO) leads to
a significant deerease in the intensity of the A
feature. A further increase oflanthanurn to 3O at
% (PLT30) promotes a slight variation in the A
feature intensity. This behavior indicates a small
dependence
of the A feature intensity in
lanthanum concentration, at least for samples
containing more than 10 at. % ofLa.
Figure 10 shows the XANES spectrum ofthe
SrTi03 sample, in which Ti atoms are practically
located at the Ti06 octahedron center. As was
previously observed," it results in a very small A
feature. The comparison of the A feature in
SrTi03 sample with that one observed in PLT
samples indicates that the Ti atoms are moved
off-center in Ti06 octahedron.
Figure 11 compares the intensity of the
peak A in the XANES spectra with the
magnitude of the Ti off-center position obtained
from XRD data as a function of lanthanurn
contento The intensity of peak A in the XANES
spectra was obtained using a single Gaussian
. function in the interval from 4,965 to 4,980 eV.
Aceording to the literature, the intensity of A
peak is proportional to the amplitude of the Ti
atom distortion.26,27,28 From XRD data, the Ti
off-center magnitude is defined as (Ti-Oí l ) - Ti0(1)' )12 (Ti-O distances compiled from Table
11). From O to 10 at. % of La, the off-center
magnitude obtained from the XANES spectra
decreases as the content of La increases,
compatible
with XRD.
For the samples
containing more than 10 at. % of La, XANES
results show that the magnitude of Ti off-center
position remains almost constant. On the other
hand, XRD data suggest that the magnitude of
Ti off-center position decreases as the La
content increases reaching an idealized cubic
perovskite structure for the PLT30.
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For the PLTOO sample, the magnitude of the
off-center position can also be obtained from
EXAFS data. According to the data presented
on Table Ifl, it was found that the distortion is
equal to 0.31Á, very elose to the values obtained
from XRD and XANES data and by others
authors using XAS and XRD techniques.16,17,18,19
With regard to the analysis of the B pre-edge
feature, since we found no significant variation
in its shape and amplitude when the content of
La was increased, it is reasonable to assume that
La atom replaces preferably the Pb atom rather
than the Ti one. This assumption
is in
accordance with our XRD resuIts.
d. Extended
X-Ray
Absorption
Fine
Structure (EXAFS). The EXAFS signals and
the corresponding Fourier transforms (FTs) of
the PLT samples are compared in Figures 12a
and 12b respectively. The presence of the
lanthanum Lm edge at 5,483 eV just after the Ti
K-edge (4,920 eV) limits the analysis of the Ti
K-edge EXAFS spectra and due to this fact the
.1.k range that is available in the simulation is
limited to approximately 8 A-I.
As can be seen in Figure 12, some
differences appear in the FTs when lanthanum is
added to the PbTi03 perovskite structure. The
fust difference is a shift towards smaller
distances of the Fourier transform fírst peak,
which is correlated to the fírst coordination shell
around titanium atoms (Ti-O bonds). Another
significant difference is an increase in the
amplitude of this Fourier transform first peak,
mainly for the 30 at. % of La sample (PLT30).
At longer distances, the apparition of a peak
around 3.5 A for alI Ianthanum-containing
PbTi03 samples was observed. However, its
shape and amplitude did not vary significant1y as
the La increases from 10 to 30 ato %.
The theoretical EXAFS spectra for the
PLTOO and PLTIO samples were calculated
using the FEFF8.2 software package/" in order
to visualize the effect of the presence of
lanthanum in the short-range ordef structure
around the Ti atom. The FEFF program
applying
a curved-wave
multiple-scattering
theory is a powerful computational techni;bue to
calculate the theoretical EXAFS spectra.
The
calculations were based on the crystallographic
structure of the PLTOO and PLTIO samples
obtained from our Rietveld refinements. As the

