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RESUMO  

Vários métodos encontrados na literatura abordam as diferentes características 

entre substâncias cristalinas e amorfas por Difração de Raios X. Estes métodos 

usam a relação entre as intensidades dos picos cristalinos e o background amorfo 

ou a intensidade absoluta de um destes para determinar a quantidade relativa de 

material cristalino e amorfo. No entanto, uma substância cristalina apresenta um 

espalhamento difuso coerente e uma perda na intensidade dos picos de difração em 

função de vibrações térmicas dos átomos, como também de imperfeições na rede 

cristalina. Um método correto para a determinação da cristalinidade deve levar em 

conta estes efeitos. Este trabalho tem como objetivo determinar a cristalinidade de 

materiais cerâmicos obtidos com a adição de cinzas de carvão mineral, utilizando 

técnica de Difração de Raios X e o Método de Ruland, que considera a diminuição 

da intensidade do pico cristalino por causa dos efeitos de desordem. O método de 

Ruland mostrou-se adequado para a determinação da cristalinidade dos materiais 

cerâmicos.   

Palavras-chaves: cristalinidade, materiais cerâmicos, cinzas pesadas de carvão 

mineral.   
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INTRODUÇÃO:  

Os materiais cerâmicos têm suas propriedades definidas pela composição 

química e microestrutura que apresentam. A distribuição de fases  ou microestrutura 

dependem dos processos de fabricação, matérias-primas utilizadas, reações de 

equilíbrio, cinética e mudanças de fases.  

Vários métodos encontrados na literatura(1,2), usam a relação entre as 

intensidades dos picos cristalinos e o background amorfo ou a intensidade absoluta 

de um destes para determinar a quantidade relativa de material cristalino e amorfo. 

Estes métodos implicam que intensidade dos picos cristalinos e do background 

amorfo pode ser claramente correlacionada com a fração de material cristalino e 

amorfo. No entanto, uma substância cristalina apresenta um espalhamento difuso 

coerente e uma perda na intensidade dos picos de difração em função de vibrações 

térmicas dos átomos, como também de imperfeições na rede cristalina. Um método 

correto para a determinação da cristalinidade deve levar em conta estes efeitos. 

Para um sistema isotrópico sem nenhum tipo de desordem, a fração cristalina 

(xcr) é determinada pela Equação (A).  

0

2

0

2

Idss

dsIs

x
cr

cr                                                                  (A) 

Onde: 

s = (4 / ) sen

 

com ângulo de difração 2

 

e um comprimento de onda . 

Icr = intensidade de difração coerente da fase cristalina. 

I = intensidade de difração coerente total das fases cristalina e amorfa.   

Considerando a diminuição da intensidade do pico cristalino por causa dos 

efeitos de desordem, Ruland(3) introduziu a Equação (B). As intensidades dos picos 

de difração devem estar em escala absoluta, ou seja, em unidades por átomo. A 

função desordem D(s) leva em consideração a perda de intensidade concentrada 

nos pontos da rede recíproca, em função do desvio dos átomos da posição ideal. A 

função desordem pode ser determinada pela Equação (C), onde k inclui os efeitos 

das vibrações térmicas como também as imperfeições de rede em geral. Através de 
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uma série de regiões do gráfico de difração de raios X, preferencialmente com 

limites inferiores comuns S0, a Equação B pode ser resolvida, pela determinação da 

série de valores de K no qual o campo xcr assume valores constantes constante para 

uma dada D-função. 

0

22

0

22

0

2

0

2

Ddsfs

dsfs

Idss

dsIs

x
cr

cr                                                  (B) 

)exp()( 2kssD                                                      (C)  

Onde:  

if : fator de forma atômico segundo Kittel(4), cujos valores podem ser 

encontrados na literatura (International Tables for X-Ray Crystallography).  
2f : está relacionado com fator de forma atômico if de cada elemento i 

presente na fórmula, com ni átomos, de acordo com a Equação (D):  

2f = 2( )/i i i
i i

nf s n                                                     (D)   

Dentro desse contexto, objetivo deste trabalho é a aplicação do método de 

Ruland para a determinação quantitativa da cristalinidade de materiais cerâmicos. 

Os materiais cerâmicos analisados foram obtidos com a utilização de cinzas 

pesadas de carvão mineral como matéria-prima.  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Os materiais cerâmicos utilizados nesse trabalho foram obtidos a partir da 

mistura de matérias-primas argilosas e diferentes percentuais de cinzas pesadas de 

carvão mineral, provenientes da Usina Termelétrica Jorge Lacerda, localizada no 

município de Capivari de Baixo, estado de Santa Catarina.  As cinzas pesadas de 

carvão mineral foram utilizadas como componente não plástico do sistema. Foi 

também utilizado um material cerâmico comercial, proveniente de uma indústria de 

cerâmica estrutural localizada no estado de Santa Catarina. 
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Após a moagem a seco e compactação, os corpos-de-prova foram sinterizados 

na temperatura de 1150 oC com taxa de aquecimento de 500 oC/hora e tempo de 

permanência no patamar de sinterização de 2 horas.  

