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2.5 – TÉCNICA DE EXAFS  

 

2.5.1 – Introdução 

 

De modo a se optimizar as propriedades mecânicas das multicamadas de TiAlN/Mo 

em estudo é fundamental correlacionar as propriedades físicas e mecânicas e perceber as 

alterações a nível microestrutural que são introduzidas após a formação desta liga. Estas 

alterações podem ser feitas em escalas diferentes, desde as introduzidas ao nível da 

microestrutura, às realizadas ao nível atómico.  

A difracção por raios-X, por mais versátil que seja, é ineficaz como sonda da ordem 

local ao nível atómico. Daí que a procura de uma espectroscopia que possibilite a extracção 

de informação sobre a estrutura de um determinado material, bem como das ligações químicas 

e do número de coordenação atómica, recaia na técnica EXAFS (Extended X-Ray Absorption 

Fine Structure). Esta técnica é uma óptima sonda localizada ao nível atómico capaz de extrair 

informação detalhada acerca das distâncias interatómicas que separam um determinado átomo 

central em análise dos seus imediatos vizinhos, o número e natureza destes. 

A técnica EXAFS baseia-se no registo de absorção de um determinado átomo e pelos 

seus vizinhos. Num dado material sólido onde haja absorção pelos seus átomos o coeficiente 

de absorção dos raios-X, µ(E), apresenta umas oscilações características que funcionam como 

uma impressão digital do átomo em questão. Estas oscilações são mais complexas quando 

existem átomos vizinhos de natureza diferente dado que estes funcionam como centros de 

dispersão da onda associada ao fotoelectrão ejectado (para um determinado λ) durante a 

absorção pelo átomo central, interferindo posteriormente essa onda difundida com a primeira. 

É esta interferência que gera as oscilações no espectro da absorção.  

Os máximos de intensidade transmitida presentes neste tipo de espectros são devidos à 

interferência construtiva e correspondem a uma distância interatómica de um múltiplo de λ/2. 

Quando os raios-X são sintonizados para uma gama de energias próximas do limiar de 

absorção do átomo central em análise eliminam-se processos de dispersão múltipla 

provenientes de átomos vizinhos mais afastados, concentrando-se o estudo nos processos de 

dispersão simples (retrodispersão). 
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2.5.2 – Tratamento do Sinal EXAFS 

 

A variação do coeficiente de absorção de raios-X de um dado átomo pode ser expressa 

pela seguinte equação: 

( ) ( ) ))E(1(EE t0 χ+⋅µ=µ  Eq. 2.5.1 

representando µ0(E) o coeficiente de absorção de gás ideal, daí que a informação do material 

em análise esteja contida no termo χt(E) e que o tratamento matemático envolvido nesta 

técnica tenha o objectivo de estudar essencialmente essa função [30]. Após a aquisição do 

sinal espectral EXAFS no limiar de absorção, entre 30 a 400 eV desse limiar, calcula-se a sua 

transformada de Fourier que nos permite obter uma função com distribuição radial como a 

que se apresenta na fig. 2.5.1 e associado a uma amostra de TiAlN; no interior desta figura 

encontra-se o espectro de absorção (sinal EXAFS) do qual foi seleccionado a gama de 

energias correspondentes às primeiras coordenações. Os máximos desta distribuição radial 

correspondem a esferas de coordenação dos átomos vizinhos. Finalmente obtém-se o sinal 

EXAFS filtrado (χκ) para a situação simples de apenas um tipo de átomo presente, 

representado na fig. 2.5.2, e extraído por transformada de Fourier inversa da função de 

distribuição radial anterior. κ representa o módulo do vector de onda do fotoelectrão, com 

energia E, podendo ser determinado através de: 

)EE(m2 0−
=κ  Eq. 2.5.2 
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Figura 2.5.1 – Função de 
distribuição radial obtida através 
da transformada de Fourier 
sobre o sinal EXAFS do 
espectro de absorção de raios-X 
(gráfico interior) de uma 
amostra de TiAlN tirado perto 
do limiar de absorção do Ti. 
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) Figura 2.5.2 – Sinal EXAFS 

filtrado, obtido através de 
transformada de Fourier inversa 
da função de distribuição radial 
da fig. 2.5.1.  