effect of thermal and static disorder represented
by the Debye-Waller factor was not introduced
in the theoretical calculation, a large difference
in the amplitude of experimental and theoretical
Fourier transform curves is expected.
Figure 13 shows the modulus of the
Fourier transform curves obtained from the
theoretical EXAFS spectra. As can be seen, the
fust peak of the Fourier transform, which is
correlated to the first Ti-O neighbors, shifts
towards lower distances for the PLTlO sample
and presents a higher intensity. As the number of
first Ti-O neighbors is the same in both samples,
this increase of intensity indicates a decrease of
the Ti off-center distortion for the PLTIO
sample. Similar to the experimental Fourier
transform curve shown in Figure 12, a more
intense peak located between 3 and 4 A is also
observed in the theoretical Fourier transform
modulus of the Ti K EXAFS spectrum of the
PLTlO sample (Fig. 13). According to the
calculation, this peak is mainly formed by
contributions from single (Ti-Pb, Ti-La, and TiTi) and from multiple-scattering paths (Ti-O- Ti,
Ti-O-O, O-Ti-O-Ti, Ti-O-Pb, and Ti-O-La). The
increase in the intensity of this peak observed in
the PLTI0 Fourier transform curve could be
attributed to the decrease of the structural
distortion at the medium range-order structure
around the Ti atoms.
In order to obtain quantitative structural data
concerning the Ti-O first coordination shell, the
EXAFS spectra of the Fourier transform first
peak (between 0.8 and 2.2 A) presented in
Figure 12 were extracted using a back Fourier
transform and then fitted using theoretical phase
and amplitude functions, To model the Ti-O pair
we used theoretical
amplitude and phase
functions
calculated
using
a FEFF
8.2
program."
In all fíts, the number of free
parameters was kept smaller than the number of
independent points de:fined as Nnd=2LlRA.Kln,
where L1R is the width of the R-space filter
windows and L1K is the actual interval of the fit
in the K space." The reliability of the fit was
deterroined by a quality factor.22
According to the XRD results (see Figure 5
and Table TI), for PLT samples from O to 25 at.
% of La, the fírst coordination shell around the
Ti atom forms a distorted octahedron with three
different Ti-Q bond lengths (three-shell): two of
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them along the axial c axis and the third one
referring to the four equatorial bonds, which
present the same length due to the structure
symmetry. On the other hand, for the PLT30
sample the first coordination shell around the Ti
atom forros a perfect octahedron, for which the
six Ti bonds are equivaleut (single-shell) due to
the Ti m3 m (Oh) point symmetry. Therefore,
during the fitting procedures of the EXAFS
spectra using the FEFF 8.2 program, 29 initially
applied to the PLTOOsample, two models were
tested: a single-shell and a three-shell. ln both
models, the coordination number (NTi-o) was
fixed while the interatomic distance (RTi-d and
the Debye-Waller factor (ano) were free to
VaI)'. In the three-shell model,a single value of
ar-o was applied to the three types of Ti-O
pairs reducing the number of free parameters
used in the fitting, Table m presents the fitting
results. As observed, the three-shell model is
significant1y better than the single-shell one for
the PLTOO. Moreover, the three bond lengths
obtained from the EXAFS three-shell fitting are
in accordance with those ones obtained from our
XRD refinement (Table lI) and also from
previous XAS work, where a three shell fitting
was also use d.'28 31 F'igure 14 shows the
comparison between the filtered experimental
EXAFS spectrum and the one-shell and the
three-shell theoretical models for the PLTOO.
For La-containing samples, we followed the
same procedure adopted to fit the EXAFS
spectra of the PLTOO'sample. First1y,we carried
out the fitting ofthe first Ti-O coordination shell
of the PLTlO sample. As can be seen on Table
Ill, the fitting quality factors of both models
(single and three-shell) are comparable.
lndistinguishable fitting quality factors were also
observed for the other PLTx ceramic samples.
This fact was expected because the distance
resolution (AR=n/2~k) achieved during the
fitting is determined by the us~l ~k data range,
which in this case, was limited by the presence
of the La Lnredge Iocated just after the Ti Kedge. Since the useful ôk range was about 8.0 A
for alI sampIes, AR. was found to be equal to
0.19 A This means that Ti-O bond lengths that
differ less than 0.19 A cannot be resolved. Tius
explains why the three-shell or single-shell
mode1s are statistically indistinguishable ando

provide unrealistic structural results for rich
lanthanumsamples (10 to 30 at. %).
Thus EXAFS and XANES results are in
accordance with previous studies using Raman
spectroscopy in the PLT samples.14,15,16
According to the work of Tavares et al.16, the
presence of extra Raman active modes in a 27
at. % La sample can be explained by the
existence of a short-range structural disorder.
On the other hand, Kim et al. 15,16 argue that the
extra Raman active modes observed to a 30 at.
% La sample measured at 300 K arise from
short-ranged c1usterswith tetragonal 4mm (C4V)
symmetry, which are distributed over the
globally cubic m3 m (00 symmetry matrix.
Although our XANES and EXAFS results show
a local disorder concerning the PLT30 sample,
any conclusion couId be drawn regarding the
existence or not of tetragonal clusters, as
suggested by Kim and co-workers.l":"
Since there is a certain discrepancy between
XANESIEXAFS and XRD structural results
concerning the PLT30 sample, it is important to .
understand the XRD results in the context of our
XAS results.
AlI XRD and XAS measurements presented in
this paper have been taken at room temperature,
~25°C. Therefore, from PLTOO to PLT25
samples, for which the respective ferroelectricparaeIectric transition temperature (see Figure 1)
is above the experimental one, and which
present a ferroelectric-normal behavior below
Te, a tetragonal structure is expected. This
expectation was coufirmed forboth techniques,
XRDandXAS.
Concerning the PLT30 sample for which T is
around -50°C, XRD and XAS measurements
have been taken above the ferroelectricparaeIectric
transition
temperature
(Tc).
According to previous Raman spectroscopy
measurernents at room temperature,
the
structure of this sample should present a residual
short-range structural disorder in a global cubic
. 141516
matnx.
' , . Here, the XAS measurements
show that the Ti atom remains moved off-center
in its octahedron. On the other hand, the XRD
analysis shows that the Ti atom is in its ideal
position (Y2, Y2, 7'2).
It is important to emphasize that XRD is a
Iong-range probe technique. However, using
high-precision X-ray diffraction single crystal

l
..

