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 A microscopia de força atómica é uma das técnicas de microscopia de campo próximo 

mais utilizadas na caracterização morfológica à escala nanométrica. O trabalho realizado 

consistiu essencialmente na caracterização de superfícies e nanoestruturas, por utilização da 

microscopia de força atómica e técnicas associadas. Numa primeira fase, foram exploradas 

algumas valências da caracterização topográfica que permitem, por exemplo, a análise do 

modo de crescimento de filmes finos ou a determinação da sua espessura e ainda a análise da 

distribuição de tamanhos ou agregados em sistemas de partículas nanométricas. Foram para 

isso analisados vários tipos de amostras como filmes finos depositados por MOCVD de 

injecção pulsada, nanopartículas de CdSe e nanotubos de carbono. Numa fase posterior, o 

trabalho incidiu na implementação de duas técnicas complementares de caracterização, a 

microscopia de força magnética e a microscopia de força piezoeléctrica. Recorrendo a estas 

técnicas foi possível observar a configuração em domínios ferromagnéticos tanto em sistemas 

magnéticos convencionais como em filmes ferromagnéticos depositados no laboratório, assim 

como a formação de domínios ferroeléctricos em filmes finos de BaFeO3. A sistematização e 

desenvolvimento resultante do trabalho realizado permitiu evidenciar o potencial do 

microscópio de força atómica como instrumento de caracterização dos materiais estudados no 

grupo de investigação Materiais Funcionais Avançados em que este trabalho se insere, 

nomeadamente no estudo de materiais com ordem ferromagnética e ferroeléctrica. 
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 Atomic force microscopy (AFM) is one of the most used scanning probe microscopy 

techniques for morphological characterization at the nanoscale. In this work aiming at the 

development of AFM and associated techniques in the Advanced Functional Materials group 

laboratory, the characterization of nanostructured surfaces by atomic force microscopy was 

undertaken. In the first part of the work some of the topographic characterization valences 

allowing namely the analysis of growth modes or thickness determination in thin films, and size 

distribution analysis in systems of nanometric particles were explored. Different types of 

systems have been analyzed ranging from thin films deposited in our research group by pulsed 

injection-MOCVD, CdSe nanoparticles and carbon nanotubes. In a second stage the work 

focused on the implementation of two complementary characterization techniques, the magnetic 

force microscopy and the piezoresponse force microscopy. By using these techniques it was 

possible to observe the magnetic domain configuration both in conventional magnetic systems 

and in ferromagnetic thin films deposited in our laboratory, as well as the formation of 

ferroelectric domains in piezoelectric materials like BaFeO3. The development reached in the 

scope of this work allowed to evidence the potential of the near field microscopy techniques as 

a tool in the characterization and study of materials combining electric and magnetic 

functionalities. 
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As técnicas de microscopia de campo próximo são poderosas ferramentas de 

caracterização de superfícies permitindo imagens com resolução nanométrica. O trabalho 

realizado teve como objectivos principais a caracterização por microscopia de força atómica de 

sistemas nanoestruturados assim como a implementação e exploração de algumas das opções 

complementares de caracterização associadas a esta técnica, nomeadamente as imagens de 

fase, microscopia de força magnética e microscopia de força piezoeléctrica. Com o objectivo de 

desenvolver o estudo referido foram também produzidas, no âmbito deste trabalho, amostras 

específicas, filmes finos de diferentes óxidos (CaO, La0,7Ca0,3MnO3, La0,7Sr0,3MnO3, BaFeO3 e 

ZnO dopado com Fe) depositados por MOCVD de injecção pulsada, e realizada a sua 

caracterização estrutural por difracção de raios-X. 

 Numa primeira fase foi desenvolvida a caracterização topográfica de amostras, 

principal função do AFM. Neste trabalho, a caracterização topográfica realizada para os vários 

sistemas nanoestruturados incidiu sobre a análise qualitativa das superfícies e o cálculo dos 

valores de rugosidade associados, e também sobre a análise do modo de crescimento dos 

filmes e determinação das espessuras respectivas. A obtenção e análise de imagens de fase 

que através dos contrastes obtidos permite identificar contaminantes e mapear diferentes 

componentes presentes na superfície foi também utilizada para complementar a caracterização 

atrás referida. Numa segunda fase procedeu-se à implementação e desenvolvimento das 

técnicas de microscopia de força magnética e microscopia de força piezoeléctrica que 

permitem a observação de domínios magnéticos e ferroeléctricos respectivamente, de grande 

importância no estudo de materiais e estruturas multifuncionais.    

A descrição do trabalho efectuado está organizada em cinco capítulos. No Capítulo 1 

faz-se uma breve descrição histórica do desenvolvimento da técnica de microscopia de força 

atómica e o Capítulo 2 é dedicado aos princípios gerais de funcionamento do microscópio de 

força atómica incluindo a descrição das várias forças de interacção ponta-amostra e dos modos 

básicos de funcionamento do instrumento. 

 No Capítulo 3 faz-se uma descrição detalhada do microscópio usado neste trabalho e 

das suas componentes, como o scanner ou o sistema ponta-cantilever. Faz-se também uma 

análise da forma como a instrumentação ou o uso de parâmetros de medida não optimizados 

pode introduzir artefactos nas imagens. 

 O Capítulo 4 é dedicado à exposição e discussão dos resultados experimentais 

obtidos. A apresentação dos resultados está dividida em quatro secções: na primeira mostra-se 

como as medidas de topografia podem ser usadas na caracterização superficial de vários 

sistemas assim como na determinação da espessura de filmes finos ou na análise do modo de 

crescimento dos mesmos. Na segunda secção são apresentados resultados de imagens de 

fase e mostra-se como estas servem de complemento às imagens topográficas obtidas, 

descritas na primeira secção. A terceira secção é dedicada à implementação do sistema de 
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microscopia de força magnética e à apresentação de resultados em vários sistemas 

ferromagnéticos. Na quarta secção apresenta-se a implementação da técnica de microscopia 

de força piezoeléctrica e os resultados obtidos em dois sistemas piezoeléctricos. 

No Capítulo 5 faz-se um resumo das principais conclusões retiradas a partir do trabalho 

realizado. 
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 As nanociências e nanotecnologias procuram entender e controlar o comportamento da 

matéria ao nível dos átomos e das moléculas. A manipulação destas estruturas fundamentais 

tem aplicações num vasto conjunto de áreas científicas que vão da electrónica à medicina. 
 Em nanotecnologia temos duas abordagens: “bottom to top”, que consiste na 

manipulação de átomos individuais com o objectivo da fabricar moléculas e nanoestruturas, e 

“top to bottom”, proveniente da ultra miniaturização que resulta em dispositivos cada vez mais 

pequenos (1). Aqui trabalham cientistas dos materiais, engenheiros e investigadores médicos 

em conjunto com físicos, biólogos, químicos e bioquímicos. Esta multidisciplinaridade deve-se 

à necessidade de partilhar o conhecimento sobre ferramentas e técnicas de caracterização, 

como a manipulação à escala atómica, auto-montagem e a representação por imagens, a par 

de ferramentas informáticas cada vez mais poderosas (1). 
Deste modo, coloca-se a necessidade de desenvolver e optimizar técnicas de 

caracterização que permitam obter imagens à nanoescala. 

A microscopia óptica tem como limitação fundamental o limite de difracção da radiação 

electromagnética incidente, que reduz a sua resolução espacial máxima a cerca de metade do 

comprimento de onda desta radiação. Esta resolução é obtida a partir da equação de Abbe (2), 

(3): 

 
2

0.61                                                                    1.1  

 

onde dmin é distância mínima entre dois objectos necessária para que estes sejam distinguidos 

pelo microscópio óptico, sendo λ  o comprimento de onda da radiação incidente. O número de 

abertura, NA, é igual a , onde n é o índice de refracção do meio e θ é metade do ângulo 

subtendente. Assim, nos sistemas ópticos convencionais dmin ~ 0,5 µm (2). Existem técnicas 

que conseguem melhorar estes resultados como é o caso da NAIL (numerical aperture 

increasing lens) associada à NSOM (near-field scanning optical microscopy) com resoluções de 

0.14 µm (2), e a STORM (stochastic optical reconstrution microscopy) que atinge 20 nm de 

resolução (4). 

A microscopia electrónica de varrimento (scanning electron microscopy – SEM) tem um 

princípio de funcionamento parecido com o do microscópio óptico, usando como fonte um feixe 

de electrões de alta energia que incidem na superfície da amostra. Os electrões incidentes 

interagem com os átomos da amostra e a imagem é construída com base nos electrões 

secundários, nos electrões retrodispersos ou nos raios X emitidos. O modo de detecção mais 

comum assenta na detecção dos electrões secundários pois são estes que fornecem 

informação mais rigorosa da topografia da amostra. Neste modo, são efectuados varrimentos 

da ordem do mm em tempo real, com uma resolução espacial que varia entre 1 nm e 20 nm e, 
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na maioria dos casos, apenas se obtêm imagens 2D. O aumento da resolução espacial do 

SEM em relação ao microscópio óptico deve-se essencialmente ao facto do comprimento de 

onda do feixe de electrões ser inferior ao comprimento de onda da luz visível. O comprimento 

de onda dos electrões acelerados sob acção de tensões compreendidas entre 104 e 105 V varia 

entre 0,12x10-10 e 0,04x10-10 m, aproximadamente 105 vezes menor que o comprimento de 

onda da radiação visível (3), (5). 

O SEM apresenta como limitações a necessidade de vazio para o seu funcionamento e 

de superfícies condutoras. Também não permite o estudo de amostras líquidas ou com grande 

concentração de água pois nestes casos é necessária a sua secagem, impossibilitando, por 

exemplo, o estudo de microrganismos vivos. 

Obter imagens com resolução atómica era uma meta por atingir até à introdução do 

microscópio de varrimento por efeito de túnel (scanning tunneling microscope - STM), em 1981, 

por Binnig, Rohrer, Genber e Weibel (6). Este instrumento é composto por uma ponta montada 

num cristal piezoeléctrico que varre a amostra com precisão atómica. A ponta é tipicamente um 

fio condutor com uma das extremidades afiada mecanicamente ou por ataque químico. Perante 

uma tensão aplicada à amostra, quando a distância entre a ponta e a superfície da amostra é 

da ordem de alguns Ångstrons, uma corrente de túnel flui entre a superfície e a ponta. A 

corrente de túnel é dada por (7): 

 

                                                                          1.2  

 

onde I0 é função da tensão aplicada e da densidade de estados da ponta e da amostra, z é a 

distância entre a ponta e a superfície sendo kt dado por: 

 

2 Φ
                                                                            1.3  

 

onde m é a massa do electrão, ћ a constante de Planck e Ф a função trabalho. Para os metais, 

Ф ~ 4 eV, logo kt ~ 1 Å-1 e assim, quando z aumenta 1 Å, It decresce quase uma ordem de 

grandeza. 

Com o STM, as imagens topográficas são construídas varrendo a superfície da 

amostra no plano xy e variando a posição em z de modo a manter a corrente de túnel 

constante. Assim, é possível construir uma imagem topográfica 3D em função das variações de 

altura em z. 

O STM permitiu um grande avanço na investigação da matéria à escala atómica e, ao 

fim de um ano de utilização, permitiu obter imagens da estrutura da superfície do Si(111)-(7×7) 

(8). Com isto, G. Binnig e H. Rohrer, inventores do STM, foram galardoados com o Prémio 

Nobel da Física em 1986 (9). 

Apesar do sucesso do STM, esta técnica apresenta uma séria limitação uma vez que 

requer que as amostras a analisar sejam condutoras. Por isto, a sua aplicação fica limitada à 
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análise de metais e semicondutores mas, mesmo em alguns destes casos, os varrimentos têm 

que ser feitos em vácuo pois em condições ambiente a superfície destes sólidos absorve e 

liberta moléculas e átomos que condicionam a condutividade da mesma superfície. 

Por outro lado, verificou-se logo nas primeiras experiências com STM que, para a 

distância de funcionamento entre a ponta e a amostra existem forças colaterais como as forças 

de Van der Walls, electrostática e magnética. Assim, pensou-se aproveitar estas forças de 

interacção entre os átomos da ponta e os átomos à superfície da amostra para caracterizar as 

superfícies em análise. 

O microscópio de força atómica (atomic force microscope – AFM) foi inventado também 

por Binnig em 1986 (10) e o primeiro protótipo foi produzido por Binnig, Quate e Gerber no 

mesmo ano (11) em parceria com a IBM Research Laboratory em Almaden, Califórnia, onde 

Binnig e Gerber passavam um ano de licença sabática. 

No AFM o vector de informação não é a corrente de túnel mas uma força. Deste modo 

permite obter imagens de superfícies isolantes e deixa de ser necessário fazer vácuo durante o 

seu funcionamento, excepto para os casos em que se pretende resolução a nível atómico. 

O AFM funciona também em meios líquidos, alargando a sua utilização aos domínios 

da electroquímica, bioquímica e biologia. Por outro lado, como a ponta é sensível a diferentes 

tipos de forças, o AFM permite não só obter imagens topográficas e 3D, mas também recolher 

informação de propriedades físicas, mecânicas, magnéticas e eléctricas das superfícies das 

amostras. 

Dada a sua multifuncionalidade o AFM também é utilizado no controlo de qualidade da 

produção de dispositivos microelectrónicos, e representa um dos elementos que está na base 

de novas técnicas de armazenamento de dados, como o sistema Millipede que está a ser 

desenvolvido pela IBM. Este sistema de armazenamento de alta densidade é mecânico e usa 

as pontas do AFM para ler e escrever na superfície de um polímero (12).
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 A microscopia de força atómica é uma das técnicas de microscopia de campo próximo 

mais utilizadas pois permite obter informação sobre as propriedades mecânicas, eléctricas e 

magnéticas da superfície das amostras com resolução nanométrica. O microscópio de força 

atómica pode funcionar em condições ambiente, em vácuo ou em solventes, bem como 

efectuar medidas a diferentes temperaturas. Neste capítulo são analisadas as forças de 

interacção ponta-superfície e discutidos os diferentes modos básicos de funcionamento do 

AFM. 

 

2.1 Princípio de funcionamento do microscópio de força atómica 
 

O funcionamento do AFM assenta no princípio de varrimento de uma ponta sobre a 

superfície da amostra a observar. A ponta está montada na extremidade livre de um cantilever, 

flexível e de massa desprezável, e é colocada em contacto com a superfície com o auxílio de 

um tubo piezoeléctrico, cujas contracções e dilatações asseguram o seu deslocamento nas três 

direcções do espaço. A Fig. 0.1 representa o esquema de funcionamento do AFM. 

fotodetector de 4 
quadrantes

Laser

ponta
cantilever

amostra

 
Fig. 0.1 - Representação esquemática do princípio de funcionamento do AFM. 

 

 Deste modo, várias forças de interacção actuam entre os átomos da superfície e a 

ponta, sendo que a resultante destas forças varia durante o varrimento da ponta. À variação da 

força resultante na ponta estão associados movimentos de deflexão do cantilever. São estas 
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deflexões que são medidas através de um sistema de detecção composto por um feixe laser 

que incide na extremidade do cantilever, onde está montada a ponta, e é reflectido para um 

fotodetector de quatro quadrantes. É a partir da medida da deflexão do cantilever que se 

constrói a imagem topográfica da superfície. 

 

2.2 Forças de interacção ponta - superfície 
 

Consideremos apenas as forças normais à superfície da amostra, segundo z. Assim, o 

potencial entre a ponta e a superfície, Ups, dá origem a uma força Fps: 

 

                                                                              2.1  

 

A segunda derivada deste potencial é dada por  e a sua acção sobre a ponta vai 

modificar as propriedades mecânicas desta. Consideremos agora o conjunto ponta-cantilever 

que funciona, numa boa aproximação, como um oscilador harmónico simples. Neste caso, a 

energia potencial é dada por  onde k é a constante elástica e d a deflexão do sistema 

ponta-cantilever. A força é dada por  e a segunda derivada do potencial . 

