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~JlICROSCOPIA DE VARRIMENTO
POR SONDA (SPM)

M. R. GONÇALVES, J. H. F. RIBEIRO, P. L. VIEIRA e R. F. M. LOBO
Departamento de Fisica. Faculdade de Ciéncias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Quinta da Torre. 2825 Monte da Caparica

A invenção do Microscópio de Ercito de Túnel (SClIIfIlillg TlfIl/lelillg Microscope)

em 1981, por G. Binnig e H. Rohrer, seguida do aparecimento .do Microscópio de

Força Atómica, em 1986, conduziu ao desenvolvimento de um conjunto de novas téc

nicas de microscopia, genericamente designadas por Microscopias de Varrimento por .

Sonda (SClIIfIlillg Probe MicroscopJ' ou SPM). Os avanços conseguidos com este tipo de

micr·oscopia, associada a outras técnicas, deram origem a uma nova área de engenha
ria, fortemente ilJterdisciplinar: a Nano-Engenharia. Neste artigo, é analisado o fun

cionamento de alguns tipos de microscópios SPM e suas aplicações.
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I. Introdnção

o Microscópio de Efeito de Túnel
rScanlling Tunneling Microscope 011 ST/I.f]
[I] constitui um dos marcos mais impor
talHes da microscopia. Permitiu atingir·
resoluções atómicas. analisar topográfica e
espectroscopicamenre superficies de mate
riais coridutores é semicondutores e, sob
certas condições. manipular átomos e
moléculas (2]. Para além disso, pode fun

cionar em diversos ambient~s, como em
Ultra Alto Vácuo (UHV), a baixa e a alta
temperatura, em água, ou em soluções
electrol iticas. Esta versati Iidade esti 111 ulou
a utilização do STM em diversas áreas
como Física de Superfícies. Biologia
Molecular, M icroelectrónica, Super
condutores, Electroquímica e o desen
volvimento de uma nova disciplina de

Engenharia: a Nano-Engenharia.
Contudo, o STM tem uma limitação

importante: não pode funcionar com
amostras isolantes eléctricas.

Em 1986, G. Binnig, Gerber e Quate
[3] desenvolveram um novo microscópio,
o Microscópio de Força Atómica rAtamic
Force Microscope oU AFM). Este micros
cópio tem um processo de varrimento
semelhante ao STM, mas baseia-se na
medição das forças intemtómicas entre os

átomos da extremidade da sonda e os da
amostra, em lugar da corrente de túnel.
Tem a vantagem de poder funcionar com
qualquer tipo de amostra.

Desde 1986. foram desenvolvidos
novos microscópios tais como o Micros
cópio de Força Magnética (Magnelic
Force Microscope ou AlFM), o Micros
cópio Óptico de Varrimento de Campo
Próximo (5canning Near-Fie/d aplicai
Microscope oU 5NOM). o Microscópio de
Força de Fricção (Friclioll Force Micros
cope ou FFAf). entre outros.

Paralelamente, diversas aplicações se
iniciaram, nomeadamente manipulação
atómica e molecular [2, 4], nano-tribolo
gia [5], modificação de superfícies com
AFM no modo de contacto [6], modifica
ção de filmes orgânicos [7], análise de
meios de gravação magnética de grande
densidade [6], e análise de materiais

supercondutores [8].
Em Portugal, a actividade neste domí

nio é ainda bastante reduzida. O Grupo de
Nano-Engenharia da FCT/UNL está
presentemente a desenvolver um STM
baseado num tubo piezoeléctrico e sonda
de tungsténio, e a iniciar a actividade na
produção de filmes orgânicos, com objec
th'os de análise e modificação local dos
filmes, com AFM e STM.
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2. O Microscópio de Efeito de Túnel

2.1. Principios físicos e jtlllcio1tflllletr(O

o efeito de túnel aparece entre duas superficies metá
licas. quando separadas por um filme de material isolante
ou vácuo. de espessura suficientemente pequena. Este
filme constitui uma bmTeira de potencial entre as superfi
cies. A COITente de túnel que se estabelece depende da dis
tância entre as superfícies dos eléctrodos e dos valores das
respectivas funções de onda. na região entre as super
fícies.

