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Capítulo 1.  
As figuras 1.2 e 1.4 foram adaptadas do tutorial "A Practical Guide to Scanning Probe 
Microscopy" da Park Scientific Instruments (1993) disponível no sítio 
http://mechmat.caltech.edu/~kaushik/park/contents.htm (consulta feita em maio de 2007). 
 
As figuras 1.3 e 1.6 foram adaptadas do “Training Book v 3.0” da Digital Instruments. 
 
A figura 1.5 foi adaptada do livro “Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Theory, 
Techniques, and Applications " 2nd edition  (D. Bonnell, ed.) John Wiley, 2000. 
 
Página 6  
Além da configuração do scanner posicionado acima da amostra conforme indicado na figura 
1.3, existe outra configuração na qual o scanner se encontra abaixo da amostra.  Neste caso, 
a amostra se desloca em relação à sonda, que permanece fixa nesta situação. 
 
Página 9 
A técnica TappingModeTM é uma modalidade patenteada pela Veeco Instruments. 
 
Página 34 
O scanner pequeno, tal como mencionado no texto, possui uma amplitude de varredura de 
5μm, enquanto o scanner grande possui uma amplitude de varredura de 80μm 
 
Página 96 
O fator de qualidade Q mencionado no capítulo pode ser definido como a razão entre a 
freqüência de ressonância do cantilever (ω0) e a largura na metade da intensidade do pico (γ) 
da freqüência observada.  Q= ω0/γ. 
 
Página 100 
Conforme referência do trabalho de Cleveland1, a freqüência de ressonância do cantilever 
está relacionada com a massa efetiva do mesmo (m*), que já leva em consideração o fator 
de ¼ para cantilevers retangulares. 
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1. Cleveland JP, Manne S, Bocek B, Hansma PK. A nondestructive method for determining 
the spring constant of cantilevers for SFM. Rev Sci Instrum 1993; 64(2):403-405. 
  
Quando se considera o valor de massa do cantilever (m), as variações de massas 
observadas devem corrigidas multiplicando os valores calculados por 4.  
 
Uma vantagem a ser destacada no método proposto, é que a detecção, na escala de pg,  é 
feita com  freqüências na faixa de kHz, ao passo que a técnica Microbalança de cristal de 
quartzo (QCM) opera com freqüências faixa de MHz. 
 
Capítulo 6 
Nas imagens das figuras 6.3, 6.5, 6,9, e 6.14 as estruturas formadas também  se mostram 
compatíveis com formas esféricas, se for levada em conta o  processo de convolução de 
ponta. 
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