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O desenvolvimento de um polo de ensino p´os-graduado e de pesquisa em Geof´ısica, no Instituto de F´ısica
da UFBA, nos anos sessenta, do s´eculo XX, teve no seu in´ıcio uma forte cooperac¸ão francesa, a qual ´e aqui
resgatada com a finalidade de narrar a sua hist´oria e discutir algumas implicac¸ões.

The development of a graduate school and research in Geophysics, at the Institute of Physics - UFBA, in Brazil,
in the 1960s, started with a strong cooperation of French researchers, which we recover now in order to account
its history and to discuss some implications.

I Introduç ão

Até o final dos anos cinq¨uenta, do s´eculo XX, a Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA) limitava-se a praticar,
quase que exclusivamente, o ensino de graduac¸ão para os
cursos tradicionais, sem apresentar uma maior vinculac¸ão
com a manutenc¸ão de projetos de pesquisa e de p´os-
graduac¸ão, salvo algumas poucas excec¸ões em que algumas
investigac¸ões eram empreendidas na Faculdade de Medi-
cina e na Faculdade de Filosofia, Ciˆencias e Letras (FFCL).
Este quadro se modificaria radicalmente, a partir do in´ıcio
dos anos sessenta, grac¸as ao empenho de Edgard Rˆego
Santos[1], fundador da Universidade da Bahia (UFBA a par-
tir de 1966) em 02.07.1946 que, a partir de um projeto de
modernizac¸ão da Universidade, a elevaria ao patamar de o
mais moderno centro universit´ario do Pa´ıs, àquelaépoca.
Foi reitor por um per´ıodo de dezesseis anos, e naqueles
anos implementou o citado projeto no campo das artes e
das ciências b´asicas, al´em de ter criado o Laborat´orio de
Geomorfologia, liderado pelo ge´ografo Milton Santos. No
mesmo per´ıodo surgiram o Instituto de Cultura Hispˆanica, a
Casa da Franc¸a, o Laborat´orio de Fonética dirigido por Nel-
son Rossi e o Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) sob
a direç̃ao do pensador portuguˆes George Agostinho Baptista
da Silva. A Universidade da Bahia foi pioneira ao criar os
cursos superiores de Danc¸a, Teatro e M´usica, e com isso
conseguiu atrair para os seus quadros muitos artistas e inte-
lectuais, do Brasil e do exterior, influenciando todo o mo-
vimento cultural baiano, nos anos sessenta, do s´eculo XX,
perı́odo às vezes denominado de “renascenc¸a baiana”, e
que propiciou, dentre outros eventos culturais, o advento
do Ciclo Baiano de Cinema, germe do movimento cinema-

tográfico - Cinema Novo, atrav´es de um grupo de cineastas
capitaneado por Glauber Rocha, Roberto Pires, Rex Schin-
dler, Braga Neto e outros. Para o ensino da Danc¸a Con-
temporânea foram contratados artistas estrangeiros (Janka
Rudzka e Rolf Gelewsky). A Escola de Teatro tornou-se
uma das mais respeitadas em todo o mundo grac¸asà direç̃ao
de Eros Martin Gonc¸alves e a colaborac¸ão de outros artis-
tas, dentre os quais a arquiteta Lina Bo Bardi que fundaria
os Museus de Arte Sacra e Arte Moderna. Nas palavras do
arquiteto e acadˆemico Paulo O. de Azevedo, o renascimento
baiano surgiu “dentro de um contexto plural onde se interli-
gavam a derrota do nazi-fascismo e as lutas de emancipac¸ ão
colonial, no plano mundial; o t́ermino da ditadura de Var-
gas e a Constituic¸ão de 1946, no plano nacional; o levante
de jovens intelectuais baianos, o advento do governo de-
mocŕatico de Mangabeira e a criac¸ ão da Universidade da
Bahia, no plano estadual” [2].