123

data, Abramov et aI.32 have perfonned a charge
density study, which allowed them to conclude
that the cubic SrTi03 structure is subject to two
types of distortion with short-range order. The
Ti atom lies dynamically off-center in the
octahedron of its ligand O atorns, and the
oetahedra thernselves vibrate. Abramovet alo 32
argued that depending on the ato mie site
symmetry in the high-symmetry phase, several
subsidiary minima will occur equidistant from
the ideal position,
either lying on the
circurnference of a circle (for the Ü atorns in
perovskite) or the surface of a sphere (for the A
and B atoms), The mechanism of reorientation
between these mínima will involve motion
around the circle or sphere rather than through
the ideal position, since the potential barriers on
this surface will be lower than the potential
barrier in the center. Thus, for a high enough
degree of anharmonicity, the atom may move
around the circle or sphere without ever crossing
the ideal position. Even at this extreme, the
crystal will retain its higher symmetry, Pm3 m.
A similar phenomenon quite probably takes
place for the PLT30 sample as pointed out by
our
XANES/EXAFS
results,
which
are
techniques more sensible to probe sort-range
order than the XRD one. For the other samples,
the atoms should remain in one minimum long
enough for the surrounding structure to relax
leading to lowercrystal
symmetry, P4mm. ln
this case, XANESIEXAFS and XRD techniques
are compatible with each other.
A similar discrepancy between XAS31 and
XRD10 results was commented by Sicron et al.31
when they studied the nature of the ferroelectric
phase transition in the PbTiü3 compound. They
observed a discrepancy between XAS and XRD
results conceming the temperature dependence
of Ti distortion below and above the structural
ferroelectric transition. Whereas XAS results
showed an off-center position of the Ti atorns
above the transition temperature, XRD data
suggested that Ti atoms go back to" the ideal
position.
Teslic and Egarni also found a discrepancy
between structural results obtained by XRD and
neutron scattering data when they studied the
local atomic structure of PbZrl-xTixÜ3 (PZT),
Pb(Mg1l3Nb2l3)03 ~PMN) and Pbl-xLaxZryTil_yÜ3
(PLZT) systerns. ,34 Their structural studies

yielded evidence of slight local deviations frorn
crystallographic
lattice periodicity and local
chemical ordering.
Summarizing, the discrepancy observed in the
XAS and XRD resuIts conceming the PLT30
sample is basically due to the fact that X-Ray
absorption spectroscopy probed the short-range
order around the Ti atorns, whereas X-ray
diffraction provides structural infonnation about
the average structure.26,27,28,32,33,34
Conclusions
The structure
of the Pb1_xLaxTi03
ceramic samples was examined by XRDRietveld refinements and the XAS technique.
According ta XRD-RietveId refinements, the
tetraganality
of
the
structure
gradually
diminishes with the increase afLa content until a
structural phase transitian fiam tetragonal-tocubic structure, which takes place in the range
between the 25 and 30 at. % af La samples. ln
fact, the samples with x ranging fiam O ta 25 aí.
% crystallize in the P4mm space group, whereas
the sample with 30 ato % ofLa crystallizes ín the
Pm3 m space group. The refinement of XRD
data also confirmed the existence of only A -site
vacancies,
which are introduced
to the
perovskite
structure
by
the
alio valente
replacement ofPb2+ by La3+ cations,
According to the XANES data, the Ti atom is
in an off-center position io the Ti06 octahedra
(Ti point symmetry = 4mm) for all samples,
inc1uding the PLT30 samples for which XRD
highlighted a cubic structure (Ti point symmetry

I

t

c.

=

m3 m). However, the incompatibility between
the XAS and XRD techniques conceming
PLT30 is only apparent. Recent1y, it has been
showrr" that, even in an ideal perovskite cubic
structure, where the crystal retains its higher

symmetry (Pm3 m), atoms may move around its
ideal position. This structural short-range order
phenomenon could be probed by the XAS
technique, but not by a conventional XRD one.
The presence of the lanthanum Lm-edge after
the titanium K-edge did not allow us to obtain
quantitative structural information from the
EXAFS spectra of the La-rich PbTiü3 samples.
In this way, except for the PLTOO (sample
without La), any attempt to fit the first shell
using single or three-shell models leads to
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unrealistic structural models. However, it was
possible to infer that the disorder in the first shell
around titanium atoms persists, in accordance
with the XANES and XRD results.
Finally, our XANES and EXAFS results show
that the Ti atoms are in an off-center position for
any lanthanum content, as mentioned in previous
studies using the Raman spectroscopy in PL Tx
samples.14,15,16

PLT30

PLT25
""

:::J

PLT20

.i
~
.u;
c

Acknowledgment. Research partially carried
out at LNLS - National Laboratory
of
Synchrotron Light, Brazil. We are also grateful
to FAPESP (00/09722-9), CNPq (Brazil) and
USP-COFECUB for their financial support. The
authors wish to thank Dra. Ducinei Garcia (DFUFSCar) for her help during the sample
preparation. We also thank José A. L. da Rocha
and J. G. Catarino for the important support
during the XRD measurements. One of us,
ACD, thanks FAPESP (01106993-4) for a
postdoctoral feIlowship. YPM, VRM, JAE aIso
thank CNPq for a researcher fellowship.

PLT15

~

PLT10

50

51
Degree

52

53

ze I Ka. eu

Figure 2. Evolution of the (102), (201), and
(210) reflections

on the La content

doping

mcrease

11000 -..-----

__

.----------,

J.;a:

-

3.]-:

-

-.Y:

-

D-:

-

(\PlT20
10000
9000

~

8000

1=

II

11

>-

li

1\
Ii
Ii
• I

!:::
::iE
ffi 7000
6000

~

5000

o

4000

~
~

:::

1\

:.;

i \

J \

/]!)
.."'" iI \ j I\\/ I\\

,I

/ ,/

;\

j \

!,

i \

PLT30

PLT10
•

to.

jI

!\

Q.

ºg:

PLT15

<,

/

I

i
..

f

}\

/-._./

'

1000

\

t>

,

11):0.

\.

Figure 3. Experimental (+) and calculated (-)

o~~~~~~~~~~~~~
-200

-100

o

100

200

11<1

PLT05

300

400

500

XRD pattems

of the PLTOO. The difference

TEMPERA TURE fC)

between the two pattems is presented below the
Figure 1. Temperature dependence of the
relative dielectric permittivity ofPLTx samples

pattems.

125

r

,

~ ~<"T'"-"~~~

4.15~""~\--------------'

;:'

-,

""

1".:'

I
1

UO

1

I
1

: -Á-,.

