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Minha trajetória 

2013 - 2016

• Graduação em 
química 
bacharelado –
UFPR

Iniciação científica  
GPMIn

2017 - 2018

• Mestrado GPMIn

2018 – Atual

• Doutorado 
GPMIn

✓Polímeros condutores
✓Detecção de pesticidas e 

micropoluentes

✓Nanotubos de polímeros 
condutores

✓Eletrocatálise e 
armazenamento de energia

✓Construção de 
supercapacitores flexíveis 

em estado sólido baseados 
em nanotubos de polímeros 

condutores
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Importância da microscopia

✓ Importância biológica
✓ Construção de 

nanoestruturas

✓ Aplicação clínica

✓ Importância 
industrial e 
tecnológica

✓ Pesquisas 
científicas

Microscopia óptica

Microscopia óptica

Microscopia eletrônica de 
varredura 

Microscopia de varredura 
por tunelamento

Microscopia eletrônica de 
transmissão
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Técnicas microscópicas

Microscopia ótica

MEV

MET

AFM

Técnicas AFM MEV MET

Tipo de amostra Condutora/isolante Condutora Condutora

Preparo de amostra Fácil Fácil a difícil Fácil a difícil 

Ambiente da amostra Qualquer Vácuo Vácuo

Resolução Espacial 0.1 nm 5 nm 0.1 nm

Profundidade de campo Pobre Ótima Pobre

Tempo para imagem 2-5 min 0.1-1 min 0.1-1 min

Field view máximo 100 µm 1 mm 100 nm

Tamanho de amostra Ilimitado 30 mm 2 mm

Custo Baixo Médio Alto
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Burgain, J. et al. Progress in Surface Science (2017), 92, 409-429.



Técnicas microscópicas
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Microscopia óptica
Microscopia eletrônica 

de transmissão
Microscopia eletrônica 

de varredura

Fonte 
de luz

Fonte 
de elétrons

Lente 
condensadora

Lente 
condensadora

Lente objetiva
Lente 

condensadora

Amostra

Lente ocular

Imagem 
direta

Imagem na tela 
fluorescente

Imagem 
direta

Imagem no 
monitor

Amostra

Lente de 
projeção

Elétrons

Detector

Defletor          

Utilizam fonte de radiação



Técnicas microscópicas
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(a) (b)

Partículas de FeO2
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Técnicas microscópicas
Microscópio óptico Microscópio eletrônico de 

transmissão
Microscópio eletrônico de 

varredura
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Microscopia de varredura por sonda

✓Microscopia sem fontes de luz sem necessidade de alto vácuo, sem lentes...

O primeiro microscópio desta família foi 
o Microscópio de Tunelamento, criado 

por G. Binning, H. Rohrer, Ch. Gerber e E. 
Weibel - IBM  Zurique em 1981

Microscopia de varredura por sonda (SPM – do inglês Scanning Probe Microscopy)
consiste em um grupo bem estabelecido de técnicas que permite fazer imagens em
nanoescala.

✓ Interações entre uma sonda e uma amostra caracterizam diferentes propriedades 
sobre a superfície.

Binning, G.; Rohrer, H. Reviews of Modern Physics (1987), 59, 615-625.
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Microscopia de varredura por tunelamento

✓ Topografia da amostra;
✓ Manipulação de átomos individuais;

✓ Construção de estruturas através da movimentação e 
montagem de átomos.

Gerd Binnig and Heinrich Rohrer – Nobel de Física em 1986 

Binning, G.; Rohrer, H. Reviews of Modern Physics (1987), 59, 615-625.
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STM: Princípios

Sonda ligada 
diretamente a uma 

cerâmica piezoelétrica 

Mudanças das dimensões quando 
aplicada diferença de potencial

Aplicação de uma diferença de 
potencial entre a ponta e a amostra 

Geração de corrente enquanto faz o scan
da superfície mesmo sem contato com a 

amostra – corrente de tunelamento 

Efeito túnel: Devido ao dualismo 
onda/partícula, elétrons podem 
transpor um estado de energia 

classicamente proibido
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STM: Aquisição de imagens
Altura constante Corrente constante

✓ Medidas mais rápidas;
✓ Apenas para amostras mais regulares

✓ Medidas mais demoradas;
✓ Mede superfícies irregulares com maior precisão

11
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STM: Aquisição de imagens

Grafeno na superfície de SiO2

Estrutura “favo de mel” do grafeno

Stolyarova, E. et al. PNAS (2007), 104, 9209-9212.
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STM: Manipulação de átomos

✓ 30 anos movendo átomos

Átomos de Xenônio em uma superfície 
de Silício - Don Eigler em 1989

http://www.research.ibm.com/articles/madewithatoms.shtml
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Microscopia de força atômica

A microscopia de força atômica (AFM – do inglês Atomic Force Microscopy)
foi desenvolvida por Gerd Binnig, Calvin Quate e Christoph Gerber – 1986

✓Inclui materiais eletricamente isolantes (vidros, cerâmicas, polímeros e
materiais de origem biológica).