Na área das ciˆencias b´asicas destacou-se a criac¸ão do
curso de Geologia. A Escola de Geologia (origem do atual
Instituto de Geociˆencias) teve como primeiro diretor e or-
ganizador o f´ısico Ramiro de Porto Alegre Muniz, que ini-
ciou os seus estudos de graduac¸ão em 1949 na Faculdade
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Em 1952,
transferiu-se para a Universidade de Berkeley (USA) onde
graduou-se e obteve o Mestrado. Ex-funcion´ario do Banco
do Brasil foi apresentado pelo economista Rˆomulo de Al-
meida ao reitor Edgard Santos, que o convidaria a exercer
o cargo de professor do Departamento de F´ısica da FFCL.
Em conjunto com outros docentes participou da criac¸ão do
Instituto de Matem´atica e F´ısica (IMF) da ent˜ao Universi-
dade da Bahia transferindo-se, posteriormente, para a Uni-
versidade de Bras´ılia, convidado por Darcy Ribeiro. Anos
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mais tarde foi trabalhar no Centro Brasileiro de Pesqui-
sas F´ısicas (CBPF). Em 1975 retornou ao atual Instituto de
Fı́sica da UFBA (IFUFBA), como professor visitante, re-
tornando ao CBPF onde tornou-se pesquisador titular e di-
retor. Aposentado trabalhou no Observat´orio Nacional, de
onde retornou novamente ao CBPF a fim de dirigir o setor
de informatizac¸ão[3].

O interesse pelos estudos geof´ısicos e geol´ogicos no
Estado da Bahia tem origem na constatac¸ão de vários fa-
tores geoclim´aticos que singularizam bastante esta regi˜ao
do globo terrestre. A faixa de terreno sedimentar que a
atravessa de norte a sul implicou no desenvolvimento da
prospecc¸ão de jazidas petrol´ıferas. A observac¸ão de clima
árido no interior e de clima ´umido nas suas regi˜oes costei-
ras, bem como a presenc¸a de enormes extens˜oes de terre-
nos cristalinos, alguns com forte mineralizac¸ão e outros, ao
contrário, apresentando-se com uma composic¸ão muito mais
homogênea eram caracter´ısticas que sugeriam a criac¸ão da
citada Escola de Geologia. Segundo Bautista Vidal [4]
além dos mencionados aspectos de geologia e da meteo-
rologia, a presenc¸a de corais fixos sobre um embasamento
estável era um indicativo de que a costa do Brasil servia,
por excelência, para o estudo das transgress˜oes marinhas
eustáticas do Quatern´ario, enquanto que o surgimento de
concrec¸ões nos terrenos calc´areos do interior possibilitaria
completar a paleoclimatologia do quatern´ario recente, ao
estudar-se as oscilac¸ões térmicas dos ´ultimos milênios nas
regiões tropicais, visto que, `aquele per´ıodo, tais estudos j´a
tinham sido implementados nas regi˜oes temperadas boreais.

A presenc¸a da Empresa Brasileira de Petr´oleo S.A. - PE-
TROBRÁS no Estado da Bahia e o forte impacto causado
pela indústria petrol´ıfera, no desenvolvimento econˆomico
do Pa´ıs, influenciaram os novos dirigentes da ent˜ao Univer-
sidade da Bahia e alguns jovens f´ısicos, dentre eles o en-
genheiro civil e f´ısico Jos´e Walter Bautista Vidal [5], bai-
ano com p´os-graduac¸ão no Centro Brasileiro de Pesquisas
Fı́sicas (CBPF) e na Universidade de Stanford (USA) que,
em conjunto com outros jovens pesquisadores, apresenta-
ria à Universidade, um projeto de criac¸ão de um Curso de
Especializac¸ão em Geof´ısica. Bautista Vidal enfatiza em
seu depoimento que: “Logo que assumi a chefia do De-
partamento de F́ısica fui a S̃ao Paulo e consegui conven-
cer doze jovens fı́sicos para virem para a Bahia. O campo
da pesquisa em Geofı́sica era o grande impulsionador. Os
primeiros recursos vieram da Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste (SUDENE), onde havia um clima
muito favoŕavel ao desenvolvimento das ciências. Náepoca
encarregaram-me da elaborac¸ão de um Plano de Desenvol-
vimento de Ensino e da Pesquisa em Fı́sica no Nordeste.
Deste Plano surgiram os recursos que permitiram cobrir,
parcialmente, a contratac¸ão do Grupo de S̃ao Paulo, entre
os quais se encontravam Humberto Siqueiros Tanure, Jean-
Marie Flexor, Ant̂onio Expedito Azevedo, Carlos Borba e
outros que ñao resistiramà “fase heŕoica” do Instituto, ou
seguiram outros rumos”. Em 1964, iniciou-se um intenso
programa de formac¸ão de geof´ısicos - os primeiros da men-
cionada empresa. Por iniciativa do grupo do Departamento