,".'
I

, I
UlJj~

•

•

'" ..:....., . ,

40,'

".6

...,

1.04
o

1.03
'§
(1]

f! 4.00
n,

1.02 o

'"

e~o--o

~ 3.95

].'.'J

J[;.V

&-jJi

~-lHETA

1.01

_D __ O-e~~~o
3.90 '--.:;:.o_.-_..,.o_-_-.-_-r-_-.-_--.-_--r-e-J

A

....JI'

!>}I)

·\~o ::::~/.

fi 4.05
.1!!
••E

~

1~

-O-a

«

'.0WuGWL,JuULA
i I ~i,
1

I

1.06

•••

.14.

1.00

PLTOO
PLT05PLT10PLT15PLT20PLT25PLT30
Sample

Figure 4. Experimental (+) and calculated (-)
XRD pattems

of the PLT30. The difference

between the two pattems is presented below the

Figure 6. Dependence of the cell parameters and
the c/a ratio with the La content.

pattems.

O.5~---------------,

°

4

l-O-l<7,

~,

'

-O-~,)

O~

-; 0,3

~,,~-/)"-1lZ0(2)

.~
N

i:::
o--o-

__

o~

--0-,,\

0,0 L..,.----.----r--,---,---,---r'

(a)
Figure

PLTOO PLT05 PLT10 PLT15 PLT20 PLT25 PLT30
Sample

(b)

5. ORTEP-3 drawing showing (a) lhe unit

cell, atom designation, and the Ti (site A) octahedral
coordination environment and (b) the Pb,La (site B)
12-fold

coordination

environment.

••Displacement

ellipsoids are drawn at the 50% levei considering an
idealized isotropic thermal parameter of 0.025
(Symmetry codes:

j

x, y, z+ 1;

jj

-y+ 1, x, z;

iii

Figure

7. Dependence of the shift from the

ideally cubic perovskite structure (ozn,
and

oZQ(2»,

multiplied by their respective c unit

cell parameter, with the La contento

N

z; y, z-

1).

126

OZo(l)

f.
::

3.2

4----.
Pb-O(2) -------..-------..,

:.:

~b-O(l)

~

., 2.6
2.4

~b'-O(2)

.~

-'

"O

r:

dl

•

T•..O(1)·~

2.2

Ti-O(2)

2.0
1.8

~

.-. __

~

------.

.---4-4---4~~

~~

_

-----

PLTOO PLT05 PLT10 PLT15 PLT20 PLT25 PLT30
Sample

4980

4960

Figure 8. Dependence

of the Ti-O and Pb-O

bond

with

lengths

the

La

5000

5020

5040

Energy (eV)

Figure 10. Ti K-edge

normalized

XANES

spectra of SrTi03 powder samples.

contento

0.35

0.35

•o

0.30

•

XANES

•

XRD

0.30

o

~0.25
c

'~ª

o

0.20

j50.15

~
ri) 0.10

0.25

•

o

o

•

~

0.20

o

o

o

0.15
0.10

XRD

i=

•

0.05

0.05

•

0.00

~
(\)

:;)

~'"

9-

u
(\)

~
'"

»
:;
x
»
z
m

•

(f)

0.00

PLTOO PLT05 PLT10 PLT15 PLT20 PLT25 PLT30
Sample

4960

4980

5000

5020

5040

Energy(eV)

Figure 11. Variation of the intensity of peak A
in XANES

spectra

compared

with Ti site

Figure 9. Ti K-edge normalized XANES spectra

distortion

ofPLTx powder samples.

octahedron obtained from XRD data. (Ti atom

from

the

center

of

the

oxygen

distortion = (Ti-O(l) - Ti-O(l)i ) /2, where the
Ti-O bond lengths were compiled from Table
lI).

127

PLTOO

o

12

PLT10

~c:

PLT15

-1

:>

.e

.!!!.

g -2

...

'.

10

PLT20

ê

PLT25

~ 8
c

f!
':::
6

PLT30

Gl

'C

::s

&4
2

3

4

5

6

7

8

9

10
2

K(A')

O~~~-r~~~~~~.-~~~
o
234

(a)

5

6

R (A)

10~------------------------,
8

E

Figure 13. Fourier transform modulus of Ti K

6

~ 4
c
f!
I- 2

EXAFS

.~

calculated

:; o
~

spectra

of the PLTOO and PLT 1O
by

FEFF8.2

programo

·2

23456
R (A)

0.6

r---------------------,
-

0.4

(b)

o
o

Three-shell Fitting
Experimental
One-shell fitting

0.2

Figure 12. (a) Experimental KX(k) versus k
EXAFS

spectra

of PLTx

samples and (b)

Fourier Transform of K3X(k) EXAFS spectra
presented in Figure 3. For the sake of clarity,
each curve was shifted downward by a constant
in relation to the preceding one.

