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RESUMO

A detecção da partícula de matéria escura é um mistério para a Física na
atualidade, por isso há vários laboratórios empenhados nesta descoberta. 
Um deles é o COSINE 100, que utiliza o método da detecção direta para
analisar a modulação anual na taxa de eventos de WIMPs (Weakly
Interacting Massive Particle) concernente ao movimento do sistema solar
em relação ao halo galáctico. Assim, o laborátorio HEPIC USP aprimorou
procedimentos experimentais de detecção direta utilizados no
experimento COSINE 100 através de implementação e desenvolvimento
de técnicas capazes de isolar o sinal da matéria escura, sendo um desafio
a diminuição dos ruídos advindos de raios cósmicos e da infraestrutura
experimental utilizada. A fim de fazer um mapeamento da radiação de
fundo, fontes radioativas foram utilizadas para calibrar os detectores de
NaI e BaF2. Além das fontes externas que causam ruídos, impurezas
presentes no detector também recebem atenção para que o espectro de
energia seja ainda mais refinado. Através dos detectores de cristais e do
cintilador líquido, analisou-se a separação entre recuos nucleares e
recuos de elétrons. Espectros satisfatórios da radiação de fundo utilizando
os cristais de NaI foram obtidos, além de espectros bidimensionais para
identificar impurezas já esperadas nos cristais. Foi possível, também,
comparar a separação entre recuos nucleares e recuo de elétrons obtidas
com os cintiladores de cristal e líquido. Dessa forma, foram envolvidas
várias etapas para o aprimoramento da estrutura experimental a fim de
obter resultados consistentes com o COSINE 100, como o estudo da
radiação de fundo.
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