de Fı́sica, do ent˜ao Instituto de Matem´atica e F´ısica (IMF)
da Universidade da Bahia, em convˆenio com o Centro de
Aperfeiçoamento de Pesquisa de Petr´oleo (CENAP) - PE-
TROBRÁS, foi instalado o citado curso de p´os-graduac¸ão
latu-sensu, com durac¸ão de dois anos. Tal curso permitiu
a formaç̃ao de aproximadamente sessenta geof´ısicos, nas
diversas especialidades e que tiveram, em grande parte, a
responsabilidade pelos estudos geof´ısicos das pesquisas na
plataforma continental. Grac¸as ao sucesso deste curso foi
estabelecido um convˆenio com aUnited Nations Educati-
onal, Scientific and Cultural Organization(UNESCO) que
propiciou a vinda do exterior de doutores em Geof´ısica que
permaneceram n˜ao só como visitantes por curtos per´ıodos,
mas, tamb´em, por vários anos, lecionando e realizando pes-
quisas, a exemplo de G. Adler, L. P. Geldart, Claude Lalou
e Jacques Labeyrie.

Esta foi a gênese do atual Programa de Pesquisa e P´os-
Graduac¸ão em Geof´ısica e Geologia (PPPG), centro de re-
ferência no Pa´ıs, o qual foi instalado, no seu in´ıcio, no
Instituto de F´ısica em cooperac¸ão com Instituto de Ge-
ociências (antiga Escola de Geologia), rec´em-fundados, em
conseq¨uência da implantac¸ão da reforma universit´aria, em
1968. Em setembro daquele ano o grupo de pesquisadores
em Geof´ısica convidaria Carlos Alberto Dias[6], doutor em
Geofı́sica pela Universidade de Berkeley (USA), paraense
de origem e que permaneceria por muitos anos na Bahia
ajudando a consolidar, em definitivo, o grupo, a partir da
implementac¸ão de novas linhas de pesquisas em Geof´ısica
Pura e Aplicada, Sedimentologia e Geologia Econˆomica.
Ele redirecionou certas linhas de pesquisa em Geof´ısica
Pura e Aplicada e criou o PPPG, que se tornaria um centro
de referência internacional, conseguindo atrair pesquisado-
res importantes das mais diferentes instituic¸ões europ´eias,
americanas e asi´aticas, grac¸as aos convˆenios com diferen-
tes agências de fomento e a PETROBRÁS. Por conseguinte,
um grande n´umero de estudantes foi absorvido nos cursos
de Mestrado e Doutorado em Geof´ısica, ambos detentores,
por muitos anos, de excelente conceito na comunidade bra-
sileira. Em setembro de 1974 (16 a 20) ele presidiu o comitˆe
organizador da I - Reuni˜ao Latino-Americana de Geof´ısica,
em Salvador - Ba, com o patroc´ınio do Centro Latino-
Americano de F´ısica (CLAF), UFBA, UNESCO, Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Cient´ıfico e Tecnol´ogico
(CNPq), Fundac¸ão de Amparo `a Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP) e Academia Brasileira de Ciˆencias.
Importantes pesquisadores da cena geof´ısica internacional
estiveram presentes a exemplo de J Verhoogen (Universi-
dade da Calif´ornia), C. Lomnitz (Universidade Autˆonoma
do México), A. Forti (UNESCO) e muitos outros.