Numa barreira de potencial planar. a densidade de
corrente de túnel .i é dada pela expressão [I]:

(I)

onde V. em IVl é a te'nsão aplicada entre os eléctrodos,
"o' em iAl. é uma constante relacionada com o decaí
mento da função de onda fora das superfícies metálicas,
(1K" = A vtq;), cjJ em [eV]. é a funçãÇl de trabalho efectiva,
A = 1025 eV-li~ A-I e s. em (A]. é a separação entre os
eléctrodos.

O STM de Binn ig e Rohrer perm itia obter uma cor
rente de túncl controlada. substituindo um dos eléctrodos
por urna sonda de extn:midade muito tina e aproximan
do-a da supert1cie do outro eléctrodo. a apenas alguns A.
O sistema de varrimento baseava-se num tripé de cerâmi
cas piezoeléctricas, que podiam controlar a distância entre
a ponta da sonda e a superfície da amostra. e executar um
mO\'il1lcnto transversal sobrc a superficie. por aplicação de
tensões de polarizaçào adequadas. Apesar da forma da
sonda ser urna agulha. a variação da corrente de túnel com
3 distància continua a ser exponencial.

Os primeiros microscópios Sr"1 usavam um sistema
de \'arrimemo baseado em tres barras piezoeléctricas,
colocadas 0110gonalmente entre si. de modo a produzirem
o movimento da amostra nas direcções X. Y ('·3JTimento)
e Z (venical) [I, 9]. Mais tarde. deselwolveram-se siste
11135 baseados em tubos piezoeléctricos metalizadc.s. com
:. eléctrodos (4 segmentos externos identicos e um
illterllo) [9]. Os tubos têm a vantagem. relati"amente às
ban'as, de terem flutuações térmicas mais fáceis de com
pensar e de requererem menores dimensões para produzir
as mesmas elongações (Z) e de flexões (X e Yl. aumen
tando por isso as jj'equencias de ressonância do material
piezoeléctrico [9].

A aproximação de larga escala (> I111m). entre a agu
lha e a amostra, faz-se em geral por intermédio de um
parafuso micrométrico (nos sistemas mais simples), 011

por um motor passo-a-passo. A panir de distâncias infe
riNes a I!11l1. a aproximação é cons~guida polarizando o

.:..::::.: .... ~ISle!, . "'Ol 18' FI,se ~ . =""

eléctrodo interno do piezoeléctrico, com tensôes adequa
das e proporcionais (de -200 a +200 V) aos deslocamen
tos pretendidos (ver Fig. J).

O varrimento segundo X e Y faz-se por aplicação de
sinais tipo dente de serra aos pares de eléctrodos externos
opostos do tubo. Por exemplo, por cada linha segundo X,
mantém-se V" constante, variando continuamente V",. No
varrimento seguinte. varia-se Vy e repete-se o processo
para V'" (ver Fig. I).

Fig. I - Esquema de um STM baseado num tubo piaodée
trico. .-\ placa de aquisição ·instalada no PC. pcnnitc ao operador
obler cm tcmpo rcal a imagem STM cm formaçilo c aherar os
Y;llore~ de \ ariáveis de conlrolo. tais como corrente de túnel
c dimen;iks dt' varrimenlo. O lubo piezocl':ctrico TPZ ddorma
-se pc'r aJlIi~:l ...ãl\ de tensões ás suas faces metalizada;. pr<'du·
zindL' 111l'\ i:nellt'\ h,'rizolllal II. ~ "ertieal V. ,,k modo a g::rar (I

Vm"rllllCJlltl :,\\r-r~ :l sup..:rficic S. A fonte Vs pl11:triz.l1 .1 3Tl1,,'~\ra.

criandl' uma dir~rCl1çil de potcncial entre a sonda e a ·anw,;!ra.

o processo de varrimento sobre a amostra em obser-
vação conduz à variaçõl) da corrente de túnel. Esta CO!'-

rente tem \"alores típicos da ordem dos nA, sendo por isso
necessário amplificá-Ia. Sc se pretender manter a corrente
constante. por exemplo para gerar imagens topográficas 01

de corrente constante. é indispensável um sistema de con-
trolo que faça \'ariar V>. adequadamente.