Figure 14. Fitting and back Fourier filtered
experimental signal of the Ti-O first shell for the

•

PLTOOsample using a three-shell model,

128

Table 1. Cell parameters, fractional coordinates, cation distribution, and powder and reflection data statistics.
wRp

t

R(F2)

Pbl.ooLao.ooTh.ooDo.oOO3

0.097

26.8

0.035

0.110(2)

Pbo.91Lao.06
Th.ooDo.02403

0.078

16.5

0.033

0.077(2)

0.096(1)

Pho.8sLao.OS
Th.ooDo.oSOO3

0.083

14.2

0.044

0.057(2)

0.077(1)

PbO.81Lao.13
Til.ooDo.o703

0.061

10.2

0.040
0.044

Sample

A

c

OZTi*

ÕZo(l)

OZ0(2)

Composition

PLTOO

3.90197(4)

4.1373(1)

0.036(1)

0.115(2)

0.115(2)

PLT05

3.90809(4)

4.0733(1)

0.029(1)

0.101(2)

PLTlO

3. 91502( 4)

4.0181(1)

0.030(1)

PLT15

3.91687(4)

3.97939(4)

0.023(1)

T

PLT20

3.92357(2)

3.94878(2)

0.017(1)

0.034(3)

0.053(1)

PbO.7sLao.17Til.ooDo.lOO3

0.042

4.4

PLT25

3.93367(2)

3.95371(3)

0.021(1)

0.022(5)

0.042(2)

PbO.67Lao.22
TÍt.ooDo.1303

0.049

4.9

0.063

PLT30

3.91690(1)

3.91690(1)

O

O

O

PbO.6~ao.2STÍt.ooDo.1303

0.052

6.1

0.058

0'1

~
•....•

• The atomic fractional coordinates are: Pb,La at O, O, O; Ti at 1/2, 1/2, 1/2+ÕZTi; 0(1) at 1/2, 1/2, O+ÕZü(l); and 0(2) at O, 1/2, 1/2+õZo(2).
Therefore, ÕZTi,OZQ(I),and õZQ(2)stand for the shift from the ideally cubic perovskite structure along the (001) direction. t The Pb and La content
were obtained from A site occupancy refinement .

..." .••;,:.":-:;,",

..:;"'"",,,,.,,,::~

··"""ú';i"~\",

.•.. ;.'i;,,".'

,;,:·-~··:;-",.'itR:!\'~:'''';';'''''·''''''''':''~/"J..':,~,.

-·;:'-"';";":'''<:.''"_i;':,_,c:i._.,,,
' •.·."i·"·.''','.,'"''';,,.;:..;·i'''"'-''.·:"'ú,,·;''''''-"'''''"~~''"'~·~~oiit't

-/')«4

r'm

_o,

2 r

e:liIIIiIIiIiI;I

t

5

'.$&'\' •••
"--

.""""
....
,.

"'~~.i,:·_\'·-,"':,',..;t;;

~:iií."Wt~:;>&'lijJil;2Ú:::~~~~:~\~~~;t;;lQZ;1;.;;j~'L;;;:~L
..~;i:J;;";;;~ii.;,L:;,;,'~;J~:;m:M."Mli;"!iiitÚ~'''''{I"'ja",i\iI'~r''~*llít~f't'tll''fti.'tctY'MtMtWféa'
m'

l

f@ ftwW:1n"iii:i1*àtltt==tar

t

tt(i"&Ü' te

n

t

t

rfr

Table 2. Selected geometric parameters (Á).

PLTOO

PLT05

PLTI0

PLTl5

PLT20

PLT25

PLT30

Pb-Tí

3.541(3)

3.503(3)

3.493(2)

3.464(3)

3.444 (3)

3.465(3)

3.39213(1)

Pb-Tiili

3.360(3)

3.365(3)

3.351(2)

3.358(3)

3.367(2)

3.365(3)

3.39213(1)

Ti-O(l)

2.39(1)

2.329(9)

2.199(8)

2.12(1 )

2.04(1)

1.98(2)

1.95845(1)

Ti-O(I)i

1.74(1)

1.744(9)

1.819(8)

1.86(1)

1.91(1)

1.97(2)

1.95845(1)

Ti-O(2)

1.978(1)

1.982(1)

1.9755(8)

1.9704(8)

1.9669(5)

1.9685(4)

1.95845(1)

Pb-O(2)

3.203(6)

3.162(4)

3.094(4)

3.019(4)

2.935(4)

2.908(7)

2.76967(1)

pb-O(2)ili

2.519(4)

2.517(3)

2.542(3)

2.581(4)

2.64:0(4)

2.674(6)

2.76967(1)

Pb-O(1)

2.800(2)

2.794(1)

2.7858(7)

2.7788(7)

2.7775(5)

2.7829(6)

2.76967(1)

0(1)-0(2)

2.844

2.852

2.860

2.851

2.838

2.845

2.770

O(li-O(2)

2.843

2.793

2.751

2.733

2.730

2.734

2.770

2.759

2.763

2.768

2.770

2.774

2.782

2.770

-

o

0(2)-0

(2)Ü

Symmetry codes: x, y, z+ 1; -y+ I, x, z;
1

U

W

x, y, z-l ). The symmetry codes as in Figure 4.

••

M

Table 3. Structural parameters ofPLTx samples obtained from EXAFS analysis.

Single-shell fitting

Three-shell fitting

N=6.0

NI

R = 1.97(1) Â

R J= 1. 98(1) Â

a= 0.116(5) Â

oi

Samples

= 4.0

Nz

= 1.0

s, = 1.78(1)

Â

N3

= 1.0

R3

= 2.39(3) A

PbTi03
Qllality factor

= 5.2

= 0.075(6)

Â

Quality factor

az

= 0.075(6)

Â

as= 0.075(6) Â

--

= 1.O

M

= 4.0

N=6.0

NI

R= 1.92(1) Â

RI= 1.94(1) Â

a= 0.125(4) Â

o i = 0.10(1) A

PLTIO
Qllality factor

= 1.1

Qllality factor

,

N: = 1.0

N3

Ri= 1.81(1) Â

R3= 2.41(5)

az

= 0.10(1)