Assim, podemos concluir que um sistema constituído por um conjunto ponta-cantilever 

em interacção com uma superfície, o cantilever tem uma constante elástica efectiva dada por: 

 

                                                                      2.2  

 

Qualquer variação no potencial associado à amostra vai assim alterar a constante elástica 

efectiva e modificar as propriedades vibracionais do cantilever, permitindo obter imagens que 

evidenciam as propriedades em estudo (imagens topográficas, magnéticas, eléctricas…) 

O potencial de Lennard-Jones está na origem das forças que se revelam dominantes 

nas interacções entre a ponta e a superfície da amostra, determinantes para a obtenção de 

imagens topográficas por AFM, principal objectivo desta técnica, e é descrito pela expressão: 

 

                                                                      2.3  

 

onde r é distância entre as moléculas ou átomos e α e β são constantes. O primeiro termo é 

repulsivo e está associado à repulsão electrostática entre duas moléculas quando as suas 

nuvens electrónicas se aproximam. O segundo termo é atractivo e resulta de uma interacção 

dipolo-dipolo, conhecida como interacção de van der Waals. O termo atractivo é dominante a 

grandes distâncias, já a curtas distâncias é o termo repulsivo que domina o valor final do 
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potencial (13). A Fig. 0.2 ilustra a variação do potencial de Lennard-Jones em função da 

distância entre dois átomos. 

 

 
Fig. 0.2 - Ilustração do potencial de Lennard-Jones entre dois átomos. 

 

Quando a ponta está em contacto com a superfície, como é ilustrado na Fig. 0.3, a 

resultante das forças de interacção é composta por contribuições das forças de van der Waals, 

electrostática e magnética, e por contribuições de forças mecânicas, como a as forças de 

adesão e fricção. Em alguns casos forma-se uma fina camada de água à superfície da 

amostra, nestas condições, existe ainda a contribuição da força de capilaridade (14). 

 

 

Fig. 0.3 - Esquema de uma ponta próxima da superfície da amostra. As forças de repulsão de curto alcance (vermelho) 
actuam quando existe sobreposição entre as nuvens electrónicas do(s) átomo(s) mais exterior(s) da ponta e dos 

átomos da superfície. As forças de longo alcance (azul) actuam sobre o volume total da ponta (7). 
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2.2.1 Força de repulsão entre nuvens electrónicas 
 

Quando dois átomos se aproximam, dá-se a interpenetração das suas nuvens 

electrónicas e a consequente sobreposição de orbitais completamente preenchidas. De acordo 

com o princípio de exclusão de Pauli dois electrões de um mesmo átomo não podem ter todos 

os números quânticos iguais. Por isto, verifica-se um aumento da energia electrostática total do 

sistema que origina uma contribuição repulsiva para a força de interacção total. 

A força de repulsão é de curto alcance e pode ser descrita por uma função do tipo 

 , com n superior a 8 (13). A maior parte das imagens topográficas obtidas com a ponta 

em contacto com a superfície resultam do efeito repulsivo desta força e é a sua dependência 

forte da distância que permite a obtenção de imagens com resolução atómica. 

O termo repulsivo do potencial de Lennard-Jones tem origem em interacções desta 

natureza. 

 

2.2.2 Forças de Van der Walls 
 

As forças de Van der Waals são forças de longo alcance, podendo ser sentidas a 

distâncias superiores a 10 nm. São compostas por três contribuições distintas: interacções tipo 

dipolo – dipolo, dipolo – dipolo induzido e forças de dispersão ou forças de London. As forças 

de dispersão são originadas pela polarização instantânea devida às flutuações da carga 

electrónica em torno do núcleo, e representam a contribuição mais relevante para a força de 

van der Waals total por estarem sempre presentes, contrastando com outros tipos de 

interacção como a indução e a polarização devida a momentos multipolares permanentes que 

dependem das propriedades dos átomos ou moléculas (15). No caso de dois átomos, as 

diferentes interacções dipolares dão origem a uma energia de atracção global que varia com 

1/d6. 

Para uma ponta esférica que interage com uma superfície plana, geometria muito 

semelhante à do AFM, o potencial de van der Waals é dado por (15):  

 

6                                                                              2.4  

 

e a força de van der Waals é igual a (15): 

 

6                                                                               2.5  

 

onde AH é a constante de Hamaker, R é o raio da ponta e d é a distância entre a ponta e a 

superfície da amostra. A constante de Hamaker depende do tipo de material (polarização 
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atómica e densidade) da ponta e da amostra. Para pontas piramidais ou cónicas em interacção 

com superfícies planas, a força de van der Waals é proporcional a 1/d (16).   

Esta força foi calculada e medida para diferentes tipos de ponta e várias distâncias entre 

a ponta e a superfície da amostra, verificando-se que o seu valor varia com a distância bem 

como com o raio de curvatura da ponta (17), (18), (19), (20), (21), (22). Também se verificou 

que a força de van der Waals é reduzida quando a ponta e a amostra estão inseridas num meio 

líquido (23). As interacções de van der Waals constituem o termo atractivo do potencial de 

Lennard-Jones.  

 

2.2.3 Força de capilaridade 
 

A força de capilaridade entre a ponta e a superfície da amostra é atractiva e deve-se a 

uma fina camada de água que se forma à superfície da amostra. Este fenómeno pode ocorrer 

por várias razões como as medidas serem efectuadas em ambientes húmidos, ou os materiais 

reagirem quimicamente com substâncias presentes na atmosfera.  

À medida que a ponta se aproxima da superfície da amostra, a força de capilaridade é 

nula até ao momento do contacto com o filme de água. Quando o contacto é realizado, a ponta 

assemelha-se a um microcontacto que funciona como núcleo de condensação do vapor de 

água, originando um menisco entre a ponta e a superfície da amostra. 

A força de capilaridade resultante é descrita pela expressão (15), (20): 

 
4  

1
                                                                        2.6  

 

onde R é o raio de curvatura da ponta,  é tensão superficial da água, θ o ângulo de contacto 

entre a interface de vapor de água e da ponta, D é a distância entre a ponta e a amostra e d é 

a distância que a ponta penetra no filme de água. 

A força de capilaridade atractiva máxima é dada por (15): 

 

á 4                                                                      2.7  

 

para R=100nm e =0.074N/m, Fmáx=9.3x10-8N, que representa uma força muito forte quando 

comparada com as forças típicas do funcionamento do AFM (10-8 – 10-9N). Deste modo, esta 

força tem um papel muito relevante quando se trabalha em ambiente de ar húmido ou com uma 

ponta com raio de curvatura elevado. No entanto, o seu efeito é minimizado se trabalharmos 

em ambiente com atmosfera controlada, vazio ou em meio líquido. Eastman e Zhu (20) 

calcularam o valor da força de capilaridade entre diferentes pontas e um substrato de mica, 

concluindo que outra forma de reduzir o efeito desta força é revestir a ponta com uma camada 

de material hidrofóbico. 
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2.2.4 Força magnética 
 

Esta força manifesta-se quando o conjunto ponta - cantilever e a superfície da amostra 

são ambas magnéticas e é uma interacção de longo alcance. Pode ser atractiva ou repulsiva e 

é detectável no modo de funcionamento não-contacto do AFM, onde a ponta oscila afastada da 

superfície da amostra por uma distância d. 

A força magnética entre a ponta e a superfície da amostra é dada por (24): 

 

·                                                                          2.8  

 

onde  é o momento magnético do cantilever e  é o campo magnético da amostra. 

A presença da força magnética durante o varrimento da ponta sobre a superfície induz 

uma diferença de fase na oscilação do cantilever. Como a direcção da magnetização da ponta 

é normal à superfície, segundo z, apenas a componente da força magnética segundo z é 

detectada, Fz. Assim, a diferença de fase devida à força magnética é dada pela expressão (25): 

 

∆                                                                         2.9  

  

onde Q é o factor de qualidade e k é a constante elástica do cantilever. Com base nesta 

técnica, conhecida como microscopia de força magnética (MFM), é possível obter imagens dos 

domínios magnéticos presentes nas amostras. A técnica de MFM é amplamente usada no 

estudo de nanoestruturas magnéticas que desempenham um papel de destaque no 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

2.2.5 Força electrostática 
 

A força electrostática entre uma ponta esférica e uma superfície plana é dada pela 

expressão (26): 

 

                                                                    2.10  

 

onde R é o raio de curvatura da ponta, U o potencial electrostático e d a distância entre a ponta 

e superfície da amostra, esta expressão é válida quando d < R. 

As interacções electrostáticas originam forças elevadas, para uma ponta de raio 

100nm, U=1V e d=0.5nm, a força electrostática F≈-5.5 nN. Law e Rieutord (27) publicaram um 

modelo teórico detalhado sobre a influência das forças electrostáticas no AFM. 
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Com base na força electrostática, é possível obter um mapa das propriedades 

dieléctricas da superfície da amostra, em simultâneo com o estudo topográfico. Quando uma 

tensão é aplicada à ponta, origina-se uma força que, devido à dependência da capacitância 

com a distância entre a ponta e a superfície da amostra, é dada pela equação (28): 

 
1
2                                                                     2.11  

 

A capacitância pode ser obtida a partir da observação da redução da amplitude de 

oscilação do cantilever com a distância d, ou por detecção óptica da oscilação do cantilever 

induzida pela tensão aplicada. Estas medidas são efectuadas em modo não-contacto. 

 

2.2.6 Força de adesão 
 

Esta força é responsável pela adesão entre dois sólidos, dependendo da natureza das 

ligações que se formam, da presença de eventuais contaminadores externos, propriedades 

mecânicas e outros parâmetros ambientais como deformações e temperatura. A força de 

adesão manifesta-se ainda antes de se dar o contacto entre os sólidos e é responsável pelas 

deformações que dele advém. 

O contacto entre duas esferas sólidas é, normalmente, descrito pelo modelo de 

Johnson, Kendall e Roberts (JKR) (29), que tem em conta as forças de superfície na teoria da 

deformação elástica entre dois corpos desenvolvidas por Hertz. Seguidamente, dois outros 

modelos foram desenvolvidos por Derjarguin, Muller e Toporov (DMT) (30) e por Muller, 

Yushenko e Derjaguin / Burgess, Hughes e Toporov (MYD/BHW) (31), (32), este último é o 

método mais rigoroso, utiliza o potencial de Lennard-Jones para calcular a atracção e permite 

que a geometria da deformação do contacto não siga o modelo de Hertz. No entanto, as 

soluções por este método apenas podem ser obtidas por cálculo numérico. 

Considerando a carga nula esta força atractiva é máxima, e é dada por: 

 

1.5             29                                                2.12  

 

2               30                                               2.13  

 

onde w é a energia de adesão de Dupré e R é o raio de curvatura equivalente das duas 

superfícies (R1R2/(R1R2)). A energia de adesão de Dupré é definida a partir das energias 

superficiais dos dois sólidos ( , ) e da interface ( ): 

 

                                                                        2.14  
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A teoria de Hertz pode ser utilizada para avaliar as deformações elásticas e plásticas 

de materiais sob acção de cargas elevadas; a teoria JKR é aplicável a corpos grandes, com 

elevada energia superficial e módulos elásticos baixos para cargas baixas; a teoria DMT é mais 

adequada para os sistemas de corpos pequenos, módulos elásticos elevados para cargas 

baixas e baixa energia superficial (33). Cálculos e medidas desta força foram efectuadas por 

vários grupos (20), (21), (33), (34) verificando-se a sua importância na microscopia de força 

atómica, nomeadamente na escolha da ponta adequada a cada tipo de amostra, de maneira a 

reduzir os efeitos de torção do cantilever durante as medidas em modo contacto.  

 

2.2.7 Força de fricção 
 

A fricção produz-se quando dois corpos em contacto se deslocam um em relação ao 

outro. Esta força é independente da superfície aparente de contacto e é proporcional ao peso 

do corpo deslocado sobre um plano horizontal segundo a expressão geral (35): 

 

                                                                              2.15  

 

onde µ é o coeficiente de fricção, Ff a força de fricção e FN a reacção normal da superfície. 

Verifica-se que o coeficiente de fricção é independente da velocidade de deslize em numerosas 

circunstâncias, nomeadamente quando a fricção é efectuada a seco. Em contrapartida, na 

presença de lubrificante a fricção varia com a velocidade. O valor do coeficiente de fricção para 

um sistema específico de materiais depende da rugosidade da superfície, das propriedades de 

deformação bem como da resistência ao cisalhamento superficial.  

No caso de uma ponta AFM que fricciona uma superfície plana (com raio de curvatura 

inferior a 50nm) considera-se um regime de rugosidade constante. A força de fricção é dada 

por (14): 

 

                                                                       2.16  

 

em que A0 é a área real de contacto e  representa a resistência ao cisalhamento que aumenta 

com a pressão de contacto . A utilização de pontas muito finas permite reduzir o efeito 

da força de fricção e aumentar a resolução das imagens topográficas, minimizando os efeitos 

de torção do cantilever que originam artefactos nas imagens. 

 Por outro lado, a detecção destas forças permite obter mapas de torção do cantilever 

durante os varrimentos em simultâneo com a obtenção da imagem topográfica. Esta técnica é 

chamada de microscopia de força lateral ou de fricção (LFM / FFM – lateral ou frictional force 

microscopy). À medida que a ponta varre a amostra, o feixe laser que incide na extremidade do 

cantilever è reflectido para um fotodetector de quatro quadrantes. As diferenças de intensidade 

detectadas entre os quadrantes da esquerda e da direita indicam a torção a que o cantilever é 
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sujeito, permitindo construir uma imagem cujos contrastes aumentam ou diminuem com a 

variação das propriedades friccionais da superfície da amostra, Fig. 0.4. Meyer e Amer (36) 

foram precursores na utilização desta técnica. Um modelo explicativo detalhado do LFM foi 

publicado por Cain, Biggs e Page (37) juntamente com medidas experimentais e cálculos 

teóricos. 

 

 
Fig. 0.4 - Esquema de um fotodetector de 4 quadrantes e uma ponta triangular (modo contacto). A torção induzida no 

cantilever pelas forças de fricção é detectada pelo desvio horizontal do feixe laser no fotodetector (38). 



2. Microscopia de força atómica 

13 
 

2.3 Modos básicos de funcionamento do microscópio de força atómica 
 

 O microscópio de força atómica funciona em três regimes diferentes: modo contacto, 

modo ressonante ou não-contacto, e modo tapping ou intermitente. Naturalmente, as forças de 

interacção entre a ponta e a superfície da amostra variam consoante o modo de funcionamento 

em causa. A Fig. 0.5 representa um diagrama das forças de interacção entre a ponta e a 

superfície da amostra para os diferentes modos de funcionamento. 

 

 

Fig. 0.5 - Diagrama que mostra a força de interacção entre a ponta e a amostra consoante o modo em que o AFM 
opera. 

 

 Embora existam outras forças de interacção entre a ponta e a superfície da amostra, na 

obtenção de imagens topográficas com o AFM são as forças de Van der Waals e as forças de 

repulsão entre nuvens electrónicas que se afirmam mais determinantes. 

 

2.3.1 Modo contacto 
 

Quando a ponta e a superfície da amostra se encontram em contacto, a resultante das 

forças de interacção responsável pela deflexão do cantilever é dada pela expressão: 

 

                                                                                  2.17  

 

onde F é a resultante das forças de interacção, k é a constante elástica do cantilever e d é a 

deflexão. A interacção é governada maioritariamente pelas forças repulsivas a curta distância, 

que têm valores que variam entre alguns nN e algumas dezenas de nN. 

 No modo contacto, a constante elástica do cantilever tem que ser muito menor que as 

constantes elásticas dos materiais a analisar pois, só desta maneira é possível que a sua 
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deflexão acompanhe todas as deformações da superfície em análise. Uma vez que nos sólidos 

k varia entre 10N/m e 100 N/m, e nas amostras biológicas k é de aproximadamente 0,1 N/m, os 

cantilevers usados em contacto têm k com valores que variam entre 0,01 e 5 N/m (7). 

Neste modo de funcionamento existem duas formas de obter as imagens topográficas: 

mantendo a força constante ou a altura constante. 

 

1. Força constante 

Este regime de funcionamento é equivalente ao modo de funcionamento de corrente 

constante da microscopia por efeito de túnel. As condições de força constante são 

obtidas mantendo a deflexão do cantilever constante, recorrendo a um circuito de 

retroacção (ou feedback) que actua sobre a tensão Vz aos terminais do cristal 

piezoeléctrico. A imagem topográfica da superfície é obtida com grande precisão, uma 

vez que as variações de tensão Vz são directamente proporcionais às variações de 

altura da superfície. Assim, a imagem topográfica é obtida com base num mapa das 

variações da diferença de potencial aos terminais do cristal. 