Ferreira, A. A. P. Química Nova (2006), 29, 137-142.

Interações atrativas ou 
repulsivas da ponta 

com a amostra

Piezoelétrico

Amostra

Ponta
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Microscopia de força atômica

Modo contato Modo não-contato Modo contato intermitente

contato

Não contato

Contato 
intermitente Modo contato: Ponteira em 

“contato” com a superfície
Forças repulsivas predominam

Possível obter resolução atômica
Apenas para amostras rígidas

Modo não-contato: Ponteira em 
não entra em contato com a 

superfície
Forças atrativas predominam

Preferencialmente para amostras 
macias

Modo contato intermitente: 
Cantilever oscila, a ponta toca 

suavemente a superfície
Menos danos na amostra

Mais efetivo que o modo não-
contato

Usado em amostras frágeis

Fo
rç

a

Força repulsiva

Força atrativa

Força repulsiva

Distância

Ferreira, A. A. P. Química Nova (2006), 29, 137-142.
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Microscopia de força atômica

Leung, C. et al. Nano Letters (2012), 12, 3846-3850; Becker, C.R. ACS Nano (2013), 7, 9173-9182;

Nanopilares de silício

Grafeno
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Microscopia de força atômica

Contraste químico Informação eletroquímica

Informação estrutural

Reconhecimento 
molecular

Patel, A.N.; Kranz, C. Annual Review of Analytical Chemistry (2018), 11, 329-350.



18

Scanning ion-conductance microscopy

✓ Desenvolvida por Paul K. Hasma em 1989
✓ Informações em superfícies não-condutoras em uma solução eletrolítica

Chen, C.C. et al. Annual Review of Analytical Chemistry (2012), 5, 207-228.

Nanopipeta

Amostra

Scanner X,Y

Eletrodo de 
ref (1)

Eletrodo de 
ref (2)
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Scanning ion-conductance microscopy

Eletrólito dentro da nanopipeta
contendo um eletrodo de referência 

Ag/AgCl

Diferença de potencial é aplicada 
entre esse eletrodo e outro eletrodo 

de referência que está na solução

Fluxo de íons entre o eletrodo da 
pipeta e o referência, gerando uma 

corrente 

Chen, C.C. et al. Annual Review of Analytical Chemistry (2012), 5, 207-228.
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Scanning ion-conductance microscopy

A magnitude da corrente é determinada
pela resistencia total (RT) do sistema

RT é uma combinação da resistência da 
pipeta (RP) e  a resistencia do acesso

entre a ponta da pipeta e a superfície
(Rac)

d
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Scanning ion-conductance microscopy

✓ Modo não-modulado

Bom para amostras biológicas, superficies de 
membranas celulares e pequenas mudanças

nas membranas

Corrente contínua sensível a 
mudanças topográficas

Li, C. et al. Progress in Natural Science (2008), 18, 671-677.

Eletrodo

Amostra

Corrente direta

Varredura
da pipeta

Eletrodo
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Scanning ion-conductance microscopy

✓ Modo de corrente modulada

Corrente alternada só é gerada
quando a ponta está muito próxima

da superfície

Nanopipeta se desloca verticalmente
(Δd), gerando uma corrente alternada

Li, C. et al. Progress in Natural Science (2008), 18, 671-677.

Amostra

Varredura
da pipeta

Corrente 
modulada
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Scanning ion-conductance microscopy

✓ Modo hopping

A pipeta se aproxima da superfície a uma 
distância definida, é retirada e reposicionada e 
se aproxima da superfície novamente em um 

novo local

Chen, C.C. et al. Annual Review of Analytical Chemistry (2012), 5, 207-228.



24

Scanning ion-conductance microscopy

Liu, B.C. et al, Frontiers in Physiology (2013), 3, 483.



25

Próximo seminário

12 de 
novembro
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Obrigada!

brumahry@gmail.com