Na eq. 2.5.2 E0 corresponde à profundidade da banda de condução. A função teórica EXAFS 

para um modelo de dispersão simples pode ser escrita, simplificando para o caso de uma 

aproximação a uma onda plana [31], como: 

( ))(R2sine),(f
R

Z
)( jj

)k(R22
j

j
2

j

j j
22

j κϕ+κκπ−=κκ λ−κσ−
χ ∑  Eq. 2.5.3 

Na equação anterior, Zj e Rj correspondem ao número atómico e à distância interatómica entre 

um vizinho da esfera de coordenação j e átomo central excitado, respectivamente; a desordem 

topológica é tomada em conta no factor de Debye-Waller σj, que não é mais do que um desvio 

padrão da distância interatómica entre um vizinho e o átomo central; os parâmetros ϕ(κ) e 

fj(π,κ) representam o desfasamento e a amplitude de retrodispersão, respectivamente, sendo a 

“impressão digital” da natureza química dos vizinhos do átomo central; estes dois últimos 

parâmetros estão tabelados por McKale [32]; o parâmetro λ(κ) está relacionado com o livre 

percurso médio, por perda de energia através de sucessivas colisões inelásticas, do 

fotoelectrão dentro de um sólido: 

Γ
κη+κ

=κλ
4

)(  Eq. 2.5.4 

Na expressão anterior Γ e η são parâmetros de ajuste na simulação do espectro EXAFS 

filtrado, sendo normalmente  Γ≈4,5 eV [33] para este tipo de materiais metálicos. O programa 

que possibilita o ajuste do espectro EXAFS foi desenvolvido por Michalovicz [34] e permite 

calcular o coeficiente de absorção em função da energia, extrair o sinal de EXAFS para as 

diferentes esferas de coordenação bem como filtrá-lo para uma determinada coordenação. 
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As experiências relativas à técnica de EXAFS decorreram na estação experimental 

XAS 1 da linha D42 do anel DCI do laboratório de radiação electromagnética (LURE) de 

Orsay, França. Na tabela seguinte estão alguns dados experimentais referentes à radiação de 

sincrotrão utilizada com esta técnica. 

 
Tabela 2.5.1 – Dados experimentais referentes à técnica de EXAFS.  

limiar de absorção Ti-K 

monocromador Si (331) 

energia 1,85 GeV 

corrente típica 220 mA 

tempo de aquisição por passo 0,2 s 

passo energético 2 eV 

 

Na fig. 2.5.3 está representada uma célula cúbica de faces centradas (fcc – notação 

mais usual) correspondente ao TiAlN. Nesta estrutura cristalina todas as posições octaédricas 

estão ocupadas por átomos de azoto (esferas escuras) enquanto as restantes posições (esferas 

claras) simbolizam átomos de titânio (ou de alumínio, por substituição). Todas as posições 

octaédricas estão ocupadas, sendo o número de coordenação de átomos de N em volta de Ti 

(ou Al) igual a 6, o mesmo que o número de coordenação de átomos de Ti (ou Al) em volta de 

N. Os compostos TiN, TiAlN, AlN não são verdadeiramente cerâmicos covalentes mas sim 

parcialmente dado que possuem um carácter de ~43% de ligação iónica [35].  

 

Figura 2.5.3 – A estrutura 
cristalina do TiAlN é cúbica de 
faces centradas (fcc), na qual 
todas as posições octaédricas 
estão ocupadas por átomos de 
azoto (esferas escuras) enquanto 
as restantes posições (esferas 
claras) simbolizam átomos de 
titânio (ou de alumínio, por 
substituição) [35]. 

 De modo a facilitar a visualização das posições atómicas torna-se útil a examinação de 

determinados planos cristalográficos. Na fig. 2.5.4 está ilustrado o plano (110) da estrutura 

fcc do TiAlN (baseada na estrutura tipo NaCl B1), na qual uma fila de átomos de azoto 

(esferas escuras) corresponde a uma fila de posições octaédricas com uma distância 
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interplanar de metade do tamanho da célula unitária (a0). A direcção de empacotamento-

próximo mostrada corresponde à menor distância entre átomos de Ti (ou Al), esferas claras, e 

encontra-se num plano de empacotamento-próximo, que no caso de estruturas fcc é (111). O 

sistema de escorregamento, {111}<110>, é assim formado  pela família de planos de 

escorregamento {111}, correspondente aos planos de maior densidade atómica, ou maior 

espaçamento, e a direcção de escorregamento corresponde aquela de maior empacotamento, 

<110>. Dado que os planos de maior densidade atómica são também os mais espaçados na 

estrutura cristalina, a resistência ao escorregamento é normalmente inferior nestes. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5.4 – Plano 
cristalino (110) da estrutura 
fcc do TiAlN (tipo NaCl B1). 
A direcção <110> corresponde 
à de empacotamento-próximo. 
As esferas escuras 
correspondem ao N enquanto 
as claras ao Ti (ou de Al, por 
substituição) [35]. 

   

2.5.3 – Resultados experimentais da técnica de EXAFS  

 
A espectroscopia EXAFS foi utilizada de modo a sondar localmente ao nível atómico 

a natureza química das ligações do TiAlN bem como a coordenação existente. A partir destes 

dados foi fácil chegar à composição do TiAlN e comparar com a mesma obtida por RBS.  

Na fig. 2.5.5 encontra-se a transformada de Fourier de um espectro de EXAFS 

referente a uma amostra de TiAlN produzida nas condições mais usuais das que foram 

utilizadas nas multicamadas de TiAlN/Mo, bem como um espectro de uma amostra padrão de 

TiN. Neste gráfico (*) assinala o máximo correspondente aos primeiros vizinhos de Ti que 

são os átomos de azoto (N). A coincidência do pico experimental com o do padrão leva-nos a 

crer que as ligações Ti-Al-N são semelhantes às da estrutura cúbica de faces centradas do 

TiN. O segundo máximo (**) é relativo aos segundos vizinhos, i.e. à ligação Ti-Ti, que de um 

02a

0a  

[001] 

[110] direcção de empacotamento-próximo 
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padrão previamente estudado de TiN (111) corresponde a 2,15 Å. A concordância da posição 

do pico de TiAlN com o padrão de TiN leva-nos a concluir que de facto as ligações químicas 

da segunda esfera de coordenação no TiAlN correspondem a ligações de átomos Ti-Ti e Ti-

Al, eliminando a hipótese da formação de AlN com estrutura hexagonal dado que o pico 

deveria surgir numa posição inferior a 2 Å. Apesar da concordância de posições deste 

máximo a sua intensidade é bastante inferior ao do padrão. A razão pela qual isto sucede 

prende-se com o facto que na eq. 2.5.3 as ligações Ti-Ti e Ti-Al estão em oposição de fase, o 

que leva a que o sinal do segundo máximo seja diminuído por esta interferência destrutiva. 
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Figura 2.5.5 – Transformada de Fourier de um espectro EXAFS para uma amostra de TiAlN 
tirado perto do limiar de absorção do Ti. Como comparação pode-se ver o correspondente 
espectro para um padrão de TiN (111). O primeiro máximo da esquerda (*) é atribuído à 
primeira esfera de coordenação relativa às ligações Ti-N e TiAl-N, enquanto que o segundo 
máximo (**) é relativo às coordenações Ti-Ti e Ti-Al. No interior do gráfico encontra-se um 
outro alusivo à interferência destrutiva entre as fases de ϕTi-Ti e ϕTi-Al. 

 

Na fig. 2.5.6 encontra-se o espectro EXAFS filtrado obtido por transformação inversa 

de Fourier do espectro experimental encontrado na fig. 2.5.5 e associado ao TiAlN. De modo 

a obterem-se parâmetros estruturais como o número de coordenação dos átomos de Ti e Al 

numa célula cúbica bem como a composição do TiAlN efectua-se uma simulação ao espectro 

experimental. Dado que a informação que pretendemos é essencialmente referente aos 

primeiros vizinhos teremos que eliminar do espectro experimental a contribuição das esferas 

de coordenação mais afastadas e que originam fenómenos de dispersão múltipla. Na fig. 2.5.7 

