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Físico teórico largaogizpara conectar cabose testar equipamentoseletrônicos emdetectordoLHC
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Envolvendo 34 países, ofi-
cialmente, e com dezenas de
outras nações colaboradoras, a
construção do acelerador de
partículas LHC transformou o
CernnumatorredeBabel.Ape-
sardeos funcionáriosdosrefei-
tórios só falarem francês, no
resto do centro de pesquisa o
inglês funciona como língua
franca. E promover o diálogo
correto entre as “línguas técni-
cas” de teóricos, experimenta-
listas e engenheiros também
nãofoiumacoisatrivial.
O clima nos centros de expe-

rimentos às vésperas da inau-
guração do acelerador de partí-
culas —prevista para junho, fi-
nalmente, após uma série de
atrasos— é de otimismo, emui-
tos cientistas levam de lá a ex-
periência de interagir commo-
dosdepensardiferentes.
É o caso do estudante de físi-

ca Rafael Coutinho, da PUC-
RJ, que termina nesta semana
um estágio de três meses no
LHCb, um dos grandes detec-
tores do LHC. Com toda sua
formação voltada para física
teórica, o universitário está à
véspera de se formar com um
diferencial: a oportunidade de
pôramãonamassa.
Por sugestão de sua orienta-

dora, Carla Gödel, Coutinho
“largou o giz” por três meses e
aceitou um estágio no qual
aprendeu como funciona a ele-
trônica do detector, ajudando a
completar tarefas rotineiras
—checar cabos e conexões e
testar equipamento eletrônico
altamenteespecializado.
“Cheguei aqui meio assusta-

doepreocupadopornãoterco-
nhecimento quase nenhumem
física experimental”, conta. “É
bom ver como os dados que eu
estudo são gerados. Se alguém
perguntar agora ‘Sabe de onde
veioessedado?’, euvourespon-
der ‘Sei,euparticipeidisso’.”

Bombasdeantimatéria
No Brasil, Coutinho trabalha

com um problema teórico que
chamado “violação da paridade
de carga”. O nome técnico es-
conde a natureza de uma enti-
dadeque fascinamuitos: a anti-
matéria —uma matéria igual à
que conhecemos,mas comcar-
gaselétricas invertidas.
Quando se encontram,maté-

ria e antimatéria se aniquilam,
gerando grande energia. Déca-
das atrás, essa propriedade fas-
cinou tanto autores de ficção
científica quanto militares,
mas hoje ninguém especula
mais sobre “bombasdeantima-
téria”oucoisadotipo.
Cosmólogos afirmam que o

BigBang, aexplosãoprimordial
do Universo, gerou um bocado
de antimatéria. Hoje contudo,
ela não existe, e não se pode di-
zer que tenha sido aniquilada
pela matéria, já que esta outra
sobrouparacontarahistória.
No LHCb, experimentos são

projetados para descobrir co-
mo, quandoeporquea antima-
téria decaimais rápidodoquea
matéria. Isso—a tal violação de
paridade—pode ter tido conse-
qüências na maneira como o
Universoevoluiu.
Se os teóricos podem se inte-

ressar pela prática, o contrário
também é verdade, em alguns
casos. O engenheiro eletrônico
brasileiro Rafael Nóbrega, por
exemplo, começou a estudar a
física da paridade de cargas pa-
ra seu doutorado na Universi-
dade de Roma, que envolve o
desenvolvimento de instru-
mentos científicos para o

LHCb. “Mas aindasoumais en-
genheirodoquefísico”,diz.
Parte da eletrônica do detec-

tor temtambémaassinaturade

outros brasileiros, “Três teses
demestrado de alunos brasilei-
ros já foram completas em as-
suntos associados à construção

e à física a ser feita comeste ex-
perimento”, diz o físico Arthur
Maciel, do Centro Brasileiro de
PesquisasFísicas. (RG)
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