As análises de Difração de Raios X dos materiais cerâmicos foram obtidas num 

difratômetro Philips, modelo X´Pert, (

 
= 1,5406 Å).  As medidas foram feitas a 

0,02o/2s, em 2

 

de 10 a 90o. Para identificação das fases presentes foram utilizados 

os bancos de dados ICSD(5) e JCPDS(6).   

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As fases cristalinas identificadas por Difratometria de Raios-X nos materiais 

cerâmicos são: quartzo ( -SiO2 - JCPDS 05-490), óxido de silício (SiO2 - JCPDS 76-

912), tridimita (SiO2 - JCPDS 75-638), mulita (Al2.35Si0.64O4.82 - JCPDS 15-776) e 

hematita (Fe2O3 - JCPDS 13-534).  

O perfil da função geralf 2 em relação os espectros de raios X na escala atômica 

dos materiais cerâmicos MA, MB, MC e MD estão apresentados na Figura 1. 

Observou-se para todas as amostras uma boa concordância na comparação das 

intensidades de raios X obtidos por reflexão de Bragg com os dados teóricos dos 

cálculos de geralf 2 , usando o fator de forma atômico if .  
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Figura 1: Função geralf 2 e espectro em escala atômica para as amostras (a) MA, (b) 

MB, (c) MC e (d) MD.   

Os resultados da aplicação da Equação (2), para determinação da 

cristalinidade dos materiais em estudo, com D expresso como )exp()( 2kssD

 

são 

mostrados na Tabela 2. Para todas as amostras o valor de K encontrado, no qual o 

campo xcr assume valores constantes para uma dada D-função, foi igual a 2. 

Observa-se para todos os casos que os valores de cristalinidade (fração em peso 

xcr) para K=0 são diferentes dos valores utilizando K=2, evidenciando que é 

necessário levar em consideração os efeitos das vibrações térmicas e do fenômeno 

de desordem na determinação da cristalinidade.   

Tabela 2: Cristalinidade (fração em peso xcr) como função de k e intervalos de 

integração para a amostra MA, MB, MC e MD. 

Intervalo (2 ) 
Amostra MA Amostra MB Amostra MC Amostra MD 

K = 0 K = 2 K = 0 K = 2 K = 0 K = 2 K = 0 K = 2 

12,98 - 28,48 0,599 0,681 0,629 0,752 0,648 0,736 0,656 0,745 

12,98 - 44,02 0,657 0,854 0,759 0,867 0,720 0,937 0,781 1,016 

12,98 - 59,17 0,573 0,872 0,625 0,776 0,630 0,961 0,657 1,002 

12,98 - 71,07 0,448 0,777 0,487 0,649 0,517 0,897 0,517 0,897 

12,90 - 89,97 0,336 0,708 0,329 0,695 0,396 0,834 0,371 0,782 

  

A Tabela 3 apresenta os valores quantitativos das frações cristalinas e amorfas 

dos materiais em estudo. A amostra MD apresentou a maior fração de fase cristalina 
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(xcr= 88,87%) e a amostra MB possui a maior fração de fase amorfa (xam= 25,72%) 

entre os materiais analisados.   

Tabela 3: Percentuais das frações cristalinas e amorfas dos materiais cerâmicos 

obtidos através do Método de Ruland.  

Amostra Valor de K 
Percentual da Fração 

Cristalina (Xcr) 
Percentual da 

Fração Amorfa (Xam)

 

MA 2 77,84 22,16 

MB 2 74,28 25,72 

MC 2 87,29 12,71 

MD 2 88,87 11,13 

  

CONCLUSÕES  

As características das fases cristalinas e amorfas são consideradas como 

importantes fatores que exercem influência nas propriedades físicas de materiais 

cerâmicos. O Método de Ruland mostrou-se adequado para a determinação da 

cristalinidade dos materiais cerâmicos, englobando dois fatores: a cristalinidade 

propriamente dita e a desordem da fase cristalina.   
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DETERMINATION OF CRYSTALLINITY OF CERAMIC MATERIALS FROM  THE 

RULAND METHOD  

ABSTRACT  

Some methods found in literature approach the different characteristics 

between crystalline and amorphous phases by X ray diffraction technique. These 

methods use the relation between the intensities of the crystalline peaks and 

background amorphous or the absolute intensity of one of these to determine the 

relative amount of crystalline and amorphous material. However, a crystalline 

substance presents shows coherent diffuse scattering and a loss in the intensity of 

the peaks of diffraction in function of thermal vibrations of atoms and imperfections in 

the crystalline structure. A correct method for the determination of the crystallinity 

must take in account these effects. This work has as objective to determine the 

crystallinity of ceramic materials obtained with the addition of mineral coal bottom 

ashes, using the X ray diffraction technique and the Ruland Method, that considers 

the diminution of the intensity of the crystalline peak because of the disorder affects. 

The Ruland Method shows adequate for the determination of the crystallinity of the 

ceramic materials.     

Keywords: crystallinity, materials ceramics, mineral coal bottom ashes. 
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