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1. Introdução  

Neutrinos atualmente são um dos maiores focos da física 

de partículas, porque sua oscilação evidencia que o modelo 

padrão de partículas está incompleto. Isto porque o mesmo 

prevê que neutrinos não devem apresentar massa, 

contradizendo o resultado experimental, onde sua oscilação 

implica, necessariamente, a existência de massa. [1] 

Para melhor compreender qual a natureza das oscilações 

do neutrino, melhores medidas devem ser realizadas. Porém, 

a grande dificuldade em estudar neutrinos está no fato de que 

esse tipo de partícula, embora muito abundante na natureza 

(depois dos fótons, é o tipo de partícula elementar mais 

numerosa do universo), não é de fácil detecção, pois 

apresenta baixa interação com outros materiais, tendo uma 

seção de choque muito baixa, e portanto, baixa 

probabilidade de interação. 

Com o intuito de estudar mais a fundo tais partículas, 

detectores altamente especializados tiveram de ser 

desenvolvidos. Este é o caso da LArTPC (Liquid Argon 

Time Projection Chamber), uma combinação de detectores 

tipo TPC, que utiliza um volume de gás imerso em um 

campo elétrico intenso, para realizar uma reconstrução 

tridimensional da trajetória de uma partícula; com o argônio 

líquido no lugar de gás. [2] A escolha do argônio líquido 

como meio sensível foi feita a partir das vantagens quando 

o objetivo é detectar neutrinos, tais como: permitir a 

construção de um grande volume ativo, por ser um elemento 

nobre e, consequentemente, não reabsorver os elétrons 

produzidos na ionização; ser bastante denso, aumentando a 

probabilidade de interação com neutrinos, item fundamental 

para obtermos uma alta taxa de detecção; entre outros, como 

o custo e facilidade de obtenção na forma empobrecida de 

isótopos radioativos. 

Quando um neutrino interage com um átomo de argônio, 

além do processo de ionização através do qual um elétron é 

liberado, ocorre também o processo de cintilação, 

responsável por emitir fótons que serão detectados por 

fotodetectores posicionados nas extremidades do volume 

ativo. 

Os fotodetectores modernos são baseados na tecnologia 

de armadilhas de luz, dispositivos capazes de detectar a luz 

de cintilação do argônio líquido com alta eficiência em 

grandes distâncias a baixo custo. [3][4][5] Esta tecnologia é 

baseada na utilização de uma janela óptica capaz de 

converter o comprimento de onda do fóton incidente 

(Wavelength Shifters), aprisionando-o dentro do dispositivo 

através de filtros dicroicos, como mostrado na figura 1. 
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Figura 1: Ilustração de uma armadilha de luz, o ArCLight (Argon 

Cube Light readout system). [4] Este dispositivo funciona 
utilizando dois compostos conversores de luz (Wavelength 

Shifters), e um filtro dicroico. 
 

Apesar de serem excelentes opções para a detecção de 

luz em larga escala, esses dispositivos ainda apresentam 

algumas desvantagens que dificultam a logística de 

produção, transporte e instalação, além de afetarem 

diretamente sua eficiência final. Algumas dessas 

características são: a baixa resistência mecânica e química 

do revestimento exterior, sendo composto de filmes 

orgânicos facilmente danificáveis; a grande perda de 

eficiência no primeiro composto wavelength shifter (WLS), 

onde devido à reemissão isotrópica, metade dos fótons são 

emitidos de volta para o argônio líquido.  

Qualquer dano no revestimento WLS afeta diretamente a 

eficiência do dispositivo. Assegurar que se evite qualquer 

dano no manuseamento e transporte dos dispositivos implica 

uma logística complicada e custosa, aumentando as 

dificuldades no processo de fabricação. 

Uma solução para estas desvantagens, proposta pelo 

nosso grupo, é o MagLITe (Magnesium Fluoride Light 

Collection Improvement Technique), uma fina película de 

fluoreto de magnésio MgF2 que irá revestir o WLS. O 

fluoreto de magnésio é conhecido por ser um bom material 

para janelas ópticas, bastante utilizado em fotodetectores de 

luz UV [6] pois apresenta uma alta transparência para um 

largo espectro, que inclui os comprimentos de onda 

presentes na luz de cintilação do argônio. Outra propriedade 

importante deste material é a sua elevada estabilidade óptica 

e dureza superficial. Além disso, o fluoreto de magnésio não 

é solúvel na maioria dos solventes utilizados na limpeza dos 

wavelength shifters. 

A primeira melhoria associada ao conceito do 

revestimento com MgF2 é a barreira resistente entre o 

ambiente exterior e o filme de WLS. A barreira MgF2 

proporciona resistência mecânica e química adicional. A 

segunda melhoria que emerge da cobertura adicional é a 

redução da perda de fótons após a reemissão isotrópica, que 

é afetada pela inserção de um novo material com índice de 

refração diferente do argônio líquido, possibilitando 

reflexões internas totais na interface, e dessa forma, 

readmissão de parte dos fótons emitidos para fora do 

dispositivo. 