Uma \"ez que a corrente de túnel apresenta uma varia
ção exponencial com a distância (eg. I), toma-se necessá
rio proced~r ii sua linearização, antes de entrar no ciclo de
"feedback" do sistema úe controlo (Fig. I). Este ciclo per
mite controbr o valor da tensão de polarização do tubo
segundo Z. a partir dos valores pretendido e medido da
corrente de túnel.

As sondas do STM mais usadas são de tungsténio.
Podcm ser t:,bricadas por estricção Oll por erosão electro
química. O tipo de extremidade da sonda é lIm factor
importante. uma vcz que quanto mais aguda fôr essa
extremid3de maior será a resolução lateral alcançada. FinK
demonstrou a possibilidade experimental de obter sondas
extremamente agudas, recorrendo ao Microscópio de
Emissão de Campo (Field-Io17 Microscope ou FIM). O
método proposto pellnite obter sondas estáveis e telmina
das num iJnico álomo. evaporando os átomos da extremi-
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d IJ1 ~ de tlInosténio (I 11), por controlo
dade e uma agu.. =
. o do Call1!)O eléctrico aplicado.
IIllCnS ' .• .

No varrimenlo da sonda, há a consIderar tres movl-
IllcnWS e. consequentemente, três resoluções, associadas à
imagem a ser fomlada: a resolução vertical, ou da distân
cia enlre a sonda e a amostra, Ô:, e as resoluções horizon
tais do movimento, segundo X e Y: Ô.t e Ôl" respectiva
mente. Os seus valores dependem, essenclalmente. das
sensibilidades dos piezoeléctricos e estabilidade conse
guida.

As resoluções necessárias para observar os átomos de
uma superfície, individualmente, situam-se em O. I A, para
: e I Á para x e y [9]. Para se obterem imagens com esta
resolução vertical. as sensibilidades dos piezoeléctricos
devem ter valores não superiores a I pm, para a direcção
Z. e cerca de 10 pm para as direcções )( e Y. Os varrimen
tos da sonda requerem igualmente uma regu lação das

(Jimensões da janela, entre 0.1 ~lm e 1 ~lm [9]. Contudo,
'---estas resoluções só podem ser alcançadas garantindo

grande estabilidade mecânica e témlica no sistema de var
rimento, com isolamento térmico e mecânico e compensa
ção dos seus efeitos. De facto, as dificuldades mais fre
quentes. seja no STM, seja em outros microscópios de
varrimento, são a estabilidade tél1l1ica e o isolamento de
vibrações mecânicas de baixa frequência. As variações de
temperatura condicionam fortemente o controlo da cor
rente de túnel e o isolamento de vibrações mecânicas de
baixa frequência é difícil de alcançar. Nos ST;-'·1 instala
ções em sistemas de UHV, usando uma baixa tcmper:J1ura
(alguns K) e sistemas de amortecimento de vibrações
mecânicas conseguem-se boas resoluções. Ê, inclusive.
possível a manipulação individual de átomos adsorvidos
na superfície [I I).

2.2. Modos de Operação
i)
........./ A corrente de túnel depende nào só da estrutura ató-

mica da amostra, mas também da estrutura electrónica dos
átomos envolvidos no processo. Esta dependência difi
culta a obtenção de imagens exclusivamente topográficas.
Mas. por outro lado, permite fazer estudos espeelroscópi
cos das amostras.

O STM pode funcionar em vários modos. dependendo
do tipo de parâmetro que se quer controlar e medir. Os
modos de operação dividem-se principalmente em dois
grupos: lopográflcos e especrroscópicos [I, 8].

a) Entre os modos topográficos estão:

• Modo de correllle conswl1Ie. Mantém-se constante a
corrente de túnel, variando continuamente Z. Obtêm-se
assim imagens Z = Z (X, Y) a corrente constante.

. ,i/fura constallle. Mantém-se Z constante, medindo
continuJmente a corrc:nle de túnel à medida que se faz o
varrimclllO. Tem a "anlagclll dc não necessitar de "fecd-
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back" para controlar Z. Mas só é aplicável em casos de
superfícies relativamente lisas. Em superfícies de grande
rugosidade corre-se o risco de destruir a sonda.