Neste caso, é muito importante ter em conta a velocidade do varrimento para que o 

circuito electrónico acoplado ao cristal piezoeléctrico tenha tempo para reagir 

correctamente.  

 

2. Altura constante 

Neste caso, pretende-se garantir que a posição em z do cristal piezoeléctrico, 

relativamente à superfície da amostra, é mantida constante durante o varrimento. O 

contraste na imagem topográfica é obtido através das variações de intensidade 

medidas nos quadrantes superiores e inferiores do fotodetector, dado que, para seguir 

o perfil da superfície, o cantilever é forçado a deslocar-se de acordo com o eixo dos zz. 

Este é o modo que usamos no laboratório, é adequado a amostras pouco rugosas e 

permite obter resolução atómica com velocidades de varrimento elevadas.  

 

2.3.2 Modo ressonante, não-contacto ou dinâmico 
 

 No modo de funcionamento não-contacto, a ponta é mantida afastada da superfície de 

maneira a que as forças de interacção predominantes sejam as de longo alcance como a força 

magnética ou electrostática. O cantilever é forçado a vibrar, com o auxílio do cristal 

piezoeléctrico, com uma frequência ωd próxima da sua frequência de ressonância ω0. 

A frequência de ressonância do cantilever na ausência de forças de interacção é dada 

por: 

 

                                                                          2.18  
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onde m* é a massa efectiva do cantilever e k é a constante elástica do cantilever. 

 Na presença de forças de interacção entre a ponta e a superfície da amostra passa a 

ser considerada uma constante elástica efectiva dada por (14), (39), (40): 

  

                                                                           2.19  

 

sendo  o gradiente de força devido às forças de interacção entre a ponta e a superfície da 

amostra. Uma variação deste gradiente induz uma modificação em keff, que leva a uma 

variação da frequência de ressonância (Fig. 0.6) de acordo com: 

 

 1
1

                                                         2.20  

 

 
Fig. 0.6 - Exemplo da variação da frequência de ressonância devido à presença de um gradiente de força positivo (40). 

 

 O gradiente de força mínimo detectável é dado por (40): 

 

í

4

                                                                  2.21  

 

onde A é amplitude rms (root mean square) da vibração do cantilever, B é a largura de banda 

da detecção, kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e Q é o factor de qualidade da 

ressonância do cantilever. 

 O movimento do cantilever pode ser descrito pelo modelo do oscilador forçado 

seguindo a equação movimento (40): 

 

cos                                                 2.22  
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 Cuja solução estacionária é: 

 

                                                                2.23  

 

onde A é amplitude da oscilação à frequência ωd e φ é a diferença de fase entre a resposta do 

sistema e a excitação a que está sujeito. A amplitude e fase são dadas, respectivamente pelas 

equações: 

 

                                                       2.24  

 

                                                           2.25  

  

 De onde se observa que uma variação das forças e consequentemente da frequência 

de ressonância leva a uma variação quer da amplitude quer da fase da oscilação do cantilever. 

Este sistema de vibração forçada, em que assenta o modo não contacto, é descrito 

analiticamente por Sasaki e Tsukada (39) e por Giessibl [16]. 

 Para detectar as variações de frequência no modo não-contacto são usados dois 

métodos, medindo as variações de amplitude (ou fase) resultantes das variações de frequência 

– modelação da amplitude (AM-AFM), ou medindo directamente as próprias variações de 

frequência – modelação da frequência (FM-AFM). 

 

1. AM-AFM 

Este é o método mais utilizado em modo não-contacto. O cantilever é forçado a vibrar 

com uma frequência próxima da sua frequência de ressonância e, ao aproximar-se da 

superfície da amostra, as forças de interacção provocam variações na amplitude e na 

fase da vibração do cantilever, variações estas que são detectadas e usadas como 

sinal de feedback. Neste modo, a sensibilidade das medidas é aumentada com o 

incremento do valor do factor de qualidade Q. No entanto este aumento provoca uma 

diminuição na largura de banda detectável pelo sistema. 

A curva amplitude “vs” frequência da Fig. 2.6 é um exemplo de uma curva obtida 

quando o sistema se encontra num regime de funcionamento estável. Este regime só é 

atingido após um determinado intervalo de tempo depois da perturbação. A resposta do 

sistema é expressa pela constante de tempo  (7), (40), que limita a largura de 

banda. Assim, para valores de Q baixos temos uma resposta temporal rápida do 

sistema mas baixa sensibilidade. Por outro lado, para valores elevados de Q a 

sensibilidade aumenta mas a resposta do sistema é lenta. Por exemplo, em vazio 

podemos ter valores de Q da ordem de 50000, com uma frequência de ressonância 
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típica de 50 kHz, a largura de banda máxima é de apenas 0,5 Hz que se revela 

insuficiente para a maioria das aplicações. Deste modo, nos casos em que é 

necessário vazio este método não é muito valioso, no entanto, quando não é 

necessária resolução atómica e o ambiente não é controlado, este método revela-se 

muito eficaz. 

 

2. FM-AFM 

Este método foi introduzido por Albrecht et al. (1991) (40) com o objectivo de 

ultrapassar as limitações observadas no método de modelação da amplitude. 

Um cantilever com elevado factor de qualidade Q é forçado a vibrar com uma amplitude 

constante e uma frequência próxima da sua frequência de ressonância, dependente da 

sua constante elástica e massa efectiva. O cantilever serve de discriminador da 

frequência de oscilação, uma vez que as variações do gradiente de força, devido às 

interacções entre a ponta e superfície da amostra, provocam variações instantâneas na 

frequência de oscilação, que são detectadas por um desmodulador de frequências FM. 

Assim, a largura de banda da detecção é governada apenas pelas características do 

desmodulador e a constante de tempo só depende da frequência de ressonância: 

 (7), o que permite aumentar Q sem restrições em relação à detecção (40). 

Existem três tipos fontes de ruído determinantes na limitação da sensibilidade do 

sistema de detecção neste modo de funcionamento: vibração térmica, ruído devido ao 

deslocamento do sensor e, ruído gerado no controlador da amplitude da oscilação. O 

ruído oriundo da vibração térmica e do deslocamento do sensor é reduzido 

aumentando Q. Para reduzir o ruído proveniente da electrónica é necessário aumentar 

a amplitude da oscilação. Deste modo, FM-AFM com elevada amplitude e factor de 

qualidade representa uma vantagem em relação à medida da deflexão constante, 

quando se pretende estudar o efeito das forças de longo alcance, permitindo obter 

resolução à escala atómica. No entanto, valores de Q suficientemente elevados para 

contrariar o ruído do sistema só são possíveis em vazio. 

As soluções analíticas para as variações de frequência, que permitem a reconstrução 

da imagem topográfica em FM-AFM foram obtidas por Giessibl e Bielefeldt (41). 
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2.3.3 Modo tapping 
 

 No modo tapping, o cantilever é forçado a oscilar com uma frequência próxima da sua 

frequência de ressonância mas, contrariamente ao modo não-contacto, a ponta toca 

descontinuamente a superfície da amostra. A amplitude de vibração é mantida constante e 

sempre que a ponta toca a amostra, a amplitude sofre um desvio que é detectado e serve de 

sinal de feedback. A descrição matemática apresentada para o modo não contacto pode ser 

utilizada para o modo tapping. 

 Neste modo de funcionamento, a ponta é menos sensível às forças de capilaridade e 

de adesão, minimizando o efeito de torção do cantilever, e o efeito da força de fricção é extinto. 

Neste modo, a resolução das imagens topográficas, em particular de amostras de materiais 

moles, é melhorada. Este modo permite, em simultâneo com a obtenção da imagem 

topográfica, uma imagem de fase (42) que dá informação sobre a adesão e rigidez da 

superfície da amostra, e assim, permite identificar diferentes materiais presentes na mesma. 

 Paulo e Garcia (43) e Winkler et al. (44) publicaram os modelos teóricos que procuram 

explicar o funcionamento do modo tapping, e descrever a modelação da amplitude em função 

das interacções presentes entre a ponta e a superfície neste modo de funcionamento.
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 Neste capítulo pretende-se descrever os componentes mais determinantes do 

funcionamento do AFM, nomeadamente o cantilever e a ponta. Por outro lado, será dada 

atenção às fontes de ruído predominantes e à estabilidade do sistema. Por fim, será feita uma 

descrição do sistema comercial que existe no Laboratório de Caracterização Magnética a 

Baixas Temperaturas. 

 

3.1 Cantilever e ponta 
 

 O cantilever é um dos elementos centrais de um AFM pois as suas características, 

como a constante elástica, frequência de ressonância e factor de qualidade, aliadas às 

características da ponta, como a sua composição química e dimensões, irão determinar a 

possibilidade de obter uma imagem com elevada resolução. Para ser sensível às forças de 

interacção, o cantilever deve ser rígido em dois eixos e flexível no terceiro. 

 

 
Fig. 0.1 - Esquema de um cantilever rectangular com a ponta na extremidade (14). 

 

 Para um cantilever rectangular, Fig. 0.1, a constante elástica segundo o eixo dos zz é 

dada por (7), (14), (45), (46): 

 

4                                                                               3.1  

      

onde Y é o módulo de Young e w, t e L são, respectivamente, a largura, espessura e 

comprimento do cantilever.  
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Fig. 0.2 - Ilustração esquemática (a) da deflexão ∆z do cantilever rectangular devido à acção de uma força normal, (b) 

deflexão ∆Ф do cantilever, no plaxo xy, sob da acção de uma força de torção (14). 

 

 A constante elástica de um cantilever em forma de V pode ser calculada recorrendo à 

aproximação de dois cantilevers rectangulares adjacentes, como publicou Green et al. (46). Os 

cantilevers em forma de V, Fig. 0.3, têm uma rigidez lateral muito maior que os anteriores, 

permitindo diminuir a sua sensibilidade à torção, ou seja às forças de fricção que degradam a 

qualidade das imagens topográficas em modo contacto.  

 Os cantilevers em forma de V são adequados a medidas em modo contacto, enquanto 

os cantilevers rectangulares são mais adequados a medidas em modo dinâmico ou tapping. 

 

 
Fig. 0.3 - Ilustração de um cantilever em forma de V (14). 

  

 A massa efectiva de um cantilever rectangular é expressa pela equação (14), (45): 

 

0.24 0.24                                                            3.2  

 

onde m é a massa do cantilever , ρ é massa volúmica. 

  A frequência de ressonância é dada por: 

 

2 0.24                                                              3.3  

 



3. Instrumentação 

21 
 

 A amplitude de vibração e a fase das oscilações do cantilever em função da frequência 

são dadas, respectivamente, por (47): 

 

1
                                                             3.4  

 

onde A0 é a amplitude de vibração do cantilever quando este oscila com a sua frequência de 

ressonância ω0,e ω é a frequência de oscilação do cantilever. 

 O factor de qualidade da ressonância do cantilever Q é dado por (48): 

 

∆                                                                    3.5  

 

onde ∆ω é a largura do pico de ressonância correspondente à amplitude 
√

 (Fig. 0.4). A 

diferença ∆ω é a largura de banda da detecção. 

 

 
Fig. 0.4 - Ilustração da amplitude de vibração do cantilever em função da frequência de oscilação 

  

 O factor Q depende das propriedades mecânicas e geométricas do cantilever e dos 

mecanismos de amortecimento que sobre o mesmo. Para cantilevers que não actuam em 

vazio, Q é limitado pela viscosidade da atmosfera envolvente. Já em vazio, apenas os efeitos 

internos e de superfície do material que constitui o cantilever são responsáveis pelo 

amortecimento (7), (49).  

 A sensibilidade das medidas em modo não-contacto ou tapping dependem fortemente 

de Q, quanto maior é o seu valor, mais estreito é o pico de ressonância. Assim, um pequeno 

desvio da frequência induz uma forte variação da amplitude, aumentando a sensibilidade da 

detecção. No ar, Q é da ordem de 100 mas em vazio o seu valor é muito superior, da ordem de 

104 – 105 a 10-3 Torr (7). 

 Em modo contacto, a constante elástica do cantilever deve ser inferior às constantes 

elásticas interatómicas dos átomos nos sólidos, o que leva a k ≤ 10 N/m (50). Este 

constrangimento em k foi considerado nas primeiras experiências em modo ressonante. No 
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entanto, verificou-se que valores de k superiores a centenas de N/m ajudam a diminuir o ruído 

e a aumentar a estabilidade neste modo de funcionamento (50). 

 A qualidade das pontas é igualmente importante para a resolução das imagens em 

AFM. Para resolução atómica o átomo mais externo da ponta deveria ser, idealmente, o único 

a interagir fortemente com a superfície da amostra. Assim a ponta teria o menor raio de 

curvatura possível. Actualmente, os cantilevers são fabricados com a ponta já integrada, são, 

na grande maioria dos casos feitos de Si, Si3N4 e SiO2. Marcus e al. (51) desenvolveram pontas 

de Si e de SiO2 integradas e orientadas com a direcção [001] do cristal. Com esta orientação, o 

átomo mais externo da ponta tem apenas 2 ligações ocupadas com outros átomos da ponta. 

Embora a orientação [111] seja mais estável pois tem três ligações ocupadas, na prática com a 

orientação [001] a ponta é mais afiada, Fig. 0.5.  

 

 
Fig. 0.5 - Modelo do arranjo atómico dos átomos mais externos da ponta (a) orientada na direcção [001] e (b) orientada 

na direcção [111] (7). 

 

 No laboratório, para modo contacto usamos pontas triangulares de Si3N4 integradas em 

cantilevers em forma de V, revestidos na parte superior com um filme de ouro. Para modo 

tapping, usamos pontas piramidais de Si tipo n e raio de curvatura inferior a 10 µm. A Fig. 0.6 

apresenta imagens de SEM destas pontas. 
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Fig. 0.6 - Imagens de SEM das pontas usadas no laboratório: (a) ponta triangular num cantilever em forma de V para 

modo contacto, L: 100 e 200 µm e k: 0.06 – 0.58 N/m; (b) ponta piramidal num cantilever rectangular modelo FORT, L ≈ 
225 µm, k ≈ 3 N/m e F0 ≈ 60 kHz; (c) ponta piramidal num cantilever rectangular modelo ACT, L ≈ 125 µm, k ≈ 40 N/m e 

F0 ≈ 300 kHz. 

 

3.2 Microscópio de força atómica do LCMBT 
 

 O microscópio de força atómica que existe no Laboratório de Caracterização Magnética 

a Baixas Temperaturas é um modelo comercial PicoLE da Molecular Imaging. Hoje está no 

mercado com a referência PicoLE 5100 da Agilent Technologies e é comercializado pela 

ScienTec. É um microscópio de alta resolução e revela-se muito versátil pois permite que 

sejam efectuadas as adaptações necessárias para a realização de medidas de diferentes 

técnicas como Current Sensing – Atomic Force Microscopy (CS-AFM), Piezoresponse Force 

Microscopy (PFM), Magnetic Force Microscopy (MFM) e outras. Todo o sistema também está 

apto para efectuar medidas de STM sendo necessário efectuar algumas modificações no 

equipamento como a substituição do scanner por outro adequado. 

 Este subcapítulo foca-se na apresentação deste equipamento apenas como 

microscópio de força atómica. Na Fig. 0.7 é apresentado um esquema da montagem 

experimental do AFM em modo contacto. 
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Fig. 3.7  

Fig. 0.7 - Esquema de montagem (a) e diagrama de sinais (b) do AFM em modo contacto. 

 

 O controlador serve como fonte de tensão para o cristal piezoeléctrico e também como 

conversor de sinais. Está ligado ao computador onde, com o auxílio do software PicoScan 5 

são reconstruídas as imagens. A caixa de electrónica alimenta o laser e recebe os sinais do 

fotodetector, enviando-os para o controlador. 

 Em modo AC, é inserido um controlador AC que produz e controla o sinal AC que 

permite colocar o cantilever em oscilação. Este controlador junta os sinais provenientes do 

fotodetector (deflexão e fricção) com o sinal AC convertendo-os em amplitude e fase. Esta 

conversão é determinante para a análise dos contrastes de fase obtidos em modo tapping e 

para as imagens dos domínios magnéticos obtidas por MFM. A Fig. 0.8 apresenta o esquema 

da montagem experimental e o diagrama de sinais em modo AC. 