Em resumo, o MagLITe pode resultar numa melhoria 

significativa do desempenho das armadilhas de luz, 

reduzindo os potenciais riscos de danos em sua fabricação, 

montagem, transporte e armazenamento. A mesma 

modificação pode também aumentar consideravelmente a 

eficiência da detecção de luz, onde esta modificação é 

instalada. 

Neste projeto, após realizar simulações para identificar a 

espessura que maximiza a eficiência dos detectores, deu-se 

início a produção dos filmes finos dos wavelength shifters. 

Em seguida, foi realizada a caracterização das amostras 

utilizando perfilometria, a fim de analisar a uniformidade e 

a rugosidade das mesmas. Por fim, através de 

espectrofotometria, foi feito um teste de eficiência para 

inspecionar a maneira com a qual as amostras absorvem luz. 

 

2. Metodologia 

 

2.1. Preparação e Limpeza das Superfícies de 

Evaporação 

 

As evaporações dos wavelength shifters foram 

realizadas sob substratos de Silício não dopado - 

polido em 2 faces com espessura de 300 µm, devido 

suas estruturas cristalinas uniformes, e de Quartzo - 

polido em 2 faces com espessura 300 µm, porque 

trata-se de um material transparente para a luz 

liberada no experimento. 

Antes de iniciar a evaporação, os substratos 

precisam ser quimicamente limpos, para eliminar 

possíveis contaminantes e microrganismos que 

podem causar desuniformidades na evaporação. Foi 

desenvolvido um protocolo de limpeza onde, 

primeiramente, o substrato é submerso em um 

banho de acetona e colocado no banho ultrassônico, 

à temperatura ambiente, durante 15 minutos. Em 

seguida, retirado e colocado em um banho de álcool 

etílico por mais 15 minutos. Por fim, os substratos 

são secados e guardados em um recipiente 

esterilizado, e estão prontos para a deposição dos 

filmes finos dos wavelength shifters. Todo o 

procedimento é feito manuseando as amostras com 

luvas e com o auxílio de uma pinça, para que não 

haja nenhum tipo de contaminação sob as mesmas 

depois de limpas. 

 

2.2. Evaporação 

 

A deposição dos wavelength shifters foi feita 

através do processo de evaporação térmica. Antes 

de se iniciar a evaporação, em torno de 60 mg do 

wavelength shifter foi pesado, com o auxílio de uma 
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balança digital, e colocado no cadinho (ou 

crucibles), um recipiente aquecido por efeito joule 

durante o processo de deposição e que, 

consequentemente, aquece a substância colocada 

dentro dele, que evapora dentro da câmara. A 

espessura do filme fino depende da quantidade de 

composto colocado no cadinho. Posteriormente, 

fixamos os substratos de Silício e Quartzo, 

utilizando fita kapton, em um suporte acima do 

cadinho, onde a substância se depositará após 

evaporar. 

Após se certificar que está tudo bem-

posicionado, coloca-se a tampa a fim de iniciar o 

processo de vácuo. Este processo é feito através da 

bomba mecânica, capaz de reduzir a pressão para 

cerca de 10-3 mbar. Após a pressão dentro da câmara 

alcançar o valor de 8 x 10-3 mbar, se altera o vácuo 

da câmara para a base da bomba turbomolecular, e 

se iniciam os preparativos para ligar a mesma, que 

é capaz de reduzir a pressão para 10-6 mbar, um 

valor satisfatório para começar a evaporação dos 

wavelength shifters.  

Após iniciar a deposição, a corrente que passa 

pelo cadinho é aumentada gradualmente, a fim de 

fazer o composto evaporar de maneira uniforme. 

Além disso, nos primeiros minutos do processo, não 

se abre o shutter, um tipo de tampa que fica sob o 

cadinho, para evitar a evaporação de contaminantes 

adsorvidos no cadinho, água ou acetona para os 

wavelength shifters. Durante a evaporação do 

composto é possível acompanhar a espessura do 

filme e se haverá necessidade de utilizar mais do que 

um cadinho para chegar na espessura desejada. 

Por fim, após certificar que a evaporação foi 

bem-sucedida, a bomba turbo foi isolada, fechando 

a válvula gaveta que a conecta à câmara, e disparou-

se ar para cessar o vácuo e abrir a tampa para retirar 

as amostras com os filmes depositados. As amostras 

foram guardadas em porta amostras estéreis, em 

seguida, submetidas à testes de qualidade através de 

perfilometria e espectrofotometria. 

 

2.3. Espectrofotometria 

 

A espectrofotometria é um método utilizado para 

medir o quanto um composto químico absorve a luz. 

O procedimento consiste em passar um feixe de luz 

através da amostra e fazer a medição da intensidade 

da luz que atinge o detector. Sendo assim, o 

espectrofotômetro compara quantitativamente a 

fração de luz que passa através de uma substância 

de referência e uma substância de teste.  