O apoio recebido pelo PPPG, tanto da PETROBRÁS
quanto das agˆencias de fomento `a pesquisa, bem como o
êxito desse programa, n˜ao podem ser compreendidos fora
do contexto da pol´ıtica brasileira de ciˆencia e tecnologia do
perı́odo. Simon Schwartzman, em seu trabalho “Um espac¸o
para a ciência - A Formac¸ão da Comunidade Cient´ıfica no
Brasil - denominou aquela pol´ıtica de “O Grande Salto `a
Frente”, dedicando-lhe todo um cap´ıtulo. Segundo esse au-
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tor, essa pol´ıtica decorreu de “uma converĝencia entre os
intelectuais e cientistas da esquerda e os militares da di-
reita”, a qual “foi proporcionada pelo nacionalismo e pela
crença compartida nos poderes da ciência e da tecnolo-
gia;“ assinalando, em seguida, que ”tal coexist̂encia ñao foi
paćıfica”, e que “muitos intelectuais perderam seus cargos
acad̂emicos e se viram forc¸ados ao ex́ılio”. Dentre as di-
versas express˜oes daquela pol´ıtica, ele identifica a criac¸ão
do atual Instituto Alberto Luiz Coimbra de P´os-Graduac¸ão
e Pesquisa de Engenharia (COPPE), no Rio de Janeiro, o
apoio massivo `a Universidade Estadual de Campinas, e a
criaç̃ao de novos programas de p´os-graduac¸ão [7]. Escre-
ver a história da introduc¸ão do ensino e da pesquisa em
Geofı́sica, no Instituto de F´ısica da UFBA, contribuir´a para
uma melhor compreens˜ao daquela pol´ıtica. Nosso objetivo
neste texto ´e, contudo, bem mais limitado, e se prender´a a
evidenciar aspectos da sua origem que foram obscurecidos
pela sua “hist´oria oficial”.

Em linhas gerais o roteiro hist´orico anteriormente apre-
sentado ´e o mais conhecido [6] o qual, apesar de verdadeiro,
nãoé completo. Em realidade, antes de atingir a sua pujanc¸a
nos anos setenta e oitenta, do s´eculo passado, dentre os pri-
meiros bandeirantes, nos anos sessenta, como afirmado an-
tes, estavam aqueles participantes do grupo de jovens f´ısicos
baianos graduados na UFBA, na Universidade de S˜ao Paulo
(USP) e na antiga Universidade do Brasil. Eles n˜ao tinham
uma grande experiˆencia cient´ıfica, porém apresentavam um
grande interesse em introduzir na jovem universidade um
trabalho s´erio de ensino e pesquisa no campo da Geof´ısica
Nuclear e Aplicada.

Bautista Vidal [5] lembra os esforc¸os que culminaram no
estabelecimento de um intenso programa de pesquisa e trei-
namento com o Centre des Faibles Radioactivit´es (CFR), em
Gif-sur-Yvette, Franc¸a. O interesse pelo campo da Geof´ısica
tinha por inspirac¸ão além da PETROBŔAS, o enorme poten-
cial geológico do Estado da Bahia, com a sua reconhecida ri-
queza mineral. O fato ´e que a criac¸ão do Laborat´orio de Fra-
cas Radioatividades (LFR), o hoje denominado Laborat´orio
de Fı́sica Nuclear Aplicada (LFNA) do Instituto de F´ısica
da UFBA, foi inspirada no seu congˆenere francˆes (Labora-
toire de Faibles Radioactivit´es) situado na mencionada ci-
dade francesa. Com referˆenciaà citada instituic¸ão francesa,
além do apoio acadˆemico foi também o centro de inspirac¸ão
e de treinamento de muitos dos jovens docentes da Bahia,
cujos depoimentos e cr´ıticas fornecem uma id´eia geral so-
bre algumas quest˜oes que pontificaram a introduc¸ão da pes-
quisa geof´ısica na Bahia. Antˆonio Expedito de Azevedo (es-
pectroscopia isot´opica) [8], relembrando a sua fase inicial
afirmou que “A possibilidade da vinda para a Bahia surgiu
em 1964, aṕos a visitaà USP de Bautista Vidal (...). Em
dezembro de 1964 vim, com os colegas Jean Flexor, Hum-
berto Tanure, Mauro Catani e José Galṽao, para uma visita
à Bahia e discuss̃ao de um programa a ser desenvolvido na
Universidade. Daquele grupo, Jean, Humberto e Mauro se
incorporaramà UFBA logo no ińıcio de 1965. Eu śo resolvi
me transferir em outubro de 1965. Galvão preferiu conti-
nuar sulista”... “O intercâmbio com o Centre des Faibles

