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Destaques de pesquisas

❑ Diversidade: maiores escalas:

• Diversos grupos ativos em cosmologia: 
• teoria e observação

❑ Diversidade: menores escalas:

• Teoria e experimento do Large Hadron 
Collider

• Colaborações ATLAS e ALICE

❑ Diversidade: Ciência básica e aplicada:

•  Materiais, nuclear, informação quântica, 
teoria de campos, plasma, …

• médica, clima, biofísica, …
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❑ Dark Energy Survey Year 3 Results: 
Cosmological Constraints from Galaxy 
Clustering and Weak Lensing

• Marcos V. B. T. Lima, mlima@if.usp.br

❑ Resultado principal

• Estudo da energia escura responsável pela 
expansão observada do universo

❑ Impacto na área

• Alta estatística que leva a boa precisão em 
cosmologia.

arXiv:2105.13549
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❑ Probing the Quark-Gluon Plasma with Heavy 
Flavor Hadrons
• Group HEPIC@IFUSP (hepic@if.usp.br)
• Heavy flavor hadrons, those composed of c and b 

quarks, are excellent probes of the Quark-Gluon Plasma 
properties, the medium formed in relativistic heavy ion 
collisions

• The main observables for this study are the RAA, the 
ratio between the pT spectra in p-p and nucleus-nucleus 
collisions, and the second harmonic of the anisotropic 
flow (v2). Some of the group contributions are:
• A large suppression of heavy flavor hadrons is 

observed in nucleus-nucleus collisions: the figure 
in the left of the top row shows the dependence 
with mass of the energy loss of these quarks in the 
medium, while the figure on the right shows the 
RAA for jets of heavy flavor hadrons (black 
symbols)

• In p-Pb collisions, although the RAA (RpPb) is 
compatible to unity (left figure, bottom row), v2 > 
0 indicates strong interaction of these quarks with 
the medium even in small systems (red symbols in 
the right figure, bottom row), remaining an open 
question in the field.
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❑ The ALICE Experiment Upgrade for the LHC 
Run 3
• Group HEPIC@IFUSP (hepic@if.usp.br)
• The ALICE experiment (figure in the top row) has 

gone through a major upgrade in order to increase 
the detector capability to work in a higher luminosity 
environment during the LHC Run 3, starting in 2022

• One of the main ALICE upgrades was the complete 
replacement of the readout system of the Time 
Projection Chamber (indicated in the top figure), the 
main detector for the measurement of the trajectory 
of particles produced during the collisions

• New signal amplification structures were installed, 
based on Gas Electron Multiplier – GEM (left figure in 
the bottom row) and a completely triggerless new 
electronics was necessary

• The group has actively participate in this upgrade 
through:
• The development of a new ASIC for the ALICE 

Time Projection Chamber, called SAMPA (right 
figure in the bottom row)

• Current studies of ageing effects in the Gas 
Electron Multipliers due to intense radiation 
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❑ Efeito das partículas de poluição na formação 
das nuvens

• Henrique M. J. Barbosa, hbarbosa@if.usp.br

❑ Resultado principal
• Usamos a Amazônia como um laboratório
• Mostramos que partículas de poluição ultrafinas   

(< 50 nm) aceleram o desenvolvimento das nuvens.

❑ Impacto na área
• Demonstramos, pela primeira vez, que a poluição 

pode modificar a fase quente das nuvens de chuva 
(novo mecanismo microfísico). 

Science, 2018 – Google Scholar: 194 citações

Instituto de Física - USP



Destaques de pesquisas

❑ Efeito das emissões urbanas (gases) na 
formação de aerossóis (partículas)

• Henrique M. J. Barbosa, hbarbosa@if.usp.br

❑ Resultado principal
• A poluição urbana aumenta em até 400% a 

produção de partículas de aerossóis.

❑ Consequências
As partículas de poluição:
• Modificam as nuvens
• Impactam o balanço de energia do planeta
• Influenciam a fotossíntese

Nature Comm. 2019 – Google Scholar: 68 citações
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Laboratory for Quantum Matter 
under Extreme Conditions

LQMEC.com
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Grupo Martelli Grupo Larrea

&

Altas Pressões (ate 250 kbar)

10 K, 0 T 1.5 K, 9 T

• Investigação de fenômenos quânticos emergentes em materiais funcionais 
através do estudo de propriedades físicas sob condições extremas. Estudo de 
Isolantes topológicos, materiais termoelétricos, transições de fase quântica

• Desenvolvimento de setup experimentais home-made no estado da arte
Baixas temperaturas sem 

uso de Hélio liquido + 
Campo Magnético 

Setup experimentais 
home-made
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Laboratory for Quantum Matter under Extreme Conditions
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J. Larrea Jiménez et al. Nature 592, 370 (2021)
DESCOBERTA DA TRANSIÇÃO DE FASE 
QUANTICA (QPT em T= 0K) EM UM SISTEMA 
QUANTICO DE SPINS com experimentos de 
calor especifico:

➢ Inovação de experimentos em 
simultâneas condições extremas: 
Pressões muito altas, Temperaturas 
próximas ao zero absoluto e Campos 
Magnéticos intensos

➢ Uma nova rota para a realização de 
materiais hospedando spins 
emaranhados (plaqueta) importantes 
para aplicações na spintrônica e 
informação quântica
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Não-localidade quântica e contextualidade quântica: 
importância para os fundamentos da física

❑ Bárbara Lopes Amaral

• bamaral@if.usp.br

❑ Emergence of Noncontextuality under Quantum 
Darwinism

•  R. D. Baldijão, R. Wagner, C. Duarte, B. Amaral, and M. 
Terra Cunha. PRX Quantum 2, 030351 (2021).
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Não-localidade quântica e contextualidade quântica: 
aplicações em computação e informação quânticas

❑ Noncontextual wirings

• B. Amaral,  A. Cabello, M. Terra Cunha, and L. Aolita. 
Physical Review Letters 120, 130403 (2019).

❑ Resource theory of contextuality

•  B. Amaral. Philosophical Transactions of the Royal 
Society A, 377, 2157 (2019).
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