• Alodu/ação da corrente. Coloca-se a sonda em
vibração, na direcção do varrimento X e com uma fre
quência superior à frequência de resposta do ciclo de
"feedback". O sinal dl/dx medido pemlite obter relações

sinal/ruído melhores do que o modo de corrente constante.

b) O modo espectroscópico [I. 8, 12] mais comum é
o seguinte:

• Modu/açc70 da /ensão c/a harreira. É modulada a
tensão aplicada entre a sonda e a amostra. V. e medida a
variação da corrente de túnel com a tensão, dUdV. Este
sinal está relacionado com a densidade local de estados
electrónicos e, portanto, pode distinguir os diferentes tipos
de átomos da amostra.

c) Para além dos modos anteriores, o STM pode for
necer informação sobre a função de trabalho <p [I, 8J:

• Modulação da al/ura da barreira. Coloca-se a
sonda em vibração na vertical, variando a distância entre a
sonda e a amostra, z, com frequência superior à do ciclo
de ·'feedback". A imagem dl/dz obtida é uma imagem das
funções de trabalho locais.

d) Para além dos modos de funcionamento acima
descritos. é possivel usar o STM para manipular átomos
individualmente [2. II, 13], para depositar átomos da
ponta da sonda num substrato [4J, por aplicação de um
potencial elevado, ou modificar uma superfície por con
tacto.

A fig. :2 apresenta uma imagem STM. com resolução
atómica. obtida em UHV e à temperatura do He liquido.

Fig. 2 -ll11ag~m STM de resolução atómica. de Silício (III l.
oblida cm lJHV. Cortesia da CRIOI.AG.

GAZETA OE FíSICA' VOL 18' FASe ~ • 1995
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3. O Microscópio de Força Atómica

3.1. Funcionamento do AFM

o microscópio de Força Atómica (A/omic Force
Microscope ou AFM) usa um processo de varrimento

sobre a amostra semelhante ao do STM. A diferença
reside no fenómeno físico envolvido e no mecanismo da

sua detecção. Neste caso, o tipo de interacções entre a

sonda e a amostra são forças interatómicas de natureza
diversa: covalentes, de van der Waals, iónicas, de adesão.

etc. (3, 12].
A sonda do AFM está incorporada na extrem idade de

uma viga de suporte (ver Fig. 3). As sondas AFM são

fabricadas por erosão electroquimica ou por microfabrica

ção, e são frequentemente constituídas por Si02 ou Ni;04'

~__--,--;r eclodi
·~.~..c~

,----'
Foto"".cto'
eh • ••gm--"~'

Fig. 3 - Esqucma do: um AFI\·1 COIll sistcma de detecção óptico
(denex~o de feixe laser}. Tal com no STM o tubo piezoe!cctrico
produz o movimento vcnical Vs e horizontal H. necessários ao
"arrimemo. A dd1cxilo VI. sofrida pela viga da sonda. produz
diferentes intensidadcs do feixe laser reflectido. nos scgmcnlos

do deleetor. pernlitindo a sua medição.

A medição da intensidade da força é, habitualmente,
obtida por um sistema óptico (por deflexão, ou interfero
metria), embora, em alguns casos, se possa medir recor
rendo a um STM [3]. Nos casos de detecção óptica, a
parte superior da viga tem um filme reflector.

Quando a amostra se aproxima da sonda, por actuação
no tubo' piezoeléctrico, a força atómica deflecte a viga,
alterando o ângulo de reflexão do feixe laser, fazendo
incidir diferentes intensidades luminosas nos quatro seg
mentos do fotodetector. A viga pode sofrer igualmente
torções. A vantagem da utilização do fotodetector com
quatro segmentos é a possibilidade de medir em simultâ
neo deflexões e torções, com base nas intensidades de luz
relativas que incidem em cada um.

Tal como o STM, o AFM pode funcionar em diversos
modos.

a) Entre os modos topográficos referimos:

• Modo de força constante. Durante o varrimento é

mantida constante a força. variando a distância entre a

<:;.;ZETA DE FislCA • VOL ;8, FAse. 4 • 1995

ponta da sonda e a amostra. por acção do ciclo de "feed

back".

• Modo de deflexão variável. A deflexão da viga é
medida continuamente, sem recorrer a qualquer controlo.

Não necessita por isso de "feedback".