Â

= 1.0

as=

= 1.3

•

A

0.10(1) A
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Short and Long-Range Order Structure in

the PLT20 (Te=70°C) and PLT30 (Te=-50°C)
samples were refined as tetragonal

Pb1-xLax
Ti03 Ceramics Below and Above

and

the Ferroelectric Phase Transition

cubic respectively. Thus, XRD results clearly

determined by XAS and XRD

shown a tetragonal to cubic phase transitíon
above

P. P. Neves", V. R. Mastelaro\ A. C.

their

paraelectric

respective

ferroelectric-

phase transition

temperature,

Doriquetto", Y. P. Mascarenhas",

Te. On the other hand, XAS measurement in

A. Mlchalowicz.é J. A. Eiras"

both samples shows that the local order
around Ti atoms below and above the phase
transition

'Instituto de Física de São Carlos, Universidade

temperatures are practically the

de São Paulo, C.P. 369 - São Carlos-SP,

same. XAS results suggest then that the

Brazil,

local structure about titanium site is only

2Groupe de Physique de Milieux Oenses,

weakly

Université Paris XII-Vai de Mame, 94010,

dependent

phase.

Creteil Cedex, France, 30epartamento de

In conclusion,

although

Física, Universidade Federal de São Carlos,

on

the displacive

crystallographic
in PLT

samples,

nature of phase

transition cannot be ignored, these results

São Carlos - SP, Brazil

are

consistent

with

the

order-disorder

character of its ferroelectric transition.

Abstract

In the present work, in-situ X-ray absorption
spectroscopy
(XRD)

(XAS) and X-ray Diffraction

techniques

were

applied

to the

structural analysis of Pb1-xLaxTi03ceramics
(PLTX, X=20 and 30) below and above the
ferroelectric

Versão preliminar

phase transition (Te). XAS at

the Ti K-edge and XRD measurements were
carried out on two different samples: the
PLT20

sample

ferroelectric-normal

which

psesents

a

behaviour for which Te

is around 70°C and the PLT30 sample, for
which Te is around -50°C.

According

to

XRD-Rietveld refinements made below and
above the phase transition

temperatures,
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technique to the diffraction methods, which

I, Introduction

are based on the long-range order structure
The

peroviskite-type

presenting

ferroelectric

compounds

properties

[8-12].

has

XAS studies have provide interesting

attracted the attention of many researches

information

due their

properties. The

order structure and the mechanism of phase

peroviskita cornpounds based on the AB03

transition of AB03 peroviskite compounds

formula

[8-12]. It has been observed that the local

technological

undergo

transition

at

a

one

structural

specific

phase

temperature

of

a

the

short-range

number of ferroelectric

peroviskites was essentially disordered at

denominate Te.
The

structure

concerning

fundamental

the

temperatures above the phase transition [8-

AB03

12]. Based on these results, it was argued

perovskite materiais has been the subject of

that the mechanism of phase transition on

a

some

this class of materiais was not purely

controversy [1]. One the main question is

displacive but shows that an essential

whether

element of order-disorder

ferroelectric

great

phase

deal

of

tne

nature

transition

research

transition

of
in

and

is

essentially

displacive or order-disorder [2]. Peroviskite

is present at

temperatures above Te[8-11].

ferroelectrics as well as crystals belonging

The existence of a disardered local

to other crystal families do have a Curie-

structure well above the phase transition

Weiss

displacive

temperature was also observed by XAS on

ferroelectrics [3]. Some of these crystals

mixed crystals with impurity in the B site

also

modes

[1,13]. Hanske-Petitierre et aI. studied the

above Te. While these properties indicate a

KTa1-xNbx03system by XAS and showed

displacive

others

that Nb atoms are displaced to off center

experiments show qualitative evidence for

positions far above the temperature ot the

order-disorder like behavior [4,5].

phase transition where the

constant

display

typical

of

underdamped soft

like

behaviour,

long-range

Structural changes in the peroviskite

structure was classified as being cubic [1].

materiais have been for long time studied by

Shuvaeva et aI. studied the local structure in

•
X-ray diffraction and neutron methods [6,7].

Ba1_XSrTi03system by XAS and observed

Recently,

X-ray

absorption

that

the

Ba

off-center

displacement

an

disappears abruptly at x=O.3, which is the

important technique to study the local

boundary point between tetragonal and

structure of this class of materiais and has

cubic phases [13]. On the other hand, Ti off-

been

center displacement decreases gradually

spectroscopy

(XAS)

considered

as

has

a

become

complementary

135

with Sr concentration and approaches zero

measurements

at about x=0.7. They concluded

structure around Ti atoms had a different

that the

indicate

that

the

change of macroscopic symmetry does not

compositional

cause

Ti

obtained from XRD mainly for the 30 at. %

are

sample. According to the XANES data, for

Sr

the 30 at. % sample, a local distortion

any

significant

displacement
disordered

and
in

change

that

a

Ti

wide

of

atoms

range

of

concentration [13].

dependence

local

from

that

around Ti atoms persist.

Lanthanum-doped

lead

titanate

In the present work,

in-situ X-ray

ceramics (Pb1-xLaxTi03 or PLT) have been

absorption spectroscopy (XAS) and X-Ray

studied

in detail due to their interesting

Diffraction techniques where applied to the

physical properties [14,15]. The isomorphic

structural analysis of Pb1_xLaxTi03ceramics

substitution

atoms

(PLTX, X=20 and 30) below and above the

induces some interesting changes in the

ferroelectric phase transition (Te). XAS and

physical

material.

