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Resumo: O desenvolvimento de novos materiais vem sendo impulsionado pela necessidade de 
desenvolver novas tecnologias, onde as propriedades possam ser controladas e mesmo projetadas 
previamente. Uma das classes de novos materiais mais promissoras do ponto de vista tecnológico 
são as nanoestruturas magnéticas. Este projeto visa realizar um estudo sistemático, teórico e 
experimental, sobre nanoestruturas magnéticas compostas de camadas 
ferromagnéticas/antiferromagnéticas que apresentam o efeito Exchange-Bias. Em especial, 
buscamos sistemas não convencionais, onde a relação de temperaturas usualmente pré-estabelecidas 
para a ocorrência do efeito, temperatura de Curie (TC) do  ferromagneto (FM) maior que a 
temperatura de Neèl (TN ) do antiferromagneto (AF), deixa  de  ser  verdadeira. Dada  a importância 
tecnológica do efeito, a obtenção de sistemas antes não concebíveis amplia suas possibilidades de 
aplicação. As nanoestruturas deverão ser produzidas e caracterizadas estrutural e magneticamente. 
Devido a grande  variedade de sistemas FM/AFM possíveis onde a relação de temperaturas TC > TN 
é respeitada, ainda não há uma teoria geral para descrever  todas  as observações experimentais em 
sistemas convencionais. No caso dos sistemas não convencionais aqui propostos, TC < TN, são 
poucos os trabalhos encontrados na literatura e não há sequer uma  teoria para descrevê-los. 
Pretende–se propor um modelo teórico capaz de descrever as propriedades magnéticas estáticas, 
bem como a dinâmica da magnetização, observadas nos sistemas aqui estudados. Agradecemos à 
UNILA pela bolsa de iniciação científica concedida. 
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