• Modo de gradiente de força conslan/e. A viga é
sujeita a uma vibração próxima da sua frequência de res

sonância lo. Por outro lado fo:x cclT e ccn'= c - aF/{Jz (c é
a constante de elasticidade da viga), F é a força e ccn' a

constante de elasticidade efectiva. Se fo for constante.
obtêm-se linhas de varrimento com gradiente de força

constante. Este é o modo de funcionamento mais comum
do AFM com detecção óptica.

• Modos especlroscópicos. Não estão tão desenvolvi

dos como os do STM. Baseiam-se na dependência da
força com a d istãncia.

O AFM pode funcionar em dois modos de interacção:'

modo de contacto e modo de não-contacto. No primeiro <'J
. caso. a interacção entre a sonda e a amostra é feita ao
, nível atómico. O tipo de forças que produzem interacção

neste modo são forças de fricção, adesão metálica, etc. No
modo de não-contacto, a intensidade das interacções é
muito menor e como as distâncias entre a ponta da sonda
e a amostra são grandes. as interacções sonda-átomo são
muito menos importantes. prevalecendo as interacções
entre muitas pat1iculas.

'1

/"'. I.l"'\l'\.:l doi! V~~"\":">.nlo

__ii \
----" -

b)

Fig. 4 - Int<:racçiiu cntre a poma da sonda da viga c a superficie
da amostra. num AFM. A forma da extremidade da ponta da

sonda influcncia o varrimento. podendo reduzir a resolução.

3.2. FOrJIwçüo C processamento das imagens SPM

As imagens SPM. independentemente da sua origem,
são constituídas, na sua fomla mais básica, pelas sequên
cias de sinais das linhas de varrimento segundo uma dada
direcção, da ponta da sonda sobre a amostra. A necessi
dade de proceder ao seu armazenamento electrónico. para
observação c/atI processamento posterior, implica a digi-
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Fig. ,,- Imagem I\FM topográfica de um circuito integrndo
ASIC des~nvol\'ido pclo INESC. obtida no ar. com um AFM
da ParI.: Scientific ,Instrumcnts (90 !!m x 90 fIm). Corlesia

dnCRIOLAB.

nou a investigação não destrutiva em superfícies (adsorção
atómica de moléculas monocamadas, detecção de defeitos
em alta resolução, imagiologia 'de macro-m'oléculas e
células, estudo de impactos e implantação iónica, mate
riais supercondutores, etc) e a modificação local (nano
-litografia, manipulação atómica e molecular. gravação
em alta densidade. modificação de filmes orgãnicos. entre
outros).

Fig. :' -Imagem topográfica de cadeias poliméricns dc um
IiIme de nmlcrial c1eclroluminescente. obtida ã pressi)o nllnosfé·
rica e tempernlura ambiente. com 11111 AFM da Park Scientilic

Instrumcnts (16 ftlll x 16 fllll). Cortcsin da CRIOLA13.

;~J

tulizução destas linhas [14]. O processo de digitalização
faz-se por intermédio de uma placa de aquisição de dados.
Deste modo. é possível observar. cm tempo real, a fonlla
ção da imagem, seja topográfica, espectroscópica ou de
outra natureza (ver Figs. I e 3).

As imagens digitalizadas são annazenadadas no disco
do computador, num fomlato digital adequado, para pro

cessamento posterior, ou simples visualização. Frequen
temente há necessidade de filtrar as imagens para· reduzir
o ruído. detectar comornos. ou reforçar detalhes que
tenham particular interesse.

O formato da imagem digitalizada deve permitir a

execução de cópias e a :llanipulação numérica da ima

gem I. É frequente representar as imagens S PM em escala

de cinzentos ou de tons de cor, associadas às intensidades

do sinal em cada pixel, ou em representações tri-dimen

('lais (Fig. 5).
\~

4./. Outros tipos de microscópios de l'lIrrimellfo

4. Microscopia de Varrimcnto por Sonda (SPM)

J

i
I

J
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O processamento das imagens pode ser feito eventual
mente num computador diferente daquele em que foram
adquiridas, com "software" especifico. Nas Figs. 6 e 7
apresentam-'se as imagens original e processada numerica-

-. mente de um circuito integrado.
i
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-] Desde 1986, novos lipos de microscopia de varri-
menlo foram sendo desenvolvidos baseados nas forças
atómicas, na COITente de túnel. ou ainda em outros fenó

"J menos fisicos microscópicos.
Esta nova geração de microscópios não só alargou o

espectro de aplicações do AFM e STM como proporcio-

Fig. 7 - Imagcm da figura anterior, após dctecç~o de con
tornos c equnl ização de histogmma. A detecção dc contornos
permite realçar o enrugamenlo da superficie. degraus ou

regiões menos lisas.