 O microscópio está montado numa caixa acústica de modo a eliminar os efeitos de 

vibração ambientes, está equipado com um sistema óptico que permite alinhar o feixe laser 

com a ponta com maior facilidade e observar o aspecto da superfície da amostra permitindo 

escolha da área de interesse para a captação de imagens (Fig. 0.9). 
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Fig. 0.8 - Esquema de montagem (a) e diagrama de sinais (b) do AFM em modo AC. 

 

 

 
Fig. 0.9 - Imagem da caixa acústica onde o microscópio está montado e do sistema óptico. 
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Fig. 0.10 - Imagens (a) da caixa de electrónica e da fonte de luz para o sistema óptico e (b) do microscópio com o 

scanner (i) e o fotodetector (ii) nas suas posições. 

 

 
Fig. 0.11 - Imagens (a) do scanner no seu suporte para troca das pontas e (b) do fotodetector. 

 

 O scanner é constituído pelos cristais piezoeléctricos. O laser está inserido no scanner 

e o “nose”, onde são colocadas as pontas, está posicionado na extremidade. É possível trocar 

o “nose” e assim, com o mesmo scanner, podem ser feitas medidas de diferentes naturezas. O 

fotodetector tem dois parafusos que permitem alinhar o feixe reflectido na ponta com a origem 

dos quatro quadrantes em que está dividido. Este alinhamento é feito com base nos 

mostradores presentes na caixa de electrónica. 

 O porta-amostras tem a particularidade de ter um íman no centro para prender os 

discos onde são colocadas as amostras. Por sua vez, também é suspenso no microscópio com 

o auxílio de três ímans. Usando os parafusos micrométricos existentes no microscópio é 

possível deslocar o porta-amostras de modo a escolher a região da amostra a analisar. 

 
Fig. 0.12 - Imagem do porta-amostras usado no AFM. 
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Fig. 0.13 - Imagens (a) do computador e do controlador PicoScan 2100 e (b) do controlador AC e do potenciostato 

utilizado em electroquímica, combinado com uma câmara de controlo ambiental. 

 

3.3 Artefactos nas imagens de AFM 
 

 Os artefactos nas imagens de AFM podem ter diversas origens e nem sempre são 

identificados com facilidade. No entanto, podem-se identificar estas fontes de modo a minimizar 

o seu efeito e ajudar o utilizador na sua identificação. As fontes de artefactos nestas imagens 

são a ponta, o scanner, vibrações, variações térmicas, processamento, circuito de feedback e 

parâmetros do scan. 

 

3.3.1 Artefactos com origem na ponta 
 

 A forma geométrica da ponta afectará sempre a imagem obtida. Geralmente, pontas 

mais compridas também são mais estreitas e as imagens obtidas serão muito próximas da 

realidade. Normalmente, a altura dos objectos não é afectada nas imagens, mesmo com 

pontas standard, já a resolução lateral evidencia estes artefactos, principalmente se existirem 

degraus. 

 A Fig. 0.14a) mostra a diferença que se obtém ao analisar o mesmo objecto com duas 

pontas de diferentes raios de curvatura. Note-se que em ambos os casos a altura do objecto é 

reproduzida com exactidão. 
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Fig. 0.14 - Exemplos de artefactos que podem ser observados nas imagens de AFM com origem na ponta (52). 

 

 Quando os objectos a analisar estão sobre uma superfície muito lisa e a sua dimensão 

é semelhante à dimensão da ponta, podem-se observar padrões como picos duplos ou formas 

triangulares. É importante salientar que estes e outros padrões também podem ser observados 

caso a ponta se encontre danificada (Fig. 0.14b)). Se a ponta estiver danificada ou 

contaminada com alguma partícula proveniente da superfície da amostra podem-se observar 

formas repetidas nas imagens. Em muitos dos casos de contaminação observam-se borrões 

nas imagens devido ao arrastamento destas partículas. A Fig. 0.14d) representa o efeito 

provocado por uma ponta danificada que varre uma amostra com um padrão regular e 

simétrico, me entanto a imagem resultante é assimétrica. 

 Caso a ponta tenha que penetrar um pequeno buraco na superfície da amostra pode 

acontecer que esta não consiga tocar o fundo do buraco. Assim, a imagem será dominada pela 

geometria da ponta e não pela geometria da amostra, no entanto, é possível medir a largura do 

buraco com precisão (Fig. 0.14c)). 

 Assim, para procurar evitar estes artefactos é necessário utilizar pontas adequadas à 

aplicação em questão, limpar bem as amostras para evitar que a ponta seja contaminada ou 

danificada e trocar a ponta assim que se desconfie que esta já não se encontre nas melhores 

condições. 
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Fig. 0.15 - Exemplos de imagens obtidas no LCMBT com artefactos com origem na ponta: (a) e (b) observam-se 

formas repetidas e sempre com picos duplos; (c) observam-se um padrão de formas triangulares sempre com a mesma 
orientação. 

 

3.3.2 Artefactos com origem no scanner 
 

 Vários artefactos advêm das propriedades físicas e mecânicas das cerâmicas 

piezoeléctricas que constituem o scanner. Note-se que a sensibilidade do material 

piezoeléctrico às tensões aplicadas varia com a sua utilização, tornando-se necessária a sua 

calibração periódica, de acordo com as instruções do fornecedor. 

 Considerando o gráfico das dilatações/contracções do scanner em ordem a qualquer 

uma das direcções verifica-se que este não é uma recta mas sim uma curva como na Fig. 0.16. 
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O desvio em relação ao comportamento linear destas cerâmicas pode variar entre 2% e 25%, 

dependendo das tensões aplicadas, e é observado em todas as direcções. 

 

 
Fig. 0.16 - Gráfico da extensão do cristal “vs” tensão aplicada (52). 

 

 A Fig. 0.17 mostra um exemplo da distorção que se pode observar numa imagem de 

AFM se o scanner não estiver linearizado.  

 

 
Fig. 0.17 - Distorção de uma grelha de quadrados todos da mesma dimensão e igualmente espaçados (52). 

 

 A linearização do scanner é feita com recurso à observação de uma amostra de 

calibração que consiste numa rede de cubos todos com as mesmas dimensões e igualmente 

espaçados. Esta amostra é medida e os parâmetros de correcção são ajustados até se 

observar na imagem os valores de largura, altura e espaçamento conhecidos da amostra de 

calibração. Após este processo, as correcções são guardadas e aplicadas nas medidas 

seguintes. 

 Todas as cerâmicas piezoeléctricas têm histerese. Este efeito é observado 

comparando imagens do mesmo objecto obtidas em sentidos opostos, Fig. 0.18. Este efeito 

também se nota em na direcção z porque a dilatação e contracção do scanner associadas à 

tensão aplicada serão diferentes, originando um degrau assimétrico. 
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Fig. 0.18 - Efeito da histerese do scanner no varrimento de um degrau em sentidos oposto (52). 

 

 Quando o scanner é sujeito a uma variação acentuada da tensão aplicada, a sua 

resposta é afectada por um efeito de relaxação. Esta resposta lenta pode provocar vários 

defeitos nas imagens. Scans consecutivos com velocidades diferentes podem apresentar 

distorção, se fizermos um scan de pequena amplitude imediatamente a seguir a um scan 

grande, ou vice-versa, o segundo não ficará centrado com o anterior e pode observa-se um 

efeito de drift, como mostra a Fig. 0.19. 

 

 
Fig. 0.19 - Exemplo do efeito drift que pode ocorrer nas imagens obtidas por AFM (52). 

 

 Na direcção vertical, este efeito aparece na forma de um “overshoot” da posição do 

scanner quando encontra e quando abandona o objecto, Fig. 0.20. Este efeito também pode 

aparecer na forma de sombra nas imagens topográficas. 

 

 
Fig. 0.20 - Efeito “overshoot” na direcção vertical (52). 
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 O scanner está montado no AFM com uma extremidade fixa ao corpo do microscópio e 

outra livre, a qual recebe a ponta e efectua o varrimento da amostra. Por isto, o movimento do 

scanner segue uma trajectória em forma de arco (esférico ou parabólico, dependendo do 

scanner) e as imagens afectadas por este efeito mostram-se curvadas nas extremidades (Fig. 

0.21). Este efeito é particularmente sentido em scans grandes, tipicamente a partir de 20 µm de 

largura. 

 
Fig. 0.21 - O scanner assemelha-se a um pêndulo e as imagens mostram-se curvas nas extremidades (52). 

 

 
Fig. 0.22 - Exemplos de imagens obtidas no LCMBT com artefactos com origem no scanner: (a) observa-se o efeito da 
não linearidade das cerâmicas piezoeléctricas; (b) e (c) imagens com drift; (d) observa-se o efeito pêndulo do scanner 

com as extremidades da imagem encurvadas. 
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 Outro artefacto aparece quando a posição da amostra não é paralela a nenhum dos 

elementos piezoeléctricos que constituem o scanner. De facto, é imprescindível que o software 

de reconstrução das imagens aplique filtros de modo a minimizar o efeito do ângulo entre o 

cantilever e a amostra, no entanto, se a amostra não for colocada na posição horizontal no 

microscópio, este efeito não desaparecerá completamente (Fig. 0.23). O trabalho de 

processamento das imagens deve ser realizado de forma cuidada para evitar que sejam a 

introduzidos defeitos nas imagens que não existiam inicialmente. 

 

 
Fig. 0.23 - Efeito de um elevado ângulo entre o cantilever e a superfície de amostra (52). 

 

 
Fig. 0.24 - Imagem obtida no LCMBT onde é visível a influência do elevado ângulo entre o cantilever e superfície da 

amostra. 
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3.3.3 Artefactos com origem em variações térmicas 
 

 Variações da temperatura externa afectam as propriedades mecânicas do scanner. Os 

microscópios de força atómica são construídos usando materiais adequados e design 

apropriado para minimizar o efeito destas variações. Caso se pretenda resolução atómica é 

necessário esperar algum tempo durante o varrimento até que o sistema estabilize e o drift 

térmico desapareça. O mesmo efeito pode ter origem na electrónica ou no feixe laser e apenas 

desaparecerá após um período de estabilização. 

 

3.3.4 Artefactos com origem em vibrações 
 

 Uma vez que o AFM opera com base na detecção de pequenas deflexões do 

cantilever, é evidente que vibrações externas afectam o sistema e introduzem artefactos nas 

imagens. Normalmente estes artefactos aparecem como oscilações. Mais uma vez, a 

electrónica também pode introduzir estes artefactos caso os filtros utilizados não sejam os 

adequados. Para evitar este efeito o AFM pode ser protegido numa caixa acústica que isola o 

microscópio das vibrações acústicas. 

 

3.3.5 Artefactos com origem no sistema de feedback e parâmetros do 
sistema. 

 

 Dependendo do modo de funcionamento do AFM, vários parâmetros têm que ser 

optimizados pelo utilizador para obter as melhores imagens. Como exemplos destes 

parâmetros temos “Force setpoint” (em modo contacto), amplitude de oscilação (em modo AC), 

ganhos do circuito de feedback (integral e proporcional), velocidade do scan, etc. 

 Esta parametrização é um processo de tentativa e erro. Sempre que uma nova amostra 

é colocada no microscópio os valores óptimos têm que ser procurados e, durante este 

processo, muitos artefactos podem ser introduzidos nas imagens. Amostras moles devem ser 

analisadas com velocidades baixas para evitar deformações na amostra e da imagem. Por sua 

vez, amostras muito rugosas também devem ser varridas com velocidades baixas mas 

amplitudes maiores para ser possível seguir a superfície em detalhe. Especialmente em modo 

AC é necessário muito cuidado com a optimização dos ganhos do circuito de feedback, quando 

os ganhos são muito elevados o sistema pode oscilar gerando ruído periódico com alta 

frequência que é introduzido na imagem. Por outro lado, se os ganhos forem baixos a ponta 

não consegue seguir a superfície e alguns detalhes são negligenciados. 
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Fig. 0.25 - Imagens obtidas no LCMBT onde observa o efeito do ruído do circuito de feedback. Nas imagens (a) e (b) 
observa-se ruído de baixa frequência que poderá estar relacionado com oscilações mecânicas no sistema. A imagem 

(c) é fruto dos parâmetros do scan não estarem completamente optimizados, nomeadamente os ganhos e a velocidade 
do scan.



4. Resultados e discussão 

36 
 

 

 

 

 Os resultados a apresentar encontram-se divididos em quatro grupos: imagens 

topográficas, imagens de fase, imagens de microscopia de força magnética e imagens de 

microscopia de força piezoeléctrica. O tratamento das imagens foi realizado utilizando o 

software fornecido com o equipamento “PicoScan 5” e o software open source Gwyddion. 

 Os filmes finos analisados neste trabalho foram depositados no LCMBT por MOCVD de 

injecção pulsada – PI-MOCVD (pulsed injection metal organic chemical vapour deposition). 

Nesta técnica, o precursor é diluído num solvente e a solução é mantida à temperatura 

ambiente, evitando assim a sua decomposição precoce, até ser injectado em pequenas gotas 

que são instantaneamente vaporizadas. O vapor é arrastado por um fluxo gasoso até atingir o 

substrato, depositando-se o filme (53), (54). A Fig. 0.1 representa um esquema da montagem 

experimental do PI-MOCVD. 

  

 

 
Fig. 0.1 - Esquema da montagem experimental do PI-MOCVD. 

  

 Recorreu-se também a medidas de difracção de raios-X para complementar a 

caracterização morfológica das amostras. As medidas foram realizadas num difractómetro na 

geometria θ-2θ (ou Bragg-Brantano). Os valores das espessuras foram determinados a partir 

de medidas de Espectroscopia de Retroespalhamento de Rutherford (RBS) realizadas numa 

Microsonda Nuclear Oxford Microbeams e foram fornecidos pelo Professor Rui Coelho da Silva. 

 

 

4.  Resultados e discussão
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4.1 Imagens topográficas 
 

 As imagens topográficas fornecem informação sobre a morfologia da superfície em 

análise, permitem calcular a rugosidade da superfície e são medidas complementares à 

caracterização estrutural. A rugosidade rms é definida pela equação: 

 

1
                                                                    4.1  

 

onde zi representam médias das variações de cota que ocorrem em pequenas áreas da 

superfície e é calculada usando o Gwyddion. 

 

4.1.1 Substratos 
 

 Neste subcapítulo são apresentados os resultados da caracterização por AFM dos 

substratos monocristalinos usados para a deposição de filmes finos no LCMBT. A observação 

da superfície dos substratos é fundamental para a comparação qualitativa com os filmes 

depositados através da comparação das morfologias superficiais e também para uma 

comparação quantitativa através dos valores da rugosidade. 

As imagens da superfície dos substratos mostradas na Fig. 0.2 foram obtidas em modo 

contacto utilizando pontas triangulares em cantilevers em forma de V de Si3N4 (nitrato de 

silício) com revestimento de Au (ouro), comprimento de 20 µm e constante elástica de 0.4 N/m. 

Este modo permite obter imagens com maior resolução que o modo tapping mas só deve ser 

utilizado em superfícies pouco rugosas, caso contrário, as imagens são distorcidas por efeito 

da fricção e torção do cantilever. Foram caracterizados quatro substratos monocristalinos: Si 

(silício), Al2O3 (safira), LaAlO3 (aluminato de lantânio) e SrTiO3 (titanato de estrôncio).  
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Fig. 0.2 - Imagens topográficas de 5x5 µm dos substratos (a) Al2O3, (b) LaAlO3, (c) Si e (d) SrTiO3. 

 

  Os valores correspondentes às rugosidades dos substratos referidos estão indicados 

na Tabela 0.1. 

 

Substratos Rugosidade rms (nm) 
Si 2,0 

Al2O3 1,0 
LaAlO3 0,3 
SrTiO3 0,4 

Tabela 0.1 – Valores das rugosidades das superfícies dos substratos. 

 

 Observa-se que as superfícies dos quatro substratos analisados apresentam baixas 

rugosidades com valores entre 0,3 e 2 nm. O valor de 2 nm obtido para a rugosidade do Si 

deverá estar relacionado com a formação de uma camada de SiO2 (óxido de silício) na 

superfície. Uma baixa rugosidade dos substratos é essencial pois permite evitar a transmissão 

de defeitos topográficos do substrato para o filme e garantir que a topografia do filme dependa 

essencialmente das condições de deposição e do lattice mismatch. 
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4.1.2 Filmes finos 
         

 Grande parte da investigação e do desenvolvimento tecnológico de hoje procura a 

miniaturização de dispositivos. Neste contexto, os filmes finos ocupam um lugar de destaque 

pois apresentam propriedades físicas diferentes dos materiais bulk devido ao efeito de 

confinamento a que estão sujeitos e a sua aplicabilidade é vasta passando pela 

microelectrónica, óptica, energia, etc. Nesta secção são apresentados e discutidos os 

resultados obtidos em filmes finos de CaO e La0,7Ca0,3MnO3. 

