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RESUMO

Multicamadas magnéticas são a base para a produção de dispositivos spintrônicos e possuir o domínio na produção de tais multicamadas é 
fundamental para obter avanços nesta área, e nos últimos anos está em destaque a produção de dispositivos spintrônicos flexíveis. Devido a essa 
tendência, o objetivo do presente trabalho é produzir multicamadas magnéticas depositadas em substrato flexível utilizando a técnica de 
Magnetron sputtering dc. dois conjuntos de amostras foram confeccionados. Para todas as amostras, foram depositadas camadas de ajuste 
(buffer layer) de Cobre com espessura de 30,0 nm com o objetivo de reduzir a rugosidade e uniformizar a superfície para a deposição da camada 
ferromagnética de CoFe e após a demosição da multicamada foi depositado uma camada de proteção (cap layer) de Cobre com espeçura de 2,5 
nm. O primeiro conjunto, constituído de tricamadas do tipo CoFe(5 nm)/Cu(t)/CoFe(5,0 nm) com espessuras da camada separadora metálida 
variando de t=0,6 nm até 6.6 nm . O Segundo conjunto, composto por dois subgrupos de multicamadas CoFe/Cu com a presença do IrMn antes da 
deposição da tricamada ou após a deposição da tricamada. Para a investigação das propriedades magnéticas, foram realizadas medidas de 
magnetometria de amostra vibrante, ressonância ferromagnética e magnetorresistência. Todas executadas em temperatura ambiente e com 
campo magnético aplicado sempre no plano da amostra. Para a análise estrutural, a técnica de difração de raios-X foi usada. Os resultados das 
tricamadas mostraram a apresença de uma anisotropia uniaxial, para a amostra com espaçador de 4,2 nm. Para a multicamada com a presença 
do IrMn entre a camada buffer e FM, os resultados das propriedades magnéticas estáticas e dinâmicas apresentaram comportamento isotrópico. 
Para a multicamada com a presença do IrMn entre a camada FM e a cap layer, os resultados das propriedades magnéticas estáticas apresentaram 
o comportamento magnético de uma estrutura tipo válvula de spin. Entretanto houve uma divergência com resultados das medidas de 
ressonância ferromagnética, a qual foi justificada devido à contribuição dos grãos instáveis e estáveis para a anisotropia rodável e anisotropia de 
polarização (Exchange bias) na interface ferromagnética-antiferromagnética.
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