I I\s imagens apresentadas neste artigo foram anl13Zcnadas cm for·
maIo TII'F c depois cOII\'crtidas em l'ostScripl. de modo a serem inCt1r·

poradas "O te.xlo.
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Enlre os microscópios SPM, para além do AFM e
STr.-1, os de maior expansão sào os seguintes:

• Microscópio de Força Lateral/Microscópio de
Força de Fricçi'io. (Lateral Force Microscope Oll

LFM / Friction Force Microscope Oll FFM). O LFM é um
AFM modificado, funcionando como detector de força
lateral [15, 16]. A força lateral tem como componentes a
força de fricção entre a sonda e a superfície da amostra e
a componente lateral da força de reacção normal. Estas
torças produzem torções na viga do microscópio (cantile
ver). provocando variações de intensidade luminosa nos
segmentos do fOlodetector. As diferenças relativas entre a
intensidade de luz reflectida nos quatro sensores permitem
separar a componente lateral da componente nonnal (ima
gem topográfica) e determinar o valor da força lateral.
A associação da força lateral à fricção faz do LFM/FFM o
microscópio mais usado no estudo de filmes lubrificantes.
rugosidade e defeitos da superficie e fricção.

• Microscópio de Força Magnética. (Magnetic Force
Microscope Oll MFM). O MFM é um dos SPM's mais usa
dos. O funcionamento é semelhante ao do AFM, mas a
sonda é magnetizável. O tipo de interacção predominante
é a magnética, dado que o MFM funciona em modo de
não-contacto, pelo que as o.utras interacções são relativa
mente pouco importantes (a distancia à amostra é superior
a 10 nm) [12). A sonda pode ser construída por erosão
electroquímica. de um material ferromagnético, ou por
microfabricação, depositando um filme de Ni, Co ou
Permalloy sobre uma sonda não magnélica (Si).

O varrimento da sonda sobre um material magnético
tàz intervir forças magnéticas atractivas e repulsivas,
deflectindo a viga diferentemente, consoante a orientação
dos domínios magnéticos do material.

As resoluções podem atingir 10 a 100 nm, o que faz
do MFM o método mais poderoso de imagiologia local de
materiais magnéticos.

• Microscópio Óptico de Varrimento de Campo
Próximo. (Sconning Near-Field aplicai Microscope 011

SNOM). O SNOM é significativamenre diferente do AFM,
embora tenha um mecanismo de funcionamento seme
lhante. A sonda do SNOM é um fibra óptica, com uma
pequena abertura na extremidade, funcionando como
antena óptica. O SNOM pode ser, por isso, considerado
Ultt microscópio óptico, conseguindo porém resoluções
ltluito superiores aos microscópios tradicionais.

Num microscópio óptico, o limite de resolução é
de meio comprimento de onda da radiação - "-/2,
imposto pela difracção. Para a radiação visível, este valor
é - 200 ~lm. Porém. é possível medir a radiação trans
mitida através de uma fenda de dimensão inferior ao com
primento de onda, na proximidade da fenda [17, 18].
A radiação detectada não é propagada, mas sim evanes
cente, e portanto, só existe a curta distância da abertura.
Se se li7.er passar a radiação alravês de um fi 1m e. pode-se

obter uma imagem do filme. O SNOM baseia-se neste
principio.

Se se aproximar uma fibra óptica de pequena abertura
« "-), a uma distância suficientemente pequena, pode-se
captar uma quantidade de energia susceptível de ser
medida por um fotomultiplicador [17]. Quanto menor for
a abertura da fibra (sonda), maior será a resolução alcan
çada. Há, contudo, duas limitações: a potência transmitida
decai exponencialmente com a redução do diâmetro da
fibra e a profundidade de penetração da radiação é limi
tada. Por essa razão, o limite da resolução do SNOM é.
aproximadamente, 10 nm.