Neste projeto, a espectrofotometria foi utilizada 

para analisar alguns materiais que servem de 

substrato para a evaporação dos WLS; o melhor 

candidato é aquele que possui maior transmitância 

no regime UV, que é o espectro de interesse dos 

experimentos de detecção de neutrinos. Além disso, 

também se usou da espectrofotometria para testes de 

eficiência, visto que ela permite observar a 

transmitância do comprimento de onda convertido 

pelo WLS. 

 

2.4. Perfilometria 

 

Através da perfilometria é possível analisar a 

espessura, a rugosidade e a uniformidade dos 

filmes. Um perfilômetro é um equipamento que 

realiza medidas de filmes finos através do contato 

com a sua superfície. Esse contato é feito utilizando 

uma pequena ponta de diamante que desliza sobre o 

filme e, devido à rugosidade do mesmo, sobe e 

desce, descrevendo sua superfície. 

Para medir a espessura do filme e desconsiderar 

a rugosidade proveniente do material sob o qual o 

substrato foi depositado, foi fixado um pedaço de 

fita kapton nas bordas das amostras, que ao serem 

retiradas revelam apenas a superfície da deposição. 

 

3. Resultados e Discussões  

 

Para decidir quais seriam os materiais utilizados 

como substratos para os WLS, a partir da 

espectrofotometria de alguns materiais disponíveis no 

laboratório, notou-se que as amostras de vidro e 

laminula perdem a transparência muito rapidamente ao 

entrarem no regime UV (abaixo de 400 nm), enquanto 

as de quartzo e safira se mantém com ótima 

transmitância em todo o alcance do espectrofotômetro 

utilizado. Logo, as amostras de safira e quartzo foram 

utilizadas como substratos nas deposições. 

Após a decisão dos materiais dos substratos, as 

evaporações foram iniciadas e concluídas. Uma 

fotografia de uma das deposições está disponível na 

figura 2, apesar de bem-sucedida, nela pode-se observar 

algumas manchas que indicam pequenas 

desuniformidades no filme.  A fim de melhorar ainda 

mais a qualidade das evaporações e eliminar essas 

pequenas imperfeições, pretende-se repetir as 

deposições, colocando os suportes com os substratos de 

silício e quartzo mais distantes do cadinho com o 

composto do wavelength shifter. Isto porque a 

evaporação ocorre de maneira radial dentro da câmara e 
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quanto mais distante do cadinho, mais uniforme será o 

fluxo de deposição. 

 

 
Figura 2: Amostra com o WLS depositado sob 

o substrato. 
 

A partir do resultado da perfilometria de uma das 

deposições, foi construído o gráfico que está 

presente na figura 3. Nele está presente um degrau, 

através do qual foi calculado a espessura do filme 

do WLS depositado. 

 

 
Figura 3: Gráfico Construído a Partir dos Dados 

Coletados no Perfilometria das Amostras. 
 

      Para calcular a espessura do filme, foram feitos 

dois histogramas como constam na figura 4, a partir 

dos dados do eixo y, e através da diferença das 

médias dos picos antes (6 ± 10) nm e depois         

(964 ± 117) nm do degrau, foi possível estimar a 

espessura do wavelength shifter como sendo       

(958 ± 117) nm, que é uma espessura satisfatória 

para filmes finos. 

 
Figura 4: Histograma Construído a Partir dos Dados 

Coletados no Perfilômetro. 
 

       O teste de eficiência dos filmes depositados foi 

feito a partir da espectrofotometria das amostras. A 

figura 5 apresenta o gráfico construído a partir dos 

dados coletados durante a espectrofotometria de 

uma das amostras, nela é possível observar que o 

comprimento de onda convertido pelo WLS (cerca 

de 428 nm) mantém uma boa transmitância, além 

disso, a presença de ondinhas na curva, que ocorrem 

devido o fenômeno de interferência de filmes finos, 

indica que o filme está suficientemente uniforme 

para a existência de padrões de interferência 

construtiva (picos) e destrutiva (vales). 

 

 
Figura 5: Gráfico Construído A Partir Da 

Espectrofotometria De Uma Das Amostras 
Depositadas. 

 

4. Conclusão 

 

As deposições foram bem-sucedidas e, 

analisando os resultados obtidos após a 

caracterização dos wavelength shifters depositados, 
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foi possível estimar uma espessura de cerca de    

(958 ± 117) nm para as deposições, o que é um valor 

satisfatório para filmes finos. Além disso, a 

presença de picos e vales na curva da 

espectrofotometria das amostras depositadas 

implica uma boa uniformidade do filme.  

Apesar dos processos de deposição e 

caracterização terem sido bem-sucedidos, as 

amostras finais não ficaram totalmente satisfatórias 

para prosseguir com os testes em caixa escura. 

Planeja-se refazer as deposições, utilizando um 

novo cadinho, que será comprado pelo grupo, e 

distanciando o mesmo dos substratos durante a 

evaporação, para que os filmes fiquem mais 

uniformes e evitar que o composto espirre no local 

da deposição ao aquecer. Por fim, depois de 

obtermos amostras mais satisfatórias, os testes em 

caixa escura serão realizados; neles as amostras 

produzidas serão expostas a luz UV e a luz 

convertida será detectada por uma 

fotomultiplicadora. 
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