 

4.1.2.1 Filmes de CaO (óxido de cálcio) 
 

 O óxido de cálcio tem uma grande variedade de aplicações em ciência dos materiais. 

No seu estado puro tem uma estrutura tipo NaCl com parâmetro de rede a = 0.481059 nm e o 

seu hiato é de 7 eV. Estas características tornam-no útil em aplicações onde é necessário 

isolamento eléctrico como nos refrigeradores de reactores nucleares (55). Cálculos sobre a sua 

estrutura de bandas mostram que lacunas de Ca no CaO podem ter associado um momento 

magnético, colocando o CaO na lista de potenciais semicondutores magnéticos (56). A 

estrutura cristalina do CaO é compatível com a estrutura das perovskites e o fabrico de 

multicamadas perovskite/CaO fornece uma alternativa artificial para produzir as fases 

Ruddlesden-Popper. 

 Para encontrar as melhores condições de deposição destes filmes foram efectuadas 

duas séries de amostras variando uma das duas seguintes condições: temperatura do 

substrato e concentração da solução de precursor. A temperatura do tubo evaporador foi 

sempre igual a 200 ºC. 

  

Rugosidade rms Concentração 
(nm) (M) 
11,9 0,012 
15,5 0,018 
12,5 0,024 
12,5 0,030 
13,1 0,040 
22 0,050 

Tabela 0.2 - Valores das rugosidades médias para os filmes depositados fazendo variar a concentração e precursor. A 
temperatura do substrato foi mantida a 700 ºC e foram injectadas 1800 gotas, para todas as amostras. 

 

 As imagens topográficas foram obtidas em modo tapping usando pontas piramidais em 

cantilevers rectangulares de Si com 125 µm de comprimento, constante elástica de 40 N/m e 

frequência de ressonância de 300 KHz, aproximadamente. 

 A Tabela 0.2 mostra os valores obtidos para a rugosidade dos filmes depositados com 

diferentes concentrações de precursor. Verifica-se que a rugosidade cresce com a 

concentração até um valor de 22 nm para um filme depositado com uma concentração de 
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precursor de 0,05 M. Os espectros de difracção de raios-X da Fig. 0.3. mostram que para 

concentrações inferiores a 0,030 M não são visíveis os picos característicos do CaO, 

observando-se apenas os picos do substrato LaAlO3. A Fig. 0.4 mostra as imagens de AFM 

das amostras depositadas com as concentrações de precursor de 0,024 M e 0,030 M. 

Comparando estas imagens com a topografia do LaAlO3 (Fig. 0.2 b)) observa-se que existe 

material depositado para concentrações inferiores a 0,030 M. Assim, é possível concluir que o 

depósito obtido com concentração de precursor inferior a 0,030 M é amorfo ou tem baixa 

qualidade cristalina. 

 

 
Fig. 0.3 - Espectros de difracção de raios-X das amostras depositadas variando a concentração de precursor. 

  

 
Fig. 0.4- Imagens de AFM 1x1µm das amostras de CaO depositadas com as concentrações de precursor iguais a 

0,024 M (a) e 0.030 M (b). A temperatura do substrato foi mantida a 700 ºC e foram injectadas1800 gotas. 
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 A concentração 0,030 M foi escolhida para as deposições seguintes por ser a 

concentração mais baixa de precursor em que se observa o pico característico do CaO por 

difracção de raios-X e apresentar baixa rugosidade em comparação com os restantes filmes. 

 Os resultados das rugosidades obtidas para as amostras depositadas variando a 

temperatura do substrato são apresentados na Tabela 0.3. 

 

Rugosidade rms Temp. substrato 
(nm) (ºC) 
18,6 600 
25,5 650 
21,7 700 
21,2 725 
23,2 750 
20,6 850 

Tabela 0.3 - Valores das rugosidades médias para os filmes depositados fazendo variar a temperatura do substrato. A 
concentração de precursor foi 0,03 M e foram injectadas 1200 gotas, para todas as amostras. 

 

 Neste caso os valores de rugosidade são mais elevados variando entre 18,6 e 25,5 nm. 

No entanto, pela observação das imagens topográficas (Fig. 0.5) verifica-se que o aspecto das 

superfícies muda, a amostra depositada a 650 ºC mostra grãos mais pequenos que as 

restantes amostras, a 725 ºC observa-se maior densidade de grãos e a 850 ºC os grãos 

mostram-se pouco definidos. 
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Fig. 0.5 - Imagens topográficas 1x1 µm obtidas por AFM das amostras depositadas a (a) 600 ºC, (b) 650 ºC, (c) 700 ºC 

e (d) 850 ºC. 

 

 Os espectros de raios-X da Fig. 0.6, mostram que os filmes depositados a 

temperaturas inferiores a 700 ºC apresentam o pico (002) do CaO. Nos filmes depositados a 

700 ºC e 725ºC são visíveis os picos (002) e (004) do CaO. A amostra depositada a 700 ºC é a 

que apresenta os picos característicos mais intensos, indicando que a esta temperatura existe 

mais material depositado ou seja, é a temperatura a que se obtém a maior taxa de deposição 

deste material. Por sua vez, na amostra depositada a 850 ºC verifica-se uma redução de 

intensidade dos picos do CaO. 

 



4. Resultados e discussão 

43 
 

 
Fig. 0.6 – Espectros de raios-X das amostras da tabela 4.3. Observa-se que a amostra depositada a 700 ºC é a que 

apresenta maior intensidade dos picos (002) e (004) do CaO. Por sua vez, para a amostra depositada a 850 ºC verifica-
se uma redução da intensidade dos picos do CaO. 

  

 Deste modo, o substrato à temperatura de 700 ºC e a concentração de precursor igual 

a 0,030 M foram as condições escolhidas para o estudo do modo de crescimento de filmes 

finos de CaO por PI-MOCVD.  

 Para se caracterizar o crescimento destes filmes foram depositadas novas amostras 

variando o número de gotas injectadas, usando as condições encontradas nas experiências 

anteriores para a temperatura do substrato e concentração do precursor. Os resultados obtidos 

para a rugosidade e espessura desta nova série de filmes são apresentados na Tabela 0.4: 

 

Nº de gotas Rugosidade rms Espessura 
injectadas (nm) (nm) 

50 6,4 0,8 
100 15,3 1,4 
200 24,7 2,2 
300 24,7 5 
500 14,9 9,5 

1000 7,2 19,2 
1200 21,7 21,5 
1800 12,5 25 

Tabela 0.4 - Valores das rugosidades médias e espessuras para os filmes depositados fazendo variar o número de 
gotas injectadas. A temperatura do substrato foi mantida a 700 ºC e a concentração igual a 0,030 M, para todas as 

amostras. 

 

 A análise feita por RBS mostra que apenas os filmes depositados com 1000 ou mais 

gotas são contínuos sendo a cobertura total do substrato atingida com um número de gotas 

entre 500 e 1000. Devido à descontinuidade dos filmes depositados com menos de 1000 gotas, 

os valores das espessuras obtidos por RBS não podem ser tomados como reais sendo apenas 
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uma indicação da espessura média dos mesmos. A variação da rugosidade e espessura dos 

filmes em função do número de gotas injectadas é apresentada na Fig. 0.7. 

 

 
Fig. 0.7 - Variação da rugosidade (a) e da espessura, determinada por RBS, (b) em função do número de gotas de 

precursor injectadas.  

 

 Observa-se que a espessura dos filmes cresce de uma forma quase linear com o 

aumento do número de gotas (Fig. 0.7 b)). A rugosidade aumenta com o número de gotas 

injectadas até à amostra depositada com a injecção de 300 gotas, em seguida decresce até um 

mínimo de 7,2 nm para o filme obtido com a injecção de 1000 gotas e volta a aumentar para a 

amostra depositada com 1200 gotas. Também se verifica que os valores obtidos para as 

rugosidades dos filmes depositados com a injecção de menos de 1000 gotas são superiores às 

respectivas espessuras indicando a descontinuidade dos mesmos. A Fig. 0.8 mostra a 

evolução da superfície dos filmes com o aumento do número de gotas injectadas. O filme 

depositado com a injecção de 50 gotas de solução de precursor (Fig. 0.8 a)) apresenta grãos 

bem definidos e dispersos pela superfície da amostra. Observa-se um aumento da densidade 

dos grãos nas superfícies com o aumento do número de gotas injectadas nas deposições (Fig. 

0.8 b) e c)) até ao filme depositado com a injecção de 1000 gotas (Fig. 0.8 d)) onde se verifica 

uma mudança no aspecto da superfície deixando de se observar grãos definidos. As 

superfícies dos filmes depositados com a injecção de um número de gotas superior a 1000 

(Fig. 0.8 e) e f)) voltam a apresentar grãos mas de volume maior que os grãos observados na 

fase inicial. O comportamento da rugosidade e da topografia sugerem a alteração do um modo 

de crescimento por ilhas (ou Volmer-Weber) para um crescimento tipo Stranski-Krastanov, 

caracterizado por um crescimento tri-dimensional após a formação de um filme contínuo (57). 

As imagens de fase que confirmam este resultado serão apresentadas na secção 4.2.1.1. 

 



4. Resultados e discussão 

45 
 

 
Fig. 0.8 - Imagens de AFM 1x1 µm das amostras depositadas com a injecção de (a) 50 gotas, (b) 200 gotas, (c) 300 

gotas, (d) 1000 gotas, (e) 1200 gotas e (f) 1500 gotas. 
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 A análise das imagens de AFM dos filmes de CaO permitiu identificar um fenómeno de 

modificação da superfície com o tempo de exposição à atmosfera ambiente. A Tabela 0.5 

mostra os valores da rugosidade do filme um dia após a deposição e vários dias depois. 

 

Tempo Rugosidade rms 
(dias) (nm) 

1 17,7 
20 158 
27 183 
33 209 
168 312 

Tabela 0.5 - Valores das rugosidades do filme de CaO um dia depois da deposição e vários dias depois. 

 

 Este fenómeno ocorre porque o CaO quando exposto ao ar reage com a H2O presente 

na atmosfera formando Ca(OH)2 (58). Por outro lado, o CaO também reage com CO2 

produzindo CaCO3 que serve de catalisador à reacção entre o CaO e a H2O, aumentando a 

velocidade da reacção. A transformação de CaO em Ca(OH)2 origina a amorfização da 

estrutura dos filmes pois os picos do CaO desaparecem dos espectros de difracção de raios-X 

(Fig. 0.9). Pela observação das imagens de AFM (Fig. 0.10), verifica-se a alteração da 

morfologia da superfície dos filmes acompanhada do aumento da rugosidade. A Fig. 0.11. 

mostra que a rugosidade do filme de CaO aumenta muito depressa nos primeiros dias, 

tendendo para um valor constante à medida que a quantidade de CaO presente na superfície é 

reduzida.  

 

 
Fig. 0.9 – Espectros de difracção de raios-X da amostra de CaO com 2 dias e 170 dias de exposição às atmosfera 

ambiente. 
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Fig. 0.10 - Imagens topográficas 5x5 µm da superfície do filme de CaO ao longo do tempo: (a) 1 dia, (b) 20 dias e (c) 

33 dias. 

 

 
Fig. 0.11 - Gráfico da variação da rugosidade da superfície do filme de CaO com o tempo. 
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4.1.2.2 Filmes de La0,7C0,3MnO3 (LCMO) 
 

 As deposições de LCMO foram efectuadas com o objectivo de conhecer o modo de 

crescimento destes filmes quando depositados por PI-MOCVD. Sabendo que a estrutura do 

CaO é compatível com a estrutura das perovskites, LCMO foi a escolha para se tentar obter as 

fases Ruddlesden-Popper através do fabrico de multicamadas perovskite/CaO. 

 As condições de deposição de LCMO em LaAlO3 por PI-MOCVD utilizadas foram as 

indicadas na literatura (59). Nos depósitos efectuados foram mantidas constantes a 

temperatura do evaporador (a 200 ºC), a temperatura do substrato a (700 ºC) e as 

concentrações 0,018 M de La, 0,012 de Ca e 0,020 de Mn. Foram depositados vários filmes 

variando apenas o número de gotas injectadas de forma a assim determinar a taxa de 

deposição bem como o modo de crescimento dos filmes. 

 As imagens topográficas foram obtidas em modo tapping usando pontas piramidais em 

cantilevers rectangulares de Si com 125 µm de comprimento, constante elástica de 40 N/m e 

frequência de ressonância de 300 KHz, aproximadamente. 

 

Nº de Gotas Rugosidade rms Espessura 
injectadas (nm) (nm) 

50 21,1 3,4 
100 14,4 6,9 
200 10,7 16,1 
300 2,70  
400 1,93 29,9 
500 3,43  
750 2,58  
800 3,62 66,6 
1000 3,69  
1226 118,3 

Tabela 0.6 - Valores das rugosidades dos filmes de LCMO depositados fazendo variar o número de gotas injectadas. 

 

  A Tabela 0.6 apresenta os resultados das rugosidades dos filmes depositados com 

diferentes números de gotas injectadas. Na Fig. 0.12 apresentam-se os resultados das 

rugosidades e espessuras dos filmes de LCMO em função do número de gotas de precursor 

injectadas. Os valores das espessuras foram determinados a partir de medidas de RBS.   
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Fig. 0.12 - Gráfico dos valores obtidos para as rugosidades (a) e para as espessuras (b) dos filmes de LCMO em 

função do número de gotas injectadas. 

 

 Analisando a Fig. 0.12 a) observa-se um aumento muito acentuado dos valores da 

rugosidade para as amostras depositadas com a injecção de um número inferior a 300 gotas, 

valor a partir do qual a rugosidade se mantém quase constante. Por outro lado, a espessura 

dos filmes tem um crescimento aproximadamente linear com o número de gotas como se 

observa na Fig. 0.12 b). Comparando os valores das rugosidades e das espessuras dos filmes 

depositados com um número de gotas inferior a 300 observa-se que são da mesma ordem de 

grandeza, indicando que estas amostras poderão não ser contínuas, o que leva a que os 

valores das espessuras sejam apenas uma indicação do valor da espessura média do material 

depositado. Estes resultados em conjunto com a observação das imagens de AFM presentes 

na Fig. 0.13 mostram que o modo de crescimento dos filmes poderá ser do tipo Volmer-Weber, 

pela formação inicial de ilhas muito separadas umas das outras (Fig. 0.13 a)) que aumentam 

de volume à medida que mais material é depositado (Fig. 0.13 b)), até que coalescem 

formando um filme contínuo (Fig. 0.13 c) e d)). A análise das imagens de fase na secção 

4.1.2.2 permitirá esclarecer se será este o modo de crescimento dos filmes de LCMO. 
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Fig. 0.13 - Imagens topográficas 1x1 µm das amostras depositadas com (a) 50 gotas, (b) 100 gotas, (c) 400 gotas e (d) 

1000 gotas. 

 

4.1.2.3 Filmes de BaFeO3 (BFO) 
 

 A caracterização por AFM dos filmes de BFO depositados em substratos de SrTiO3 

consistiu na obtenção dos valores das rugosidades e na estimativa da espessura dos mesmos, 

recorrendo às potencialidades do AFM. Para isto, foi efectuado um ataque químico numa das 

extremidades das amostras (ácido nítrico (HNO3) a 67% diluído em água destilada na relação 

1:5), de modo a remover o filme e com o AFM foi medido o degrau resultante. Um aspecto 

importante a ter em conta é o ataque químico ao substrato, que a acontecer daria origem a 

uma sobrestimação do valor das espessuras. Para clarificar esta questão, uma fracção da 

superfície de um substrato de SrTiO3 foi sujeita ao ataque da mesma solução ácida durante um 

período de tempo igual ao usado para remover os filmes. Não foi observado qualquer sinal de 

ataque ácido sobre o substrato pelo que podemos concluir que os resultados obtidos 
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correspondem à espessura real dos filmes. As amostras analisadas foram todas depositadas 

nas mesmas condições: temperatura do tubo evaporador a 280 ºC, temperatura do substrato a 

900 ºC e injecção de 700 gotas, variando apenas as concentrações relativas de Ba e Fe na 

solução do precursor. As medidas foram realizadas em modo tapping usando pontas iguais às 

utilizadas nas medidas apresentadas nas secções anteriores. Os resultados obtidos para as 

amostras analisadas estão presentes na Tabela 0.7. 

 

Amostras Concentrações Rugosidade rms Espessura 

  relativas Ba(%)/Fe(%) (nm) (nm) 

BFO9 50/50 40 497 ± 20 

BFO10 55/45 100 412 ± 22 

BFO11 60/40 65 773 ± 33 

BFO12 65/35 100 940 ± 61 
Tabela 0.7 - Resultados obtidos para as rugosidades e espessuras dos filmes de BFO. 

 

 Os resultados obtidos mostram um aumento da rugosidade e da espessura com o 

aumento da concentração relativa de Ba. Este resultado está de acordo com a baixa taxa de 

deposição do Ba associada e um precursor que é instável e se deteriora muito com o tempo 

(60). A Fig 0.14 mostra as imagens topográficas de duas das amostras indicadas na tabela 

correspondentes às concentrações relativas de Ba/Fe de 60%/40% e 65%/35% 

respectivamente. Observa-se a superfície do filme caracterizada pela sua elevada rugosidade 

(zona clara no lado esquerdo das imagens topográficas da Fig 0.14) em contraste com a 

superfície do substrato com baixa rugosidade (zona escura no lado direito das mesmas 

imagens). A delimitar as duas superfícies é evidente o degrau obtido com o ataque químico. A 

Fig. 0.14 também mostra um exemplo de um perfil usado no cálculo da espessura dos filmes. 

Para cada caso foram traçados vários perfis e efectuados os ajustes com o auxílio do software 

Gwyddion de maneira a calcular a espessura média dos filmes, o erro apresentado para cada 

valor de espessura corresponde ao maior desvio em relação ao valor médio. Pode-se concluir 

que é possível estimar o valor da espessura dos filmes por AFM embora não tenha sido ainda 

possível estabelecer uma comparação entre os valores de espessura obtidos por outras 

técnicas como por exemplo o RBS, utilizado na determinação das espessuras dos filmes de 

CaO e LCMO. 

  



4. Resultados e discussão 

52 
 

 
Fig 0.14 - Imagens topográficas de dois dos filmes de BFO depositados no LCMBT. Para os dois casos é também 

apresentada a imagem e o perfil do degrau resultante do ataque químico efectuado. 
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4.1.3 Nanopartículas 
 

 Em colaboração com a Dra. Sofia Miguel do Instituto de Tecnologia Química e 

Biológica (ITQB) da Universidade Nova de Lisboa (FCT) foi efectuada a caracterização por 

AFM de nanopartículas de CdSe (Seleneto de Cádmio) com uma cobertura de ZnS (Sulfureto 

de Zinco). Estas medidas foram efectuadas em modo tapping porque em modo contacto a 

ponta arrasta as partículas durante o varrimento e as imagens mostram apenas o substrato. 

Por outro lado, em tapping é possível a obtenção das imagens de fase. Estes resultados 

permitiram avaliar a individualização destas partículas na solução e também obter uma 

estimativa para o seu diâmetro, complementando a caracterização efectuada por outras 

técnicas. Foram caracterizadas duas soluções que continham nanopartículas de diferentes 

diâmetros. As amostras são preparadas para a observação no AFM depositando uma gota de 

solução sobre um substrato de mica e deixando secar. Na Fig. 0.15 apresentam-se as imagens  

das nanopartículas de uma das soluções para as quais se espera uma variação de diâmetro 

entre 20 nm e 30 nm. 

 

 
 

Fig. 0.15 - Imagens topográficas 0,5x0,5 µm 2D e 3D de nanopartículas de CdSe revestidas com ZnS. O valor 
esperado para o diâmetro destas nanopartículas varia entre 20 nm 30 nm. Os gráficos e as tabelas apresentam os 

valores obtidos para os diâmetros das nanopartículas. 
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 Como se pode observar o diâmetro obtido para estas nanopartículas está de acordo 

com o esperado, variando entre 21 nm e 28 nm. Estes valores foram obtidos através dos perfis 

também apresentados na figura, como foi explicitado no capítulo anterior reservado a 

artefactos nas imagens de AFM. A estimativa do diâmetro das nanopartículas foi obtida a partir 

da altura das mesmas pois no plano xy é sempre introduzido um artefacto devido à dimensão e 

forma da ponta. Como se pode observar na Fig. 0.15, se a estimativa do diâmetro das 

nanopartículas fosse efectuada no eixo dos xx, o seu valor seria da ordem dos 55 nm. No 

entanto, ao observar-se o eixo dos yy verifica-se que o diâmetro real das partículas é da ordem 

dos 25 nm. 

 A Fig. 0.16 apresenta as imagens obtidas para as nanopartículas contidas na segunda 

solução analisada. Neste caso têm em princípio diâmetros maiores, da ordem dos 100 nm. 
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Fig. 0.16 - Imagens topográficas 2D e 3D de nanopartículas de CdSe revestidas com ZnS. O valor esperado para o 

diâmetro destas nanopartículas é da ordem dos 100nm. Os gráficos e as tabelas apresentam os valores obtidos para 
os diâmetros das nanopartículas. (a) scan 2,5x2,5 µm e (b) scan de 1,3x1,3 µm. 

 Os valores obtidos para o diâmetro destas nanopartículas também se aproximam do 

valor esperado pois variam entre 100nm e 106nm. 

 Conclui-se assim que as nanopartículas analisadas por AFM têm os diâmetros 

esperados e estão individualizadas nas soluções respectivas. Por outro lado, é evidente a mais 

valia que o AFM representa para a caracterização deste tipo de amostras permitindo avaliar a 

qualidade das mesmas.  

 

4.2 Imagens de fase 
 

 As imagens de fase são uma extensão do modo tapping do AFM e dão informação 

sobre a estrutura da superfície das amostras que não é possível obter pela análise da 

topografia. 

 No modo tapping, o cantilever é forçado a oscilar com uma frequência próxima da 

ressonante e a amplitude de oscilação é usada como feedback para medir as variações da 

topografia. Nas imagens de fase, a diferença de fase da oscilação relativamente ao sinal 

aplicado ao cantilever é detectada e monitorizada simultaneamente, mantendo-se inalterada a 

informação topográfica. A imagem de fase resulta dos contrastes associados às diferenças de 

fase induzidas na oscilação do conjunto ponta-cantilever pela variação das propriedades dos 

materiais constituintes da superfície como a adesão, dureza ou viscoelasticidade, permitindo 

identificar contaminantes e mapear os diferentes componentes presentes na estrutura da 

superfície (42). Por outro lado, estas imagens são muito úteis na identificação de fronteiras ou 
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limites que são muito difíceis de observar nas imagens topográficas com grandes diferenças de 

altura. 

 

4.2.1 Filmes finos 
 

 As imagens de fase obtidas para os filmes finos complementam a análise topográfica já 

apresentada e permitem corroborar os resultados obtidos por RBS relativos à qualidade dos 

filmes. 

 

4.2.1.1 Filmes de CaO (óxido de cálcio) 
 

 Os resultados das imagens topográficas já apresentados indicam que a formação dos 

filmes de CaO pode ser feita por ilhas. Os filmes depositados a partir de um pequeno número 

de gotas não cobrem a totalidade do substrato e à medida que se aumenta o número de gotas 

injectadas no reactor o volume das ilhas aumenta progressivamente e o substrato vai ficando 

mais revestido. Quando se dá a coalescência das ilhas formando um filme contínuo, o modo de 

crescimento dos filmes é alterado para um tipo Stranski-Krastanov. A Fig. 0.17 mostra as 

imagens de fase das amostras depositadas com a injecção de 50 gotas e 1000 gotas, 

respectivamente. Estas duas amostras têm valores de rugosidade equivalentes e as imagens 

de fase mostram que com 50 gotas o filme não é contínuo pois é visível o contraste entre as 

ilhas e o substrato, este contraste está associado a variações das propriedades mecânicas dos 

materiais permitindo identificar a presença de dois materiais diferentes. Por outro lado, a 

imagem da amostra depositada com a injecção de 1000 gotas de solução de precursor não 

apresenta contraste indicando que estamos na presença de um único material sendo possível 

concluir que o filme é contínuo. Deste modo, a observação das imagens de fase corrobora os 

resultados anteriormente obtidos. 

 

 
Fig. 0.17 - Imagens de fase 3x3 µm das amostras depositadas com (a) 50 gotas e (b) 1000 gotas. Estas amostras têm 

6,4 nm e 7,2 nm de rugosidade respectivamente. 
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Fig. 0.18 - Imagens topográficas (esq.) e de fase (drt.) 1x1 µm dos filmes de CaO depositados com (a) 50 gotas, (b) 

300 gotas e (c) 1200 gotas. 
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 A Fig. 0.18 mostra as imagens de fase e correspondentes imagens topográficas de 

algumas das amostras depositadas variando o número de gotas injectadas. Este estudo 

permite-nos visualizar as várias etapas do crescimento dos filmes. Observando as imagens 

correspondentes à amostra depositada com a injecção de 50 gotas (Fig. 0.18 a)) é possível 

identificar as ilhas que se formaram na superfície do substrato sendo visível a descontinuidade 

deste filme. As imagens b) e c) correspondentes às amostras depositadas injectando 300 gotas 

e 1200 gotas, de rugosidades muito próximas (24,7 nm e 21,7 nm respectivamente) permitem 

verificar que o filme obtido com menor número de gotas injectadas não é contínuo, 

identificando-se ilhas que embora em número elevado cobrem a totalidade do substrato. O 

filme obtido com 1200 gotas é contínuo não se observando o contraste do substrato. Este 

efeito comprova a mudança do modo de crescimento por ilhas para o modo de Stranski-

Krastanov destes filmes pois, mesmo após a coalescência das ilhas formando a primeira 

camada contínua, os filmes continuam a crescer formando aglomerados. 

 

4.2.1.2 Filmes de La0,7Ca0,3MnO3 (LCMO) 
 

 A Fig. 0.19 apresenta imagens de fase e correspondentes topografias de alguns dos 

filmes de LCMO depositados variando o número de gotas injectadas. As imagens obtidas para 

as amostras depositadas com a injecção de 100 gotas, Fig. 0.19 a), mostram que o filme não é 

contínuo, identificando-se ilhas bem definidas que contrastam com o substrato. Estas imagens 

permitem observar as ilhas a aglomerarem-se, processo que deve culminar com a coalescência 

de todas as ilhas formando um filme contínuo. Na realidade, as imagens da Fig. 0.19 b) e c) 

correspondentes a amostras que foram depositadas com 400 e 1000 gotas injectadas, 

respectivamente, mostram já filmes contínuos com os grãos muito bem definidos. 

 Assim, as imagens de fase dos filmes depositados variando o número de gotas 

injectadas mostram que o crescimento dos mesmos é feito segundo o modo de Volmer-Weber. 

Devido ao facto da energia de ligação entre os átomos (moléculas) constituintes do filme ser 

mais elevada do que a energia de ligação entre aqueles e os átomos (moléculas) do substrato, 

os filmes crescem formando ilhas até à formação de um filme contínuo. 
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Fig. 0.19 - Imagens topográficas (esq.) e de fase (drt.) 1x1µm dos filmes de LCMO depositados com (a) 100 gotas, (b) 

400 gotas e (c) 1000 gotas. 
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4.2.2 Nanopartículas 
 

 As imagens de fase das nanopartículas de CdSe com revestimento de ZnS permitem 

observar com detalhe os contornos das mesmas e identificar algumas nanopartículas que não 

aparecem na imagem topográfica. Isto acontece porque nestas amostras existe sempre uma 

distribuição de partículas de vários diâmetros e se a diferença de diâmetros for muito grande, a 

escala de contraste, proporcional ao valor de z da imagem topográfica acaba por camuflar as 

nanopartículas mais pequenas. Na Fig. 0.20 apresentam-se as imagens de fase 

correspondentes às nanopartículas  com diâmetro entre 21nm e 28nm caracterizadas no 

subcapítulo anterior. Como se pode verificar estas imagens permitem detectar algumas 

nanopartículas mais pequenas que não são visíveis na imagem topográfica. 

 

 
Fig. 0.20 - Imagens topográficas, de fase e fase 3D de nanopartículas de CdSe revestidas com ZnS. (a) 1x1µm e (b) 

0,5x0,5µm. 
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4.2.3 Nanotubos 
 

 As imagens seguintes são de nanotubos de Carbono provenientes de uma colaboração 

com o Doutor Yann Astier do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) da 

Universidade Nova de Lisboa (FCT). A caracterização destes nanotubos foi feita com recurso 

ao nosso AFM com a finalidade de perceber se o processo usado para a individualização dos 

nanotubos estaria a ser o adequado. Na Fig. 0.21 apresentam-se as imagens topográfica e de 

fase das amostras em estudo. 

 

 
Fig. 0.21 - Nanotubos de Carbono caracterizados por AFM. Imagens topográfica (esq.) e de fase (drt) (a) de 10x10µm e 

(b) 2x2µm. 
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 Nestas imagens pode verificar-se que os nanotubos se apresentam aglomerados e 

apenas em algumas extremidades é possível identificá-los individualmente. As imagens de 

microscopia de transmissão de electrões (TEM) obtidas posteriormente mostram exactamente 

o mesmo efeito de aglomeração, Fig. 0.22. 

 

 
Fig. 0.22 - Imagens de TEM dos mesmos nanotubos de Carbono. 

 

 Com o objectivo de individualizar os nanotubos, foram introduzidas nanopartículas de 

Ouro (Au). Esta metodologia foi usada numa perspectiva de levar as partículas a funcionar 

como tampa para os nanotubos individuais, fixando-se nas suas extremidades. As imagens 

obtidas após o tratamento representadas na Fig. 0.23 mostram que o resultado não foi o 

pretendido uma vez que os tubos continuam muito aglomerados e as nanopartículas de Au não 

foram devidamente filtradas, pois são observadas nanopartículas de tamanhos muito 

diferentes. No entanto, percebe-se que os nanotubos se ligam às nanopartículas de Au.  
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Fig. 0.23 - Nanotubos de Carbono caracterizados por AFM. Imagens topográfica (esq.) e de fase (drt.) (a) de 5x5µm e 

(b) 2x2µm. 

 

 Após novo processamento foram efectuadas novas imagens dos nanotubos e a Fig. 

0.24 apresenta os resultados correspondentes. 
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Fig. 0.24 - Nanotubos de Carbono caracterizados por AFM. Imagens topográfica (esq.) e de fase (drt.) (a) 5x5 µm e (b) 

2,8x2,8 µm. 

 

 Nestas imagens observam-se já nanopartículas de Au com dimensão e distribuição 

uniforme sendo visíveis os nanotubos individualizados e ligados às nanopartículas, embora em 

alguns casos se observem vários nanotubos ligados à mesma nanopartícula formando cadeias. 
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4.3 Microscopia de força magnética (MFM) 
 

 A microscopia de força magnética (magnetic force microsocpy, MFM) é uma técnica 

que permite a observação dos domínios magnéticos da amostra em análise. Foi introduzida por 

Martin e Wickramasinghe (62) pouco tempo após a invenção do AFM e tornou-se popular por 

poder ser implementada usando o equipamento base do AFM e não ser necessário qualquer 

controlo ambiental durante as medidas. A descrição detalhada do modelo de funcionamento do 

MFM e os seus princípios técnicos pode ser encontrada na literatura (24). 

 A componente principal deste sistema é a ponta que deve ser magnética. As pontas de 

MFM são geralmente pontas standard de Si revestidas com um filme de material magnético. A 

ponta deve ser magnetizada antes de iniciar a medida, bastando para tal aproximá-la de um 

íman durante alguns segundos. 

 Tal como já foi descrito no capítulo 2, no caso do MFM se existirem gradientes 

magnéticos perto da superfície da amostra, a ponta fica sujeita a uma força que se traduz 

numa variação da fase da sua oscilação (equação 2.10). As imagens de MFM são assim 

mapas da variação de fase da oscilação do sistema ponta-cantilever. 

 Os gradientes de campo que podem afectar de forma mensurável a oscilação do 

sistema ponta-cantilever estão associados à existência de linhas de campo perpendiculares à 

superfície da amostra (stray fields). Na Fig. 0.25 estão ilustradas as linhas de campo assim 

como a intensidade do campo para um sistema em que a magnetização se encontra na 

direcção do plano da amostra. Como se pode observar, é na região de fronteira entre os 

domínios que as linhas de campo são perpendiculares à superfície da amostra originando 

gradientes de campo mais intensos (Fig. 0.25 c)). 

 

 
Fig. 0.25 – (a) Configuração do stray field num meio com magnetização longitudinal (no plano da amostra) e geometria 

de transição. (b) e (c) Comportamento típico de Hx e Hz imediatamente acima da superfície (24). 
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 A imagem de MFM é obtida em paralelo com a imagem topográfica. A topografia é 

obtida em modo tapping varrendo a superfície da amostra num sentido e voltando no sentido 

oposto. Aqui, a ponta é afastada da superfície de uma determinada distância e, ainda em 

oscilação, é feito um varrimento sobre a amostra, sem tocar a superfície, na presença apenas 

da força magnética de longo alcance (63). Deste modo, é possível mapear as diferenças de 

fase com origem na interacção entre a ponta e o campo magnético da amostra e comparar 

estas imagens com a topografia observada. Um esquema de funcionamento do MFM é 

ilustrado na Fig. 0.26. 

 

 
Fig. 0.26 - Esquema ilustrativo do funcionamento do MFM. 1 e 2 – o cantilever varre a superfície da amostra nos dois 
sentidos em modo tapping para obter informação topográfica; 3 – o cantilever é elevado a uma determinada distância 
da superfície; 4 e 5 – o cantilever efectua o varrimento sem contacto com a superfície sofrendo a influência do campo 

magnético da amostra (64). 

  

 Com o microscópio de força atómica existente no LCMBT é possível efectuar medidas 

de MFM. Para isto é necessário colocar uma ponta de MFM que no caso do presente trabalho 

é uma ponta de silício revestida com um filme de cobalto. A ponta usada tem as características 

típicas de uma ponta de modo AC com cantilever rectangular de 225 µm de comprimento, 

constante elástica igual a 2,8 N/m e frequência de ressonância de 75 KHz, aproximadamente. 

Para além disso é também necessário introduzir nos parâmetros de medida o varrimento em 

modo não contacto assim como a distância a que se efectua o mesmo varrimento. Esta 

distância é determinante para a boa resolução da imagem e a sua determinação é feita por 

tentativa e erro. Para distâncias demasiado elevadas há o risco de não se detectar a variação 

de fase da oscilação do sistema ponta-cantilever, enquanto para distâncias demasiado 

pequenas as características topográficas podem sobrepor-se à imagem de fase não permitindo 

uma separação clara das várias forças em jogo. Há alguns cuidados adicionais a ter em conta 

como a utilização de um porta-amostras sem sistema magnético de suporte da amostra. No 

caso do MFM de que dispomos existe um sistema adicional que permite aplicar campo 

magnético alterando assim o estado de magnetização da amostra sem que seja necessário 

retirá-la do microscópio. Este sistema é um pequeno electroíman composto por duas bobines 

com núcleos de um material ferromagnético. Este sistema que permite aplicar campos até -

/+700 Gauss, é colocado no microscópio substituindo o porta-amostras e é ligado ao 

controlador de modo AC e controlado por software. A Fig. 0.27 mostra o sistema de aplicação 

de campo magnético referido. 
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Fig. 0.27 - Sistema para aplicação de campo magnético para as medidas de MFM. A amostra é colocada entre as 

bobines e o sistema é acoplado ao microscópio. 

 

 O campo magnético só deve ser aplicado entre as medidas e não durante os 

varrimentos. Como a ponta é condutora, pois tem um revestimento de cobalto, e está em 

movimento, ao ser exposta ao campo aplicado são originadas correntes de Foucault, e com 

estas correntes é gerado um campo magnético oposto ao aplicado. Assim, não só as imagens 

obtidas aparecem distorcidas pois é criada uma força de repulsão entre a ponta e as bobines, 

como a ponta pode sobreaquecer, danificando as suas propriedades irreversivelmente. A Fig. 

0.28 mostra um exemplo deste efeito, permitindo verificar o aparecimento de uma distorção da 

imagem topográfica por aplicação de um campo magnético durante o varrimento. 

 

 
Fig. 0.28 – Imagens topográficas 3x3 µm de uma amostra de Ni obtidas com o sistema de aplicação de campo 

magnético. (a) sem campo aplicado e (b) com campo de 180 G aplicado durante o scan. 
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4.3.1 Imagens de disco rígido e disquete 
 

 De modo a permitir uma familiarização com as capacidades do MFM foi feito um 

primeiro teste com um disco rígido e uma disquete para se poderem comparar os domínios 

destes dois modos de armazenamento de informação magnéticos. As Fig. 0.29 e Fig. 0.30 

apresentam as imagens topográfica e de MFM de uma parte de um disco rígido e  de uma 

disquete, respectivamente. Todas as imagens de MFM foram obtidas a uma distância de 50 nm 

entre a ponta e a superfície da amostra.  

 

 
Fig. 0.29 - Imagens topográficas e de MFM de um disco rígido obtidas no LCMBT. (a) 10x10µm, (b) 20x20µm. Todas 

as imagens foram obtidas com uma distância de 50nm entre a ponta e a superfície da amostra. 
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Fig. 0.30 - Imagens topográficas e de MFM de uma disquete obtidas no LCMBT. (a) 30x30µm e (b) 50x50µm. Todas as 

imagens foram obtidas com uma distância de 50nm entre a ponta e a superfície da amostra. 

 

No estudo das características magnéticas das amostras a comparação entre as 

imagens topográficas e de MFM é fundamental para a validação das medidas magnéticas. 

Observando as imagens e os respectivos perfis na Fig. 0.29 é notória a ausência de 

correspondência entre os dois tipos de imagens, indicando que a força de interacção 

predominante na obtenção da imagem de MFM é diferente e de origem magnética. 

As formas observadas na imagem de MFM são domínios magnéticos estabelecidos no 

disco. As linhas claras e escuras delimitam as fronteiras dos domínios magnéticos e a sua 

observação tão nítida indica uma elevada intensidade dos gradientes de campo nestas regiões. 

A partir da análise da Fig. 0.25, conclui-se que a magnetização do disco se encontra no plano 

deste sendo as linhas de campo perpendiculares à superfície da amostra nas regiões de 

fronteira entre domínios. Na Fig. 0.29 a) é ilustrado o sentido da magnetização dos domínios; 

no entanto, esta orientação é apenas exemplificativa uma vez que o facto das linhas serem 

claras ou escuras também depende da magnetização da ponta que é desconhecida. 
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A Fig. 0.30 mostra as imagens topográficas e de MFM obtidas para uma disquete. 

Verifica-se que os domínios magnéticos da disquete são muito maiores do que os domínios do 

disco rígido. A largura de cada domínio é de 2 µm, aproximadamente, para ambos os casos e 

cada domínio corresponde a um bit de informação. Os bits estão organizados em pistas (bit 

tracks) concêntricas que permitem saber a localização dos mesmos. A largura de cada pista no 

disco rígido é de 10 µm, aproximadamente, e na disquete é superior a 50 µm. Esta largura é 

determinada pela precisão da cabeça de leitura do dispositivo e reflecte a capacidade de 

armazenamento dos dispositivos de memória magnética. É por esta razão que a densidade de 

armazenamento das disquetes é tão inferior à dos discos rígidos. 

 

4.3.2 Materiais magnéticos em forma bulk 
 

 Foram ainda analisadas duas outras amostras, um aço de composição desconhecida e 

uma amostra da liga Ferro-Silício com orientação (100). Esta liga é de grande utilidade na 

indústria sendo utilizada nos núcleos de transformadores que funcionam com baixas 

frequências. A introdução de uma percentagem de Si no Fe faz aumentar a sua resistividade 

reduzindo as perdas associadas às correntes de Foucault (65). 

 Ambas as amostras foram polidas antes de serem caracterizadas por apresentarem 

superfícies muito irregulares. Se assim não fosse, seria impossível obter uma imagem 

topográfica uma vez que as rugosidades ultrapassavam a sensibilidade do AFM. Por outro 

lado, as imagens de MFM teriam que ser efectuadas a uma distância ponta-superfície muito 

elevada para evitar as contribuições topográficas. O polimento foi realizado no laboratório com 

um equipamento comercial. Ambas as amostras foram submetidas a um polimento com grãos 

de alumina com 0,3 µm de diâmetro seguido de um novo polimento com grãos de diamante de 

0,05 µm. 

 As Fig. 0.31 e Fig. 0.32 apresentam as imagens topográficas e de MFM para a amostra 

de aço e de FeSi, respectivamente. Em todos os casos, as imagens magnéticas foram obtidas 

com a ponta a 100 nm da superfície. 
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Fig. 0.31 - Imagens topográficas (esq.) e de MFM (drt.) de uma amostra de aço obtidas no LCMBT. (a) 5x5µm e (b) 
10x10µm. As imagens de MFM foram obtidas com uma distância de 100nm entre a ponta e a superfície da amostra. 
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Fig. 0.32 - Imagens topográficas (esq.) e de MFM (drt.) da amostra de FeSi. (a) 5x5µm e (b) 10x10µm. As imagens de 

MFM foram realizadas com a ponta a 100 nm da superfície. 

 

 Comparando as imagens topográficas e de MFM quer do aço quer do FeSi observa-se 

que não existe qualquer correspondência entre a topografia e a imagem magnética, 

concluindo-se que as imagens de MFM mostram exclusivamente os domínios magnéticos das 

amostras estudadas. 
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 As imagens de MFM obtidas para estas  amostras apresentam uma estrutura de 

domínios marcadamente diferente da observada nos sistemas de memória magnética. Ao 

contrário de regiões separadas por fronteiras de domínio bem definidas a que correspondem 

valores máximos do gradiente de campo magnético (as linhas brancas ou pretas da Fig. 0.29 e 

Fig. 0.30) observam-se agora contrastes claro/escuro sobre toda a superfície das amostras. As 

imagens indicam a existência de gradientes de campo fortes e de sinais opostos em toda a 

superfície da amostra, o que sugere a existência de domínios com a magnetização 

perpendicular à superfície da amostra, como é ilustrado na Fig. 0.33.  

 

 
Fig. 0.33 - Configuração do stray field num meio com magnetização perpendicular ao plano da amostra. 

 

 No caso do aço observam-se essencialmente zonas claras, o que pode querer dizer 

que estamos perante uma amostra que se assemelha a um íman de magnetização homogénea 

e estaremos a olhar para um dos pólos onde predominam domínios com um dos sentidos 

possíveis. 

  

4.3.3 Filmes finos de L0,7Sr0,3MnO3 (LSMO) 
 

 Nos últimos anos tem sido dado grande ênfase à magnetoresistência colossal 

observada em filmes finos de manganites. Esta atenção é justificada pelas potenciais 

aplicações para estes materiais como sensores magnéticos, cabeças de leitura 

magnetorresistivas, etc. A temperatura de Curie do LSMO é de 370 K, a mais elevada da série 

das perovskites da manganês, o que permite o seu estudo por MFM à temperatura ambiente. 

 Foram depositadas várias amostras de LSMO utilizando as condições de deposição 

reportadas na literatura (59), (66): a temperatura do evaporador de 280 ºC, a temperatura do 

substrato de 825 ºC e concentrações dos precursores de 0,018 M de La, 0,012 M de Sr e 0,020 

M Mn.  

 A Fig. 0.34 mostra as imagens topográficas e de MFM obtidas para a amostra de 

LSMO depositada no laboratório. Observa-se que os domínios têm uma orientação aleatória 

antes da aplicação do campo. Foi aplicado a esta amostra um campo magnético de 400 G com 

a direcção indicada na figura recorrendo ao sistema de bobines, e foi efectuado um varrimento 

em campo nulo cujo resultado é mostrado na imagem b). Observa-se claramente uma 

mudança de orientação dos domínios que se alinham com a direcção do campo aplicado. Note-
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se que ambas as imagens, a) e b), foram obtidas para a mesma região do filme como se 

observa pela imagem topográfica. 

 

 
Fig. 0.34 - Imagens topográficas (esq.) e de MFM (drt.) do filme de LSMO depositado com 1200 gotas (a) 5x5 µm sem 

aplicar campo externo, (b) 5x5 µm após aplicação de 400 G e (c) 10x10 µm após aplicação de campo de 400 G. 
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 Os contrastes escuros e claros representam os domínios magnéticos com diferentes 

orientações ao longo da direcção perpendicular ao plano da amostra. Estes domínios 

observados em listras (stripe domains) são característicos de um filme com magnetização 

perpendicular ao plano do filme. A configuração de domínios numa amostra depende de um 

balanço entre a energia magnetoestática, a anisotropia magnética e a interacção de troca 

conduzindo a uma energia associada às paredes de domínio. Tipicamente a magnetização de 

filmes finos encontra-se no plano do filme devido à forte anisotropia de forma. No caso dos 

filmes de LSMO preparados verifica-se que o “lattice mismatch” entre o substrato de LaAlO3 (a 

= 3.802 Å) e o filme (a = 3.889 Å) induz tensões compressivas no plano do filme dando origem 

a uma anisotropia que favorece a orientação da magnetização perpendicularmente ao plano do 

filme (67), (68), (69), (70) resultando no padrão de domínios aqui observado.  

 Para confirmar o efeito de alinhamento dos domínios com o campo a amostra 

magnetizada foi retirada do microscópio e rodada de 90 º efectuando-se novo varrimento, sem 

aplicação de campo, que está ilustrado na Fig. 0.35 a). Verifica-se que os domínios têm agora 

uma orientação vertical como seria de esperar. Após aplicação de um campo magnético de 400 

G com a direcção indicada na Fig. 0.35 b) verifica-se de novo o alinhamento dos domínios na 

direcção do campo externo. 

 

 
Fig. 0.35 - Imagens topográficas (esq.) e de MFM (drt.) do filme de LSMO depositado com 1200 gotas (a) 5x5 µm sem 
aplicação de  campo externo de filme magnetizado e rodado de 90º em relação à medida anterior e (b) 5x5 µm após 

aplicação de 400 G. 
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4.4 Microscopia de força piezoeléctrica (PFM) 
 

 Os materiais piezoeléctricos têm aplicabilidade em dispositivos electrónicos, sensores e 

actuadores. Como exemplo temos o próprio AFM onde é usado um cristal piezoeléctrico como 

actuador para efectuar o varrimento da amostra, e outro como sensor da deflexão do 

cantilever. Quando uma tensão mecânica é aplicada a um cristal piezoeléctrico este sofre uma 

variação da sua polarização. Por outro lado, se for aplicado um campo eléctrico ao cristal este 

sofrerá uma deformação mecânica (13): 

 

                                                                       4.2  

 

onde P é a polarização, Z a tensão mecânica, d o coeficiente de deformação piezoeléctrica, E o 

campo eléctrico,  a permitividade do vazio,  a susceptibilidade dieléctrica, e a tensão 

elástica e s a coeficiente de elasticidade. Todos os materiais ferroeléctricos são também 

piezoeléctricos, no entanto nem todos os cristais piezoeléctricos são ferroeléctricos como por 

exemplo o quartzo (13). 

 A microscopia de força piezoeléctrica (piezoresponse force microscopy, PFM) é 

descrita detalhadamente por Kholkin, Kalinin, Roelofs e Gruverman (71). Os autores 

apresentam não só o princípio da técnica como a sua aplicabilidade e multifuncionalidade no 

estudo de materiais ferroeléctricos. O PFM baseia-se no efeito piezoeléctrico: quando um 

campo eléctrico é aplicado a um material piezoeléctrico, este expande-se se o campo for 

paralelo à sua polarização ou contrai-se se for anti-paralelo (Fig. 0.36 a)). Quando uma tensão 

ac é adicionada ao campo aplicado a resposta piezoeléctrica também oscila, em fase se a 

polarização for paralela ao campo ou em oposição de fase se a polarização for anti-paralela, 

Fig. 0.36 (b). 

 

 
Fig. 0.36 - (a) Uma tensão positiva aplicada à ponta carrega-a positivamente. O campo eléctrico aplicado é paralelo à 

polarização e o domínio ferroeléctrico expande-se deflectindo o cantilever para cima relativamente à sua deflexão 
inicial. A resposta piezoeléctrica do material está em fase com o campo aplicado. (b) Ponta carregada positivamente. O 
campo aplicado é anti-paralelo à polarização da amostra e o domínio ferroeléctrico contrai-se, reduzindo a deflexão do 

cantilever relativamente à sua posição inicial. A resposta piezoeléctrica está em oposição de fase com o campo 
aplicado (72). 
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 No PFM, a ponta é sensível à resposta mecânica da amostra devido à aplicação do 

campo eléctrico ac. As pontas utilizadas nestas medidas são condutoras, sendo neste caso 

utilizadas pontas de Si dopado, com elevado grau de dopagem. A Fig. 0.37 mostra o esquema 

de montagem do PFM. 

 

 
Fig. 0.37 - Esquema experimental do PFM (72). 

 

 A amostra ferroeléctrica é colocada entre dois eléctrodos: a ponta e o substrato, que 

neste caso tem que ser condutor. Com o gerador de sinais é aplicada uma diferença de 

potencial entre a ponta e o substrato. Esta diferença de potencial não pode ser muito elevada 

para que a polarização da amostra não sature pois simultaneamente é aplicada uma tensão ac 

na ponta que irá provocar a oscilação da polarização da superfície da amostra. Se a 

polarização estiver saturada não se verificará qualquer variação com a aplicação do potencial 

ac. O circuito de feedback (que mantém constante a força aplicada ao cantilever) garante o 

varrimento da superfície e a obtenção da imagem topográfica, e em simultâneo é medido o 

sinal da resposta piezoeléctrica a partir dos deslocamentos do cantilever e amplificado usando 

um amplificador Lock-in. Para prevenir a atenuação do sinal da resposta piezoeléctrica da 

superfície da amostra o circuito de feedback tem que operar com uma frequência mais baixa 

que a frequência do potencial ac aplicado na ponta. As frequências típicas de funcionamento 

do PFM variam entre 100 KHz e 5 MHz não só para permitir a separação entre a informação 

topográfica e a resposta piezoeléctrica, mas também para evitar que o cantilever entre em 

oscilações ressonantes. As pontas utilizadas nestas medidas têm uma frequência de 

ressonância de aproximadamente 60 KHz. 



4. Resultados e discussão 

78 
 

 Embora estas medidas sejam efectuadas em modo contacto, na caixa de electrónica 

(Fig. 0.7) selecciona-se a opção modo AC para desactivar o filtro passa-baixo usado no modo 

contacto para que possam ser detectadas as frequências da resposta piezoeléctrica. No 

software são activados os controlos AC para que seja possível aplicar e modular a tensão ac 

na ponta e o cabo BNC, que estaria a ligar a caixa de electrónica e o controlador AC (Fig. 0.8), 

passa a ligar o controlador PicoScan 2100 directamente ao porta amostras, para que o Lock-in 

amplifique o sinal resposta e seja detectada a fase deste sinal. 

 A escolha do potencial ac a aplicar à amostra e a determinação de frequência da 

resposta piezoeléctrica fazem parte de um processo de tentativa e erro dependente da 

natureza na amostra. Variando o potencial aplicado, é determinada a variação da amplitude da 

resposta piezoeléctrica em função da frequência sendo procurada uma frequência que permita 

obter uma boa razão sinal-ruído. São experimentadas várias frequências de resposta em várias 

posições da amostra para escolher aquela que leva ao maior valor possível da resposta 

piezoeléctrica. 

 Nestas medidas, a qualidade do contacto estabelecido entre a ponta e superfície da 

amostra é determinante para a qualidade das imagens, por isto a limpeza da superfície tem 

que ser garantida para que o contacto não se perca. Por outro lado, à semelhança de todas as 

outras medidas eléctricas, a força aplicada no cantilever também pode melhorar ou deteriorar o 

contacto entra a ponta e a superfície sendo uma das variáveis a optimizar para a obtenção da 

melhor imagem de PFM. 

 Como exemplo duma medida de PFM são apresentadas as imagens (Fig. 0.38) 

correspondentes a uma cerâmica com a composição Pb0,9025La0,0975(Zr0,65Ti0,35)0,976O3. A partir 

das imagens obtidas são visíveis diferentes domínios ferroeléctricos com diferentes 

polarizações. É visível a diferença entre a imagem topográfica e a imagem de PFM, o que 

confirma a observação de domínios ferroeléctricos os quais têm maior ou menor intensidade e 

tamanho dependendo da zona da amostra. 
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Fig. 0.38 - Imagens topográficas e de PFM obtidas no LCMBT da cerâmica com a composição 

Pb0,9025La0,0975(Zr0,65Ti0,35)0,976O3. Scan de (a) 7x7µm e (b) 4,5x4,5µm. A amostra foi atenciosamente cedida pelo Sr. 
Louis Pacheco, responsável de departamento da ScienTec. 

 

4.4.1 Amostra de ZnO dopado com Fe  
 

 No quadro do desenvolvimento das medidas por PFM foi ainda analisada uma amostra 

de ZnO dopado com Fe (concentração relativa de 85% de Zn e 15% de Fe) depositada num 

substrato condutor de Si policristalino dopado com B. A deposição foi efectuada com a 

temperatura do substrato a 550 ºC e a temperatura do evaporador a 90 ºC tendo sido 

injectadas 950 gotas da solução de precursor. O ZnO é um semicondutor com hiato de banda 

de 3.4 eV, também piezoeléctrico cuja dopagem com um ião magnético pode dar, 
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eventualmente, origem a um material com propriedades eléctricas e magnéticas específicas. A 

Fig. 0.39 apresenta as imagens obtidas para esta amostra. 

 

 
Fig. 0.39 - Imagens da amostra de ZnO dopado com Fe depositada em Si policristalino dopado com B (a) topográfica 
de 2x2µm, (b) PFM de 2x2µm, (c) PFM de 2x2µm sem potencial ac aplicado e (d) PFM de 5x5µm com potencial ac 

aplicado. 
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 A imagem topográfica (Fig. 0.39 a)) mostra uma superfície densa e granular com uma 

rugosidade de 70 nm. Este valor de rugosidade é muito elevado para a sensibilidade do modo 

contacto, o que justifica o facto de a imagem não apresentar elevada qualidade. Observando a 

imagem de fase (Fig. 0.39 b)) verifica-se que esta não segue as principais características da 

topografia, como é evidenciado nos perfis traçados para ambas as imagens. Os perfis das 

imagens de fase mostram um sinal de fundo aproximadamente constante de cerca de 15 V em 

torno do qual aparecem variações de sinal que correspondem a diferentes polarizações na 

superfície da amostra. O contraste visível na imagem corresponde a domínios ferroeléctricos 

de diferentes polarizações. 

A imagem de PFM revela duas estruturas de domínios. A estrutura dominante é 

composta por domínios grandes que abrangem regiões com vários grãos (rectângulo branco na 

Fig. 0.39 b)) indicando que neste caso grãos adjacentes terão a mesma polarização. 

Da observação das imagens de PFM e da comparação dos perfis das imagens 

topográfica e de fase é possível concluir que em certas áreas de amostra existe uma 

correspondência entre os domínios ferroeléctricos e os grãos (marcadores pretos na Fig. 0.39), 

correspondendo a uma configuração de domínios em que grãos vizinhos têm polarizações 

opostas. 

 A imagem obtida sem a aplicação do potencial ac na ponta (Fig. 0.39 c)) apresenta 

apenas ruído, comprovando que a resposta piezoeléctrica observada na Fig. 0.39 b) não é um 

artefacto com origem na topografia da amostra. 

 A observação de domínios ferroeléctricos nos filmes de ZnO dopado com Fe indica a 

possibilidade de estarmos na presença de um material que pode combinar ordem magnética e 

eléctrica. Estes resultados são preliminares pois ainda não foi possível determinar as 

condições óptimas para a deposição deste material. A confirmação do carácter multiferróico do 

material exige também o estudo das suas propriedades magnéticas para determinar a sua 

temperatura de Curie. Só no caso de o material possuir uma temperatura de Curie acima da 

temperatura ambiente será possível analisar a sua estrutura de domínios por MFM. Neste caso 

seria possível obter imagens de MFM e PFM usando uma ponta magnética que por ser 

condutora se adequa aos dois tipos de medidas. O uso de uma só ponta permite que ambas as 

medidas sejam efectuadas na mesma região amostra, uma vez que as restantes modificações 

que têm que ser efectuadas ao sistema são realizadas no exterior da caixa acústica onde se 

encontra o microscópio. 
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Este trabalho tinha como objectivo o desenvolvimento das várias valências da 

microscopia de força atómica e a sua aplicação numa variedade de sistemas nanoestruturados.  

A aplicação fundamental do microscópio de força atómica é na caracterização topográfica de 

superfícies e nessa perspectiva foram analisados vários sistemas. Numa primeira fase 

foram analisados em modo contacto substratos monocristalinos de Si, Al2O3, LaAlO3 e SrTiO3. 

Verificou-se que estes monocristais apresentam rugosidades superficiais da ordem de 1 nm 

embora em alguns casos seja possível identificar estruturas resultantes do polimento mecânico 

usado na sua preparação. 

A caracterização topográfica foi também aplicada no estudo de filmes finos de CaO 

depositados em substratos de LaAlO3. Após optimização das condições de deposição foi 

depositado um conjunto de filmes com diferentes espessuras. Esta série de amostras permite 

fazer um “filme” do processo de crescimento deste material. Para os filmes mais finos observa-

se que o depósito é descontínuo, sugerindo um crescimento por ilhas que é confirmado pelas 

imagens de fase a que faremos referência abaixo. As ilhas coalescem dando origem a um filme 

contínuo para espessuras entre 10 e 20 nm. Da análise da rugosidade superficial desta série 

de filmes verificou-se que esta aumenta à medida que a espessura dos filmes aumenta até 

uma espessura média de cerca de 5 nm. A partir dessa espessura a rugosidade diminui 

atingindo um mínimo para espessuras entre 10 e 20 nm, o que coincide com o valor de 

espessura para o qual se dá a coalescência das ilhas. No entanto para valores mais elevados 

da espessura a rugosidade volta a crescer novamente. Os resultados indicam que após a 

coalescência das ilhas o modo de crescimento dos filmes de CaO se altera, passando para um 

crescimento do tipo Stranski-Krastanov.  

Verificou-se igualmente que a superfície dos filmes de CaO muda de aspecto após a 

exposição por mais de 48 horas à atmosfera ambiente. Este fenómeno, que ocorre porque o 

CaO reage com a água da atmosfera formando Ca(OH)2,  é acompanhado por um aumento da 

rugosidade superficial. 

 O mesmo procedimento foi adoptado no estudo de uma série de filmes de 

La0.7Ca0.3MnO3 (LCMO) depositados em substratos de LaAlO3. A análise dos filmes de LCMO 

depositados com diferentes espessuras permitiu concluir que estes filmes crescem por ilhas ou 

colunas. Estas ilhas coalescem para depósitos com espessura entre 16 e 25 nm originando um 

filme contínuo. 

  A caracterização topográfica em modo AC foi também utilizada para medir as 

espessuras de uma série de filmes de BaFeO3 depositados em substratos de SrTiO3. Trata-se 

de um processo destrutivo que envolve o ataque químico a uma fracção do filme mas que 

constitui uma técnica expedita de determinação de espessuras. Conclui-se que o aumento da 

concentração relativa de Ba na solução de precursores dá origem a filmes estequiométricos 

5.  Conclusões
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mas também mais espessos o que indica uma baixa taxa de deposição do Ba nas condições 

experimentais utilizadas.  

 A caracterização de nanopartículas de CdSe revestidas com ZnS, permitiu obter o valor 

dos diâmetros das partículas. Foram analisadas duas amostras de partículas com valores 

nominais de diâmetro respectivamente de 20 e 100 nm. No primeiro caso observaram-se 

partículas com diâmetros que variam entre 21 e 28 nm e no segundo caso os valores do 

diâmetro medidos situaram-se entre os 100 e os 106 nm. Em ambos os casos, os diâmetros 

foram determinados a partir da diferença de alturas entre o topo das partículas e o substrato, 

minimizando assim o erro proveniente dos efeitos de forma da ponta. 

 Todas as medidas acima descritas, exceptuando as dos substratos em que se recorreu 

ao modo contacto, foram realizadas em modo tapping, uma vez que este permite a obtenção 

de imagens de fase que contêm informação sobre as propriedades mecânicas da superfície. 

No caso das nanopartículas esta análise permite observar os contornos das mesmas com 

grande detalhe e identificar nanopartículas que não são visíveis nas imagens topográficas, 

levando assim a uma caracterização mais rigorosa da distribuição de tamanhos.  

 As imagens de fase obtidas para os filmes de CaO e de LCMO corroboram as 

conclusões atrás descritas, uma vez que permitem observar um claro contraste entre as ilhas 

de material depositado e o substrato monocristalino, contraste que desaparece quando as ilhas 

coalescem dando origem a um filme contínuo. 

 A caracterização dos nanotubos de carbono foi realizada com o objectivo de verificar se 

o processo usado para a sua individualização era adequado, uma vez que estes se aglomeram 

em soluções líquidas. Pela observação das imagens concluiu-se que os nanotubos se ligam às 

nanopartículas de Au que foram adicionadas à amostra formando cadeias, deixando de estar 

em aglomerados. 

 Um dos objectivos deste trabalho consistia também na implementação de técnicas 

complementares de caracterização, em particular a Microscopia de Força Magnética (MFM) e a 

Microscopia de Força Piezoeléctrica (PFM). O desenvolvimento destas técnicas é de especial 

interesse para a caracterização de estruturas e materiais multiferróicos em que se combinam 

propriedades magnéticas e eléctricas. 

A Microscopia de Força Magnética permite a observação de domínios magnéticos 

recorrendo a uma ponta revestida com cobalto que varre a superfície da amostra em modo não 

contacto. Várias amostras foram caracterizadas por microscopia de força magnética, entre elas 

uma disquete e um disco rígido, observando-se as linhas de bits (tracks) e as diferentes 

densidades de armazenamento de informação. Foi analisada uma amostra de aço e outra de 

FeSi, permitindo a observação de diferentes estruturas de domínios magnéticos. Note-se que 

ao comparar as imagens topográficas com as imagens de MFM não se observa qualquer 

correspondência, indicando que a força de interacção predominante durante a obtenção da 

imagem de MFM é a força magnética. A caracterização de filmes finos de LSMO por MFM 

permitiu também a observação dos domínios magnéticos assim como a sua mudança de 

orientação após a aplicação de um campo magnético de 400 G. 



5. Conclusões 

84 
 

 A implementação da técnica de PFM exige a utilização de um substrato condutor e de 

uma ponta também condutora; no nosso caso a ponta utilizada foi de Si com elevado grau de 

dopagem. A técnica exige ainda a ligação de um gerador de sinais ao porta-amostras e a 

utilização de um amplificador Lock-in para filtragem do sinal da resposta piezoeléctrica da 

amostra. A caracterização de uma amostra de ZnO dopado com Fe por microscopia de força 

piezoeléctrica permitiu a observação de domínios ferroeléctricos. Esta observação é 

comprovada pela comparação das imagens com e sem potencial ac aplicado. No primeiro caso 

observam-se os contrastes dos domínios, sem correspondência directa com a topografia, 

enquanto no segundo apenas se observa ruído. Estes resultados são preliminares pois ainda 

não foi realizado o estudo necessário è determinação das condições óptimas de deposição 

destes filmes, mesmo assim é possível concluir que são observados domínios ferroeléctricos 

nas amostras depositadas no laboratório. 

Mostrou-se no presente trabalho o potencial do AFM na caracterização topográfica 

assim como no estudo das propriedades magnéticas e eléctricas dos materiais, em particular 

de filmes finos e nanopartículas. A implementação das técnicas de caracterização 

complementar MFM e PFM efectuada no decorrer deste trabalho abre caminho à 

caracterização de materiais e estruturas multiferróicas. De particular interesse para o trabalho 

futuro é a possibilidade de utilização de pontas com revestimento magnético em ambos os 

tipos de medida. Esta configuração permite a realização das medidas de PFM visto que a 

ponta é condutora e tem a enorme vantagem de evitar a variação da posição do scanner ou da 

porta-amostras, uma vez que podem ser usadas as duas técnicas no mesmo varrimento.  
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