XRD measurements were carried out on two

When the lanthanum content is higher than

different samples: the PLT20 sample which

25

presents

at.

of lead by lanthanum

properties

a

%,

of

diffuse

PbTi03

character

ferroelectric-paraelectric

phase

of the
transition

a ferroelectric-normal

behaviour

where Te is around 343 K and the PLT30

(DPT) is observed [15]. The modification in

sample,

the phase transition character is followed by

relaxor behavoir where Te is around 223 K.

which

presents

a ferroelectric-

a linear decrease of the Curie temperature
(Te) to room temperature for x-30 at. %. It
has been suggested

11. Experimental

that the lanthanum

induced modification on PbTi03 results in
structural

changes

that

can be directly

related to the nature of the phase transition.
The
structure

short

and

long-range

The powdered PLT samples, nominal
composition Pb1-xLaxTi03 with x = 20 and 30
at. % (abbreviated PLTx, PLT20 to PLT30),

order

were prepared by conventional mixed oxide

of Pb1-xLaxTi03 ceramics with x

method. The oxides, PbO, and La203, Ti02,

varying from 0.0 to 0.30 has been studied

weighed

according

to the

stoichiometry,

11I

using XAS and XRD techniques [16]. XRD

were mixed by ball milling in distilled water

results show that a tetragonal structure fitted

for 10h. The slurry was dried and calcined in

well to ali samples, except to that one with

a covered alumina crucible at 11OO°Cfor 3h.

30 at. % of La for which XRD results pointed

Ceramics

out to a cubic unit cel/. X-Ray Absorption
Near

Edge

Spectroscopy

(XANES)

bodies

were

then

formed

by

. isostatic pressure, and fired at -1175°C for
3h. The densities of ali fired ceramics were
136

found to be around 95% of the theoretical

were recorded at 293, 328, 383 and 433 K

one by Archimedes method.

(the phase transition temperature of PLT20

The

titanium

K-edge

X-Ray

sample is 343 K).
The EXAFS analysis was carried out

absorption spectra were collected at the
LNLS

(National

Synchrotron

Light

by

using

the

program set written

Laboratory) facility using the D04B-XAS1

Michalowicz

beam line. lhe

LNLS storage ring was

recommended procedures described by the

operated at 1.36 GeV and 100-160 mA The

International Workshop on Standards and

sample pellets obtained after sintering were

Criteria

grounded for XAS measurements. XAS data

absorption removal and normalization, the

were collected at the Ti K-edge (4966 eV) in

K3x(k) weighted EXAFS signal was Fourier

transmission

transformed to R distance space in the 2.0-

mode

at

the

different

A-1

in

[17],

XAFS

according

[18].

to

by

After

the

atomic

temperatures using a Si(111) channel-cut

10

monochromator. lonization chambers were

transformed using a Kaiser apodisation

used to detect the incident and transmitted

window

flux. XANES spectra at the Ti K-edge were

interpretation of XANES spectra obtained at

recorded for each sample between 4910

the Ti K-edge was performed using the

and 5200 eV using energy steps of 0.5 eV.

software package developed by Michalowicz

Due to the presence of the lanthanum LIII

and Noinville. For comparison

edge at 5483 eV, EXAFS measurements at

between difterent samples, ali spectra were

the Ti K-edge (using steps of 2 eV) were

background removed and normalized using

carried out for each sample between 4840

as unity the first EXAFS oscillation [19].

and

5400

eV.

Four

with

t=2.5.

A

qualitative

purpose

were

The X-ray powder diffraction patterns

recorded for each sample to improve the

were measured at room temperature on a

signal to noise ratio. To provide good energy

Rigaku Denki powder diffractometer with

reproducibility

geometry 8-28, rotating anode X-ray source

during

acquisitions

K range. Each spectra was Fourier

the

XANES

data

collection, the energy calibration of the
monochromator was checked during the
collection of the sample data using a Ti
metal foiL The XAS spectra of PLT30

(eu

Ka radiation, Â = 1.542 A),

and

scintillation detector. The measurernents
were carried out on difterent temperatures
before

and

after the

phase

transition

sample were recorded at 100 K and 293 K,

temperature using a current of 100 mA and

which are respectively below and above the

tension of 50 kV. Each pattem consists of

phase transition

5851 steps ranging trom 30 to 120028. The

temperature of PLT30

sample. The XAS spectra of PLT20 sample
137

data were collected with a step size of 0.02°.

edge as function of th. tl"np4Imtl.(~.{rfr.mf'I';~\

The count time was 5 sec per step. The

pre-edge region of the

refinement of the structure was carried out

spectra of some transition motal o)(llfllj;ctlrlJ~~j,t·)

using

characterized

the

Rietveld

method

[20].

The

by a pronounced

program used in the refinements was the

several volts before the main rising edgt

General Structure Analysis System (GSAS)

[22-24].

package[21].'

crystallize in centrosymmetric structures,

In transition metal oxides that

this pre-edge feature is very small or absent;

111. Results and Discussion

in noncentrosymmetric structures it can be
quite large. According to the literature, the

The experimental XRD patterns of the

physical origin of the pre-edge feature

PLT20 and PLT 30 compositions as a

labeled A on Figure 3 is the transition of the

function of the temperature are shown in

metallic 1s electron to an unfilled d state.

Figures 1 and 2, respectively. We only

This dipole forbidden electronic transition is

shown on the Figures the part of X-ray

normally allowed by the

patterns where some changes concerning

character from surrounding oxygen atoms

the

into the unfilled d states.

phase

transition

is

more

easily

mixture of p

As can be seen, for both samples, the

observed.
According
refinements

to

made

XRD-Rietveld
below

transition

size of pre-edge features does not shown
any

dependence with the temperature,

temperatures, the PLT20 (Tc=343K) and

meaning that below and above the phase

PLT30 (Te=223K) samples were refined as

transition temperature the local order around

tetragonal.

the

titanium atoms are practically the same.

phase

None of the samples have a pre-edge

transition temperature indicates that the

similar to the undistorted EuTi03 compound

samples presents a cubic structure. Table I

which structure presents a regular Ti06

shows the XRD parameters obtained atter

·octahedra. Thus, these results suggest that

the refinement. Thus, XRD results clearly

the

shown a tetragonal to cubic phase'transition

temperature

above

ferroelectric-

observed from the crystallographic structure.

paraelectric phase transition temperature,

Although at the temperatures above the

Te.

phase transition temperature of PLT20 and

On

refinements

their

the

made

other
above

respective

hand,
the

Figure 3 shows the XANES spectra of
PLT20 and PLT30 samples obtained at Ti K-

local

PLT30

distortions

dependence

samples

crystallographically

138

have

the
cubic,

different

from

structure
the

that

is
local

distortions that

determine the pre-edge

a cubic structure with a

structure

persist

octahedra, XAS measurements shows for

must

into

the

high-

Figure 4 shows the EXAFS spectra of
and

PLT30

Ti06

both samples that the local distortions

temperature phase.

PLT20

regular

the

above the phase transition temperature. The

temperatures below and above the phase

apparent contradiction between XAS and

transition.

PLT20 sample, the

XRD results are fact that XAS probe short-

EXAFS spectra were collected at 293 and

range order while X-ray diffraction data

433K whereas for the PLT30 sample, they

provide

are collected at 293 and 193K.

structure.

For the

obtained

at

persist, even at very high temperatures

information about

the

average

As can be observed on Figure 4, for
both sarnples, the EXAFS spectra collected
above and

IV. Conclusions

below the phase transition

According

to

XRD-Rietveld

temperature are quite similar. This result

refinements made below and above the

confirms the analysis of the XANES spectra:

phase transition temperatures, the PLT20

the local order around Ti atoms is not

(Te=70°C) and PLT30 (Te=-50°C) samples

significantly affected by the temperature.

were

refined

as tetragonal

and

cubic

Figure 5 shows the Fourier Transform

respectively. Thus, XRD results clearly

curves obtained from the EXAFS spectra

shown a tetragonal to cubic phase transition

presented on Figure 4. As can be seen, for

above

the PLT20 sample, it can be observed a

paraelectric phase transition temperature,

smaller increasing on the intensity of the

Te.

Fourier transform first peak that ís related to

their

On

the

respective

other

ferroelectric-

hand,

XAS

the first Ti-O coordination shell. Although a

measurement in both samples shows that

. decreasing in the intensity of the Fourier

the local order around Ti atoms below and

transform ís expected when we increase the

above the phase transition temperatures are

temperature due to the Debye-Waller factor,

practicatly the same. XAS results suggest

in this case, we did not observe this effect

then that the local structure about titanium

probably due to the partial reductfon of the

site

disorder caused by the structural phase

crystallographic phase. In conclusion, in

transition from tetragonal to cubic.

PLT sarnples, although the displacive nature

Thus, although XRD measurements

is

only

weakly

dependent

on

of phase transition cannot be ignored, these

clearly indicates that at temperatures above
the phase transition both samples presents
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results are consistent with the order-disorder

[8] N. Sicran, B. Ravel, Y. Yacoby, E.A

character of its ferroelectric transition.

.Stem, F. Dogan, J.J. Rehr, Phys, Rev. B 50,
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Capitulo V

Considerações Finais
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Considerações Finais
Acredito que os trabalhos reunidos neste texto dão uma idéia da potencialidade
do uso da espectroscopia de absorção de raios-X como uma ferramenta de
caracterização estrutural de materiais, sejam eles amorfos ou cristalinos .
. Na maioria dos trabalhos os quais desenvolvemos, o uso de mais de uma
técnica de caracterização se mostrou necessário a fim de obtermos uma visão mais
ampla da estrutura do material e sua evolução durante os diferentes processos por
nós analisados. A complementaridade das diferentes técnicas utilizadas ficou muito
clara no desenvolvimento destes trabalhos.
O Inicio do funcionamento do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron em
Campinas a partir de 1997 foi sem dúvida um marco importante no desenvolvimento
de nosso trabalho

de Pesquisa. A partir desta data, minha contribuição

na

disseminação da técnica de XAS no Brasil se deu pela participação nos projetos
envolvendo a construção e o desenvolvimento da linha de XAS no LNLS, na
realização de um certo número de atividades envolvendo a formação de alunos e
pesquisadores no uso da técnica de XAS e uma divulgação da técnica através de
cursos, colóquios e seminários.
Hoje, alguns dos alunos com os quais tive o prazer de trabalhar e onde a
técnica de XAS foi utilizada no desenvolvimento de seus estudos, se .tornararn
usuários independentes do LNLS e já estão participando da formação de outros
pesquisadores e alunos.
Com relação aos trabalhos que desenvolvemos durante estes últimos anos e
que em parte estão descritos neste texto, acredito que trouxeram uma significativa
contribuição aos temas por nós abordados.
A evolução das montagens experimentais e dos programas de análise e de
calculo teórico dos espectros XANES e EXAFS possibilitou a realização de estudos de
problemas dinâmicos como por exemplo o estudo das transições de fase. É nosso
desejo nestes próximos anos é de aprofundar nossos estudos nesta direção, seja
através da realização de novos experimentos, seja através da utilização dos novos
métodos de análise. A implantação de uma escola sobre a técnica de XAS a ser
realizada anualmente está também entre nossos objetivos futuros.
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