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Resumo: Neste trabalho temos como objetivo tratar 

sobre os conceitos básicos do Microscópio de Força 

Atômica (Atomic Force Microscopy - AFM), o qual é 

o modo mais utilizado dos microscópios de varredura 

por sonda mecânica (Scanning Probe Microscopy - 

SPM) e sobre metodologias para verificar sua 

calibração em escala nanométrica, processo este 

necessário para a análise da microestrutura dos filmes. 

 

1. Introdução 
A inovação tecnológica do século XX está 

associada ao desenvolvimento na área da microscopia. 

Isso possibilitou a criação de instrumentos capazes de 

visualizar a estrutura da matéria na escala nanométrica 

(10−9𝑚). Estes instrumentos são os microscópios 

eletrônicos e os microscópios de varredura por sonda 

mecânica. Nos modos de operação do SPM, 

encontramos o AFM, cujo princípio de funcionamento 

depende diretamente da força de interação entre a 

superfície da amostra e uma ponta, localizada na 

extremidade uma haste (cantilever). A vantagem do 

AFM é a possibilidade de análise da morfologia 

granular tanto de amostras condutoras como isolantes. 

Nele encontramos alguns componentes fundamentais: 

scanner, sonda (ponta + cantilever), sistema de 

detecção da interação ponta – superfície, eletrônica 

controladora e sistema de realimentação [1,2]. O 

projeto relacionado à caracterização de filmes finos 

pela microscopia de força atômica está no início.  

  

2. Metodologia 
Inicialmente realizamos o processo de ajuste do 

microscópio através do alinhamento do laser na sonda 

e no fotodetector bem como o ajuste do modo dos 

parâmetros de operação no software de aquisição de 

imagens. Para verificar a calibração do scanner e para 

adquirirmos experiência na aquisição de imagens, 

escolhemos uma amostra conhecida para trabalharmos: 

um CD, cujas ranhuras devem possuir uma largura 

aproximadamente constante igual a 1,0 m. Diante 

disso obtivemos imagens com varreduras 2 m, 4 m, 

8 m, 12 m e 16 m nos modos contato e dinâmico. 

Os resultados obtidos com o AFM foram comparados 

com os obtidos por difração da luz, de modo a 

verificarmos a calibração do scanner. 

 

3. Resultados 
A figura 1 apresenta a imagem tridimensional da 

morfologia de superfície do CD. A largura das ranhuras 

foi medida no software de análise de imagens. 

Obtivemos os valores (1,232 ± 0,045) m e 

(1,251 ± 0,066) m nos modos contato e dinâmico, 

respectivamente. 

 

Figura 1 – Imagem tridimensional de varredura 

12 m x 12 m da morfologia do CD 

Os resultados obtidos para a largura das ranhuras do 

CD utilizando a difração da luz foram: laser verde: 

d = (1,172 ± 0,057) m e laser azul:  

d = (1,134 ± 0,047) m. 

 

4. Conclusões 
Os valores obtidos pelos métodos contato e 

dinâmico são iguais, dentro do intervalo de incertezas. 

Comparando os valores obtidos pelo AFM com os 

obtidos pela difração, observamos uma diferença de 

cerca de 4%. Essa diferença percentual está dentro do 

esperado, pois está de acordo com o fabricante do 

scanner. 
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