Radioactivit́es, de Gif-sur-Yvette, Franc¸a, permitiu, a curto
prazo, criar as condic¸ões para a implantac¸ão do LFNA
(LFR). Essa implantac¸ão foi viabilizada tamb́em pela re-
forma e ampliac¸ão da UFBA que, a partir de 1969, implan-
tou a nova estrutura de Institutos Básicos com um grande
investimento em instalac¸ões e equipamentos”...“Minhaárea
de trabalho inicial na Geofı́sica Nuclear foi a de iśotopos
est́aveis, depois que aprendi com Jean Claude Duplessey,
durante 1968, em Gif-sur-Yvette, a usar um espectrômetro
de massa para a medida de razões isot́opicas de carbono
e oxiĝenio em carbonato ...”; Lycia Maria Nordemann (es-
pectrometria alfa) [9] graduou-se em F´ısica pela FFCL, da
UFBA, e especializou-se em Gif-sur-Yvette, Franc¸a, sob a
orientaç̃ao de Claude Lalou, na ´area de espectometria alfa.
Retornou ao IFUFBA onde exerceu atividades docentes e de
pesquisa no LFNA, onde mais tarde concluiu uma s´erie de
trabalhos experimentais para a sua tese de Doctorat d’État en
Sciences Naturelles; Humberto Siqueiros Rodrigues Tanure
(aeross´ois atmosféricos e trac¸os de fiss˜ao), que foi diretor do
IFUFBA e observador privilegiado de todo aquele processo
de implantac¸ão do projeto de Geof´ısica, em depoimento,
afirmou [10]: “O meu trabalho na Franc¸a, nos anos 69/70,
foi na área dos aerosśois naturais, sobretudo os de origem
marinha. O Laborat́orio onde estive, tinha feito nas décadas
de cinquenta e sessenta inúmeros trabalhos sobre aerossóis
radioativos, oriundos das explosões nucleares na atmosfera,
que permitiram o estudo da estrutura da atmosfera em nı́vel
global. Com o final desses testes a atenc¸ão se voltou para
os aerosśois naturais, com o intuito de se estudar o ciclo
geoqúımico de elementos”...“Os atritos entre o IFUFBA e
o PPPG, que durante a minha gestão (diretor do IF) assu-
miram por vezes grandes dimensões, se originaram basica-
mente da desproporc¸ão entre as dimensões efetivas daquele
programa (PPPG) e seu precário estatuto legal na Universi-
dade. Tamb́em os contornos entre as entidades eram muito
mal definidos, o que dava origem a inúmeros conflitos de au-
toridade”...“Hoje eu acho que a Geofı́sica Nuclear foi uma
escolha infeliz, fruto da nossa imaturidade no momento de
se tomar as grandes decisões. De fato, os problemas abor-
dados nesse campo são quase sempre multidisciplinares, e
a Fı́sica entra áı em pequeńıssima proporc¸ão. Em parti-
cular, a experîencia de todos estes anos aqui mostrou que
pessoas com formac¸ão em F́ısica, s̃ao as menos indicadas
para estudar problemas ambientais, como florestas, deser-
tos, poluiç̃ao...”; Jean-Marie Flexor (geocronologia nuclear
por carbono - 14) [11] bacharel em F´ısica pela USP, em 1965
incorporou-se ao citado grupo de jovens f´ısicos liderado por
Bautista Vidal que lutou pela implantac¸ão de uma “nova”
Fı́sica voltada para os interesses nacionais. Especializou-
se em Gif-sur-Yvette, Franc¸a, em técnicas de datac¸ão pelo
método de is´otopos de urˆanio e tório por espectrometria
alfa. Trabalhou em t´ecnicas de detecc¸ão nuclear no Service
d’Electronique Physique do Centro de Estudos Nucleares de
Saclay. Com a criac¸ão do LFNA ele tornou-se o seu l´ıder
cientı́fico orientando in´umeras dissertac¸ões de Mestrado e
escreveu a sua tese doutoral, defendida na USP. A partir
de 1979, o seu trabalho de pesquisa expandiu-se para ou-
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trasáreas das geociˆencias, interagindo fortemente com se-
dimentologistas da UFBA e da USP no projeto de “estu-
dos sobre o Quatern´ario”, cujos resultados formam hoje um
enorme conjunto bibliogr´afico. Convidado para dirigir o se-
tor de Geof´ısica do Observat´orio Nacional, no Rio de Ja-
neiro, ele transferiu-se para aquela instituic¸ão, interagindo
também com pesquisadores uspianos; Roberto Max de Ar-
gollo (espectrometria gama) [12] interrompeu o seu curso
de Engenharia na Escola Polit´ecnica da UFBA, e concluiu o
bacharelado em F´ısica no Rio de Janeiro, especializando-se,
posteriormente, em espectrometria gama no CBPF. Ao re-
tornarà UFBA lecionou na Escola Polit´ecnica, transferindo-
se mais tarde para o IMF participando do grupo fundador
de Geof´ısica e do LFNA. Trabalhou, inicialmente, nesse
laboratório com pesquisadores de Gif-sur-Yvette, Franc¸a,
a exemplo de Daniel Nordemann e Patrick Buat-M´enard,
no per´ıodo em que pesquisadores de outras instituic¸ões de
Mônaco (Jean-Louis Rapaire), da antiga Rep´ublica Tcheca
(Emanuel Klier) e da Polˆonia (Zbigniew Baran) trabalha-
vam no LFNA. A partir de 1972 foram conclu´ıdas as pri-
meiras dissertac¸ões de Mestrado em Geof´ısica Nuclear, as
quais foram orientadas pelos professores visitantes tendo a
colaborac¸ão dos jovens docentes (com especializac¸ão) do
Instituto de F´ısica.