pode-se ver uma simulação para o espectro total, porém o ajuste só traz informação proveitosa 

quando só for seleccionada a contribuição da retrodispersão pura (fig. 2.5.8). 
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Figura 2.5.6 – Sinal EXAFS 
filtrado, obtido através de 
transformada de Fourier inversa 
da função de distribuição radial. 
representada na fig. 2.5.5, para 
um padrão de TiN e para uma 
amostra de TiAlN.  
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Figura 2.5.7 – Simulação do 
espectro de EXAFS 
experimental da fig. 2.5.6, 
associado a uma amostra de 
TiAlN, no qual tanto a 
contribuição do fenómeno de 
dispersão múltipla como a 
contribuição de retrodispersão 
pura está presente.  
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Figura 2.5.8 – Simulação do 
espectro de EXAFS 
experimental da fig. 2.5.6, 
associado a uma amostra de 
TiAlN, no qual a contribuição 
do fenómeno de dispersão 
múltipla foi retirada 
permanecendo somente a 
contribuição de retrodispersão 
pura das ligações entre Ti-Ti e 
Ti-Al.  
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 Na tabela 2.5.2 estão apresentados os parâmetros extraídos do ajuste ao espectro 

EXAFS experimental da amostra de TiAlN perto do limiar de absorção do Ti e que se 

encontra ilustrado na fig. 2.5.8. Estes resultados confirmam a fase cristalina fcc tipo TiN onde 

átomos de Al substituem outros de Ti. Pelas distâncias interatómicas entre os segundos 

vizinhos (Rj) pode-se calcular o parâmetro de rede: 

2jRa =  Eq. 2.5.5 

Os parâmetros de rede calculados (4,14 Å) são inferiores quer ao valor deduzido 

experimentalmente por XRD para o TiAlN (4,17 Å), quer ao valor tabelado para o TiN (4,24 

Å) [16,17], dado que o átomo de Al é menor do que o de Ti e ao ser incorporado na célula 

unitária do TiN diminui o seu parâmetro de rede. Em relação ao valor experimental obtido por 

XRD, o parâmetro de rede calculado é cerca de 2% menor, porém enquadrado dentro do seu 

desvio padrão (σ Ti-Ti e σ Ti-Al). A soma dos números de coordenação calculados (Nj) dá 12, 

que é o número de coordenação total dentro de uma célula fcc.  Através dos números de 

coordenação calculados e das distâncias ao átomo central é fácil chegar à composição de 

(Ti,Al)N, sabendo de antemão que (Ti,Al) e N são estequiometricos. Assim, e fazendo 5,2/12 

e 6,8/12 temos: Ti0,43Al0,57N. Esta composição está próxima da obtida por RBS (Ti0,4Al0,6N – 

como se vai ver mais à frente na secção 2.6), estando as diferenças dentro das margens de erro 

das técnicas utilizadas.  

 
Tabela 2.5.2 – Resultados obtidos da simulação de um sinal EXAFS de TiAlN (fig. 2.5.8). 

número de 2ºs vizinhos Ti de um átomo central de Ti (R Ti-Ti) 5,2 
número de 2ºs vizinhos Al de um átomo central de Ti (R Ti-Al) 6,8 
parâmetro Debye-Waller do Ti (σ Ti-Ti) 0,079 Å 
parâmetro Debye-Waller do Al (σ Ti-Al) 0,089 Å 
distância interatómica dos 2º vizinhos de Ti-Ti 2,93 Å 
distância interatómica dos 2º vizinhos de Ti-Al 2,94 Å 
parâmetro de simulação ΓTi-Ti 3,8 eV 

parâmetro de simulação ΓTi-Al 3,8 eV 

parâmetro de simulação E0 de Ti-Ti 3,94 eV 
parâmetro de simulação E0 de Ti-Al 5,9 eV 
parâmetro de rede calculado  4,14 Å 
parâmetro de rede deduzido por XRD 4,17 Å 
parâmetro de rede conhecido para o TiN 4,24 Å 
composição deduzida por EXAFS Ti0,43Al0,57N 
composição deduzida por RBS Ti0,4Al0,6N 

 