O SNOM pode, no entanto. usar outros tipos de
sondas e funcionar em modo de transmissão ou retlexão
[12. 17]. O controlo da distância à amostra analisada pode
fazer-se por Regulação da Distância de Túnel (TlInnel
Distance Regulation, 011 TDR), usando uma sonda de
transmissão óptica com uma sonda STM incorporada na .r:J
sua extremidade [19].

4.2. Aplicações

Entre as grandes aplicaçõs da Microscopia de Varri
mento por Sonda, destacam-se: a nano-fabricação de com
ponentes electrónicos e biológicos [12, 7], a nano-litogra
fia, a gravação de grande densidade, a detecção de
nano-defeitos, a observação de domínios magnéticos e
vórtices em supercondutores, o crescimento de filmes em
superfícies, a distribuição de temperatura em circuitos
integrados em funcionamento, entre muitas outras.

5. Conclusões

Desde o aparecimento do STM, um novo campo de
técnicas de análise nanoscópica surgiu. revelando um :.)
enorme potencial analítico, nunca alcançados por outras
técnicas.

A importância industrial da nano-engenharia dá às
técnicas de SPM uma grande relevância, dadas as suas
potencialidades para modificar e manipular. de modo con
trolado, átomos e moléculas simples, por exemplo.

Além disso, os métodos SPM tem um carácter inter
disciplinar, possibilitando a utilização em múltiplos cam
pos, entre as quais a Física de Superfícies, a Biologia
Molecular, a Electroquímica, Nano-Electrónica bem como
Calálise Química.
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Utilização e rentabilização de
equipamento laboratorial

Na sequência de um anúncio anterior (Gaz. Fis. Março 95,

pág. 25), a Delegação Norte da SPF foi contactada por algu
mas escolas do Ensino Secundário para reali:zar acções de
apoio nest<l área. Na consequência destes contactos, foram
já realizadas acções na Escola Secundária de Filipa de
Vilhena (nos dias 13 e 14 de Julho), Escola Secundária de
Canidelo (nos dias 19 e 21) e na Escola Secundária de IIhavo
(no dia 20), pelo Doutor Manuel de Barros.

Transcreve-se em seguida, para conhecimento dos
leitores da Gazeta, um relatório que nos foi recente
mente enviado.

"00 que observei, e daquilo que os colegas do ensino secun
dário me contaram pude concluir que o apetrechamento em
material de laboratório - quer para demonstrações quer para a
realização de trabalhos pelos alunos - é em muitos casos
satisfatório. Dadas as boas noticias. vamos agora às más: o
material aparece, regra geral, sem ninguém dizer "água vai",
vindo não se sabe de onde, e apenas acompanhado de uma
guia de remessa da transportadora. Compreensivelmente. os
fornecedores preferem fazer expedições conjuntas. No
entanto, para quem recebe, muitas vezes não conhecendo
antecipadamente o material, verificar se uma determinada
experiéncia está ou não completa pode ser muito difícil. (Vi
por exemplo um caso de um carril de ar onde faltavam os
contadores de tempo). Aparentemente não existe grande con
tlOlo sobre as condições em que material é recebido. antes de
o respectivo pagamento ser efectuado. Talvez, por isso. even
tuais reclamações efectuadas directamente aos fornecedores
não costumam ser bern recebidas. Reclamações efectuadas
ao Ministério da Educação tornam-se difíceis por não se
saber a Quem as endereçar. Tudo isto se repete no caso de
avarias e. não tenhamos dúvidas, o resultado é ao fim de
algum tempo. um acumular de material avariado e portanto
inútil. Um outro aspecto é a falta de instruções em português.
Mas se elas faltam, mesmo em inglês, como resolver o pro
blema?
E. para acabar. um pedido: os Departamentos de Físíca das

Universidades não poderiam ser também contemplados com
esta chuva de material didáctico? É que comparado (falo

obviamente do Departamento de Física da FacL!ldade de
Ciências da Universidade do Porto. mas suponho que os
outros náo estarão muito melhor) com o Que vi no Ensino
Secundário estamos em situação de verdadeira indigência.
Peço desculpa àquele Secretário de Estado que há tempos
disse mais ou menos isto, e de quem na altura duvidei:

Manuel de Barros

Oep. Física. Fac. Ciências U. Porto
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