A influência acadˆemica francesa na pr´opria UFBA era
intensa, `aquelaépoca, grac¸asà fundac¸ão da Casa da Franc¸a,
no próprio campus universit´ario do Canela [13]. Por con-
seguinte, muitos jovens pesquisadores franceses foram tra-
zidos pelo Servic¸o de Cooperac¸ão, para distintas ´areas da
universidade, em particular, para a Curso de Geografia. Foi
instalado, por tal influˆencia, o Laborat´orio de Geomorfolo-
gia onde um programa de Geografia Humana intensificou-
se grac¸as, tamb´em,à lideranc¸a do saudoso ge´ografo baiano,
de renome internacional, Milton Santos, que doutorou-se na
França, e em decorrˆencia de perseguic¸ão polı́tica, pelo re-
gime militar, sairia do Brasil e desenvolveria um intenso tra-
balho de pesquisa, em v´arios continentes, que proporcionou-
lhe, mais tarde, o mais importante prˆemio internacional de
Geografia - o Vautrin Lud. Vale ressaltar que o projeto de
pesquisa em F´ısica dos aeross´ois atmosféricos desenvolvido
no LFR beneficiou-se bastante dos trabalhos de campo em
Geografia e Geomorfologia desenvolvidos na Bacia do Rio
Paraguac¸u (Bahia), uma das regi˜oes de interesse de diferen-
tes projetos de pesquisas implementados por diferentes gru-
pos de pesquisadores da UFBA, `aquelaépoca.

II O “LFR” e a geof ı́sica nuclear

Em 1967, o Departamento de F´ısica do ent˜ao IMF, enca-
minhouà reitoria da UFBA o projeto de desenvolvimento
de um “Laborat´orio de Fracas Radioatividades” (LFR). Tal
projeto originou-se de um relat´orio elaborado, ap´os uma vi-
agem de estudos `a Franc¸a, em 1966, realizada por Bautista
Vidal, chefe do mencionado departamento; e uma outra, em
inı́cio de 1967 ao Brasil (Salvador - Bahia) pelos pesqui-
sadores franceses Dra. Claude Lalou, chefe de pesquisas

no CFR, e Professor Jacques Labeyrie, diretor do “Service
d’Electronique Physique” - Centro de Estudos Nucleares de
Saclay em Gif-sur-Yvette.

O citado relat´orio resumia as discuss˜oes entre os menci-
onados trˆes pesquisadores e demais colaboradores, sobre as
linhas de pesquisa a serem desenvolvidas pelo programa nos
próximos anos na Universidade Federal da Bahia. A opc¸ão
para que as pesquisas devessem ser no ramo da Geof´ısica
fundamentou-se em alguns postulados que, em s´ıntese, de-
terminavam que: “(i) A pesquisa deveria ser ligada aos in-
teresses nacionais, tendo por motivac¸ão as vantagens, no
domı́nio cientı́fico, da situac¸ão geogr´afica e geof´ısica e da
estrutura geol´ogica desta regi˜ao do globo terrestre; (ii) Os
trabalhos deveriam ser desenvolvidos numa ´area da ciˆencia
em franca produc¸ão, utilizando-se m´etodos modernos e com
isso despertar o interesse de jovens brasileiros incentivando-
os a interagir com pesquisadores nacionais e de outros
paı́ses; (iii) A utilizaç̃ao de uma instