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Sumário: A aplicação de nanomateriais vem crescendo 
rapidamente em todos os setores industriais, levando a uma 
forte necessidade em nanometrologia e normalização na área 
de nanomateriais [1]. O grande potencial da técnica de 
difração de raios-X neste campo é ilustrado no exemplo de 
metais, óxidos de metais e fármacos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A redução à escala nanométrica do tamanho de 
cristalitos, partículas, camadas, diâmetro de tubos, etc. vem 
resultando em propriedades físicas e químicas fascinantes 
em diversos materiais [1]. A correlação forte entre 
propriedades ímpares desses materiais e tamanho reduzido 
de seus blocos constituintes faz com que o controle da 
dimensão destes nano-objetos se torne crucial. Tanto 
interesses acadêmicos na exploração de várias propriedades 
físicas e químicas em nanomateriais, como interesses 
industriais na produção e controle de qualidade de 
nanomateriais exigem técnicas e métodos capazes de medir 
dimensões abaixo de 100 nm com alta precisão. Além disso, 
em nanosistemas reais há sempre certa distribuição de nano-
objetos (nanocristalitos, nanopartículas, nanotubos) pelo seu 
tamanho. Para uma grande dispersão de tamanho de nano-
objetos em torno do seu valor médio, a propriedade do 
material correlacionada se torna praticamente independente 
do tamanho médio [2]. Isto torna imprescindível para a 
nanotecnologia a fabricação de nanomateriais com 
distribuições de tamanho limitadas e a determinação dessas 
distribuições. Entre várias técnicas experimentais capazes de 
atender estes requisitos, a técnica de difração de raios-X se 
destaca por uma série de atrativos. É uma técnica de fácil 
acesso, rápida, não destrutiva e macroscopicamente 
representativa do material. Além da capacidade de 
determinar o tamanho médio de cristalitos em materiais 
policristalinos, esta técnica fornece informações estruturais 
de altíssima precisão. 

Neste trabalho, nós discutimos a potencialidade da 
técnica de difração de raios-X para fins nanometrológicos 
mostrando como exemplos os estudos em diversos 
nanosistemas tais como: metais (Cu), óxidos de metais 

(TiO2) e fármacos (tibolona). O foco do trabalho está na 
determinação de tamanho e forma médios de cristalitos, e da 
distribuição de tamanho a partir de padrões de difração de 
raios-X obtidos de materiais policristalinos. 

 
2. TAMANHO DE CRISTALITOS 

Duas abordagens principais são usadas para extrair o 
tamanho de cristalitos dos padrões de difração. Uma é 
baseada na determinação da largura integral de pico de 
difração, β (área de pico dividida pela intensidade máxima 
de pico), associado ao tamanho pequeno de cristalito. A 
largura integral pode ser relacionada à dimensão média de 
cristalitos LV da seguinte forma [3]: 
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em que λ é comprimento de onda de raios-X, θ é o ângulo 
de raios-X difratados. O tamanho LV, chamado tamanho 
aparente, representa a espessura média de cristalitos, 
ponderada em volume e medida ao longo da direção do 
vetor de espalhamento de raios-X. 
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A representação equivalente do tamanho aparente, mais 
conveniente para cálculos, é dada em termos da integral pelo 
volume comum para o cristalito e seu “fantasma” deslocado 
na distância t na direção do vetor de espalhamento sr  (figura 
1). 
 

 
 

Fig. 1. Cristalito e seu “fantasma”. 
 
A integração é feita em todo intervalo de t no qual V(t) não é 
nulo: 

∫= dttV
V

LV )(1    (3) 



Outra abordagem para determinação de tamanho de 
cristalitos utiliza a análise Fourier de linhas de difração. A 
variação mais usada desta abordagem é o método de Warren 
e Averbach da separação de contribuições do tamanho e da 
deformação não homogênea de cristalitos no alargamento de 
pico de difração [4]. Neste método a intensidade do pico de 
difração do pó de um material com a rede cristalina cúbica 
pode ser expressa como série de Fourier 
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em que K é uma constante do material, a3 é o parâmetro da 
rede ortorrômbica escolhida de tal forma que o pico hkl da 
rede cúbica corresponde ao pico 00l da rede ortorrômbica, s 
é o módulo do vetor de espalhamento, An e Bn são 
coeficientes que dependem do tamanho e da deformação de 
cristalitos. O coeficiente An pode ser escrito como produto 
de termos AS e An

D, onde primero depende só do tamanho de 
cristalitos e o segundo depende só da distorção de cristalito, 
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em que L=n a3. A relação entre o coeficiente AS e a 
dimensão do cristalito foi estabelecida por Bertaut [5] que 
introduziu o conceito de comprimento da coluna formada 
por células unitárias de cristal. Seguindo o tratamento dado 
pelo Bertaut se deduz a seguinte relação: 
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em que LA é a espessura média ponderada em área projetada 
A do cristalito ao longo da direção do vetor de 
espalhamento, ou seja, 

∫∫= Ldydz
A

LA
1    (7) 

ou na forma análoga à equação (3), 
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Os tamanhos aparentes LA e LV dependem, de uma forma 
complexa, do conjunto de parâmetros tais como: a rede 
cristalina do material, tamanho de cristalitos, sua forma, 
distribuição de tamanhos, índices de Miller, orientação da 
rede cristalina com relação à forma do cristalito. Entretanto, 
as definições de LA e LV dados pelas equações (2), (3), (7) e 
(8) são gerais e não dependem destes fatores. Este fato 
possibilita a criação de um procedimento abrangente para 
determinação de tamanho de cristalitos a partir de espectros 
de difração. 

 

2.1. Tamanho Real de Cristalitos 

De uma forma geral, o tamanho médio real de cristalitos 
num sistema no qual haja uma distribuição de tamanho dos 
cristalitos pode ser definido como 

∫ ⋅= dppPpp )(    (9) 

em que p é o tamanho de um cristalito (raiz cúbica do seu 
volume) e P(p)dp é fração de cristalitos com tamanho entre 
p e p+dp. Para determinar o tamanho médio real de 
cristalitos a partir de dados de difração é nesessária a 

suposição sobre a morfologia de cristalitos. Assume-se que a 
forma de cristalitos é única, embora não é necessariamente 
conhecida, e que esta forma pode ser approximada por uma 
geometria simples. Medindo um conjunto de picos de 
difração determina-se um conjunto de valores hkl

VL  e hkl
AL . 

Estes valores são comparados com valores teóricos 
(equações (3) e (8)) via ajuste por método de mínimos 
quadrados de geometrias particulares de cristalitos para 
determinar a forma mais representativa de cristalitos e seus 
parâmetros médios “efetivos” para ambas as definições de 
tamanho [6,7]. O tamanho médio “efetivo” dos cristalitos 
está ligado aos momentos da distribuição de cristalitos pelo 
seu tamanho da seguinte forma [6]: 
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As relações (10a) e (10b) podem definir uma distribuição 
de dois parâmetros, como, por exemplo, distribuição normal, 
lognormal ou gama. A aproximação da distribuição de 
cristalitos pelo seu tamanho por uma função leva à 
determinação do tamanho de cristalito médio real conforme 
a equação (9). Não existem, entretanto, as considerações a 
priori para a escolha de uma função de distribuição. Os 
métodos não correlacionados à difração de raios-X 
(microscopia eletrônica de transmissão) devem ser usados 
para fazer tal escolha. 

 

2.2. Fator Cristalográfico 

No caso da forma não esférica de cristalitos, os tamanhos 
aparentes hkl

VL  e hkl
AL  dependem da orientação da rede 

cristalina do material com relação à forma do cristalito. 
Além disso, o fator de multiplicidade (reflexões 
simetricamente relacionadas) introduz a complicação 
adicional para o problema da reconstrução 3-D da forma de 
cristalitos. A ilustração destes fatores está na figura 2 que 
mostra um parallelepipedo retangular, escolhido como 
modelo da forma de cristalito, e a célula unitária de simetria 
tetragonal.  

 
Fig. 2.  Modelo geométrico de cristalitos. 

 
Consideraremos, por exemplo, o pico de difração 

associado à família de planos cristalográficos (011). A 
simetria da rede cristalina faz com que o perfil deste pico 
seja a superposição de quatro picos exatamente sobrepostos. 
A relação de orientação entre a rede cristalina e o sistema de 
referência da forma do cristalito (P1,P2,P3) determina-se 



pelos ângulos de Euler φ1, Φ, φ2 (fig. 2). Para valores 
arbitrários de P1, P2 e P3, e de ângulos φ1, Φ, φ2 os valores LV 
e LA em direções perpendiculares aos planos {011}, {101}, 
{10 1 } e {01 1 } vão ser diferentes. Desta forma, os 
parâmetros de ajuste do modelo (P1, P2, P3, φ1, Φ, φ2) devem 
minimizar a diferença entre os valores experimentais hkl

VL  e 
hkl
AL , e os respectivos valores teóricos que são as médias de 

dimensões de cristalitos em direções definidas pelas 
orientações de planos (hkl). 

 

2.3. Obtenção de Tamanhos Aparentes. 

Sem dúvida, o ponto crucial na caracterização de 
tamanho de cristalitos usando a técnica de difração de raios-
X é a extração de tamanhos aparentes hkl

VL  e hkl
AL  dos 

difractogramas experimentais. Nesta seção nós vamos 
descrever a abordagem usada para obter os valores hkl

VL  e 
hkl
AL  nos exemplos experimentais apresentados nas seções 

posteriores, e discutiremos brevemente as limitações desta 
abordagem. 

De uma forma geral, o pico de difração observado Y(2Θ) 
pode ser apresentado como a convolução da função 
instrumental I(2θ) e da função da amostra S(2θ): 

∫ ⋅= ττθτθ dSIY )-(2)()2(    (11) 

Procedimentos de ajuste de difractogramas 
experimentais (métodos Rietveld e Le Bail) que se baseiam 
na equação (11) permitem extrair corretamente perfis de 
difração originados somente devido ao tamanho reduzido 
dos cristalitos. Para modelar os perfis de picos de difração 
foi utilizada a abordagem implementada no programa 
TOPAS-Academic [8] de convolução direta de funções. A 
função instrumental I(2Θ) foi determinada com ajuda de um 
padrão (Al2O3, LaB6, CeO2). A função Voigt foi usada para 
modelar o efeito de tamanho de cristalitos nos perfis de 
difração, 

∫ ⋅= duuGuLSCS )-(2)()2( θθ   (12) 

em que L(x) e G(x) são funções de Lorentz e Gauss dadas 
pelas equações (13) e (14) respectivamente. 
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A não isotropia dimensional dos cristalitos se expressa no 
alargamento não isotrópico dos picos de difração. Para 
modelar o alargamento variável de picos de Bragg foram 
usadas duas séries de harmônicos esféricos [9], Sh, que 
descreveram a largura a meia altura das componentes 
Gaussiana e Lorentziana da seguinte forma: 
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Determinando a largura integral do pico de difração definido 
pela equação 12, obtêm-se o tamanho aparente hkl

VL  a partir 
da equação 1. 

O uso da função Voigt para modelar o efeito do tamanho 
de cristalitos permite aplicar indiretamente o método de 
Fourier de análise de linhas de difração [10]. Como foi 
mostrado por Kielkopf [11], os coeficientes de Fourier da 
função Voigt são dados pela seguinte equação 

GL LLS eLA βπβ 22)( −−=    (16) 
em que βL e βG  são larguras integrais de componentes 
Gaussiana e Lorentziana da função Voigt. Usando a equação 
6 podemos obter o tamanho aparente hkl

AL como 
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L
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Vale ressaltar que a largura integral hkl
Lβ  na equação 16 é 

dada em unidades do vetor de espalhamento, s(Ǻ-1). A 
conversão para unidades angulares é dada como 

λ
θθββ )cos()2()( ⋅= hkl

L
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A validade da abordagem descrita acima para extrair 
hkl
VL  e hkl

AL  está restrita essencialmente pelo fato de usar a 
função Voigt para modelar o perfil do pico de difração. 
Vários estudos (por exemplo [12-14]) mostram que essa 
função não modela adequadamente perfis de picos de 
difração de um sistema de cristalitos com certas 
distribuições de tamanho (lognormal ou multimodal, por 
exemplo) com uma dispersão grande de tamanho. De uma 
forma geral, o uso da função Voigt não é justificado se: 1) o 
perfil do pico é assimétrico; 2) a razão entre a largura a meia 
altura e a largura integral, FWHM/β, não está entre 2/π 
(função Lorentz) e π/)2ln(2  (função Gauss); 3) a 
intensidade das extremidades de pico não diminui conforme 

2
0 )22/(1 θθ − , em que 2θ0 é a posição do máximo do pico. 

Em muitos casos, entretanto, a aplicação prática de 
nanosistemas está condicionada à presença da dispersão 
moderada de cristalitos. Para esses casos, a função Voigt é 
uma boa aproximação do perfil do pico de difração 
associado ao tamanho pequeno de cristalitos. 
Consequentemente, a abordagem acima proposta é adequada 
para extrair as distribuições de tamanho de cristalitos nestes 
casos. 

 

3. EXEMPLOS EXPERIMENTAIS 

Os exemplos a seguir mostram a funcionalidade da 
abordagem descrita acima para medida do tamanho de 
cristalitos e para estimativa da sua distribuição pelo tamanho 
no caso de diversos sistemas cristalinos com a forma média 
não esférica dos cristalitos. 

 

3.1. Nanorutilo, TiO2 

As amostras sintetizadas do nanorutilo representam um 
sistema de nanocristalitos com uma forma dominada pelas 



faces prismáticas com terminações piramidais (figura 3). A 
não isotropia dimensional dos cristalitos se expressa no 
alargamento não isotrópico dos picos de difração. A figura 3 
mostra o espectro de difração do nanorutilo e seu ajuste pelo 
método de Rietveld. 

 
Fig. 3.  Padrões de difração experimental (cruzes) e teórico (linha) do 
nanorutilo. A curva-diferença está mostrada em baixo. A imagem de 

cristalitos obtida por microscopia eletrônica de transmissão está 
inserida no gráfico. 

Para determinar o tamanho de cristalitos foi usado o 
modelo geométrico de cristalitos da figura 2. No caso de 
tamanhos hkl

VL , o resultado do ajuste dos valores 
experimentais de tamanho aparente ao modelo teórico é 
mostrado na figura 4. 

 
Fig. 4.  Forma média aparente de cristalitos. Os tamanhos 

aparentes experimentais são as distâncias da origem até símbolos 
pretos ao longo dos vetores de difração específicos. A rede 3D 

representa o tamanho aparente teórico para todas as outras direções 
do vetor de espalhamento. 

 

Os parâmetros ajustados P1, P2, P3 do modelo geométrico 
determinam o tamanho médio “efetivo” dos cristalitos da 
equação (10a). O mesmo ajuste aplicado para tamanhos hkl

AL  
leva ao tamanho médio “efetivo” da equação (10b). A partir 
das equações 10a e 10b deduzem-se os dois parâmetros que 
definem funções de distribuição normal, lognormal e gama 
(figura 5). 
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Fig. 5.  Funções de densidade de probabilidade que podem 

aproximar a distribuição de cristalitos de nanorutilo pelo seu tamanho. 
 

Como se pode observar na figura 5, o tamanho médio 
real de cristalitos <p> é menor do que os tamanhos médios 
efetivos <LV > e <LA > para todas as distribuições 
assumidas. Isso se explica pela seguinte razão: enquanto 
<p> é o tamanho médio dos cristalitos ponderado pelo 
número total de cristalitos, <LV > e <LA > representam os 
valores médios ponderados pelo volume total da amostra. 
De outra forma, num sistema de nanocristalitos, os 
cristalitos maiores, apesar de estarem em quantidade menor, 
podem dominar a percepção do tamanho médio de cristalitos 
por raios-X, pois representam maior fração volumétrica da 
amostra analisada por raios-X. 

 

3.2. Tibolona. 

Uma das tarefas metrológicas mais requisitadas no 
problema de polimorfismo em fármacos é a determinação do 
conteúdo de fases em substâncias que têm várias formas 
cristalográficas de cristalização. O exemplo da tibolona 
mostra que além da questão de conteúdo de fases a técnica 
de raios X oferece a possibilidade de análise da morfologia 
(tamanho e a forma de cristalitos) de polimorfos específicos. 

Tibolona é um hormônio usado na terapia de reposição 
por mulheres depois da menapausa. São conhecidas duas 
formas polimórficas de tibolona referidas geralmente como 
forma I e forma II. A tibolona I possui a simetria 
monoclínica da rede cristalina (grupo de espaço P21) e a 
tibolona II possui a simetria triclínica (grupo de espaço P1). 
Ambas as formas podem estar presentes num fármaco o que 
dificulta ainda mais a análise das fases de baixa simetria da 
tibolona. 

Amostra estudada da tibolona foi adquirida em farmácia 
de manipulação. O espectro de raios-X revelou a presença 
na amostra de duas fases conhecidas da tibolona (figura 6). 
O ajuste de picos de difração mostrou boa coincidência entre 
padrão de difração experimental e os difractogramas 
calculados, no entanto alguns picos de baixa intensidade não 
tiveram coincidência satisfatória (vide detalhes do ajuste na 
figura 7). Estes picos de baixa intensidade foram excluídos 
do procedimento de cálculo do tamanho de cristalitos. O 
resultado do ajuste da forma aparente de cristalitos para duas 
fases da tibolona está mostrado na figura 8. 



 
Fig. 6.  Padrões de difração de tibolona: experimental (linha preta)  

e teóricos (linhas vermelha, azul e verde). A curva-diferença está 
mostrada em baixo. A imagem de cristalitos obtida por microscopia 

eletrônica de transmissão está inserida no gráfico. 

 
Fig. 7.  Detalhes do ajuste dos espectros da figura 6. 

 

 

 
Fig. 8.  Forma aparente de cristalitos da tibolona I (a) e da tibilona II 

(b). Significado dos símbolos e da rede 3D é equivalente ao da figura 4. 
 

O modelo geométrico de cristalitos da figura 2 foi usado 
para obter a forma aparente apresentada nas figuras 8a e 8b. 

Tanto parâmetros geométricos ajustados do modelo 
como o próprio aspecto da forma aparente indica que os 
cristalitos da tibolona I têm a forma do tipo agulha com um 
comprimento muito grande superando os limites de detecção 
por método de difração de raios-X. Ao mesmo tempo, a fase 
tibolona II possui uma morfologia mais isotrópica de 
cristalitos. De fato, as imagens do MET da amostra da 
tibolona revelaram dois tipos de morfologias que 
qualitativamente confirmam os resultados da difração. 

 

200 nm
 

 
Fig. 9.  Imagem da MET de amostra da tibolona. 

 

3.3. Cobre. 

As amostras de cobre foram preparadas por redução 
química de sulfato de cobre, CuSO4⋅X H2O, por hipofosfito 
de sódio, NaH2PO2⋅H2O em etilenoglicol. A fase metálica de 
cobre foi separada da solução por centrifugação e foi 
analisada com a técnica de difração de raios-X. Os espectros 
de difração mostraram a presença de cuprito, Cu2O, nas 
amostras (figura 10) além do cobre metálico. 

 
Fig. 10.  Padrões de difração experimental (símbolos pretos) e 

teóricos (linhas vermelha, azul e verde) da amostra. Os picos de 
difração de cobre são indexados. A curva-diferença está mostrada em 

baixo. Os detalhes do ajuste estão mostrados na figura inserida. 

A figura 11 mostra os tamanhos aparentes experimentais 

VL  e AL  associados aos picos de Bragg (002) e (111) junto 
com valores teóricos obtidos a partir do modelo geométrico 
do cristalito da figura 2. Os simbolos vermelhos na figura 11 
representam os valores teóricos que são os tamanhos 
aparentes médios do conjunto de tamanhos associados aos 



planos de difração equivalentes. Os valores de parâmetros 
geométricos P1, P2 e P3 (vide figura 2) obtidos indicam que 
na média os cristalitos de cobre apresentam-se na forma de 
placa. 
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Fig. 11.  Seção da forma aparente 3D com o plano definido pelos 

vetores normais aos planos cristalográficos (110) e (002) para 
definições de tamanho LV (a) e LA (b). Símbolos pretos e símbolos 

vermelhos são os tamanhos aparentes experimentais e teóricos 
respectivamente. Símbolos azuis são os tamanhos aparentes teóricos 

que correspondem aos vetores de difração para os planos equivalentes. 
 
O exemplo do cobre destaca a importância do efeito da 

multiplicidade de picos de difração nos tamanhos aparentes. 
Apesar do número reduzido de dados experimentais 
(situação típica para materiais com a rede cristalina cúbica), 
o procedimento de ajuste de tamanhos aparentes a partir de 
um modelo geométrico de cristalitos permite concluir sobre 
a forma dos cristalitos. 

3.  CONCLUSÃO 

O tamanho médio, a distribuição de tamanho e a forma 
de cristalitos, sendo razoavelmente bem definida, podem ser 
estimados a partir de dados de difração de raios-X. O 
método proposto é universal para diferentes estruturas 
cristalográficas e não é limitado pelo número de picos de 
difração medidos. A abordagem para a análise de dados de 
difração desenvolvida oferece um método abrangente de 
controle dimensional de cristalitos num material 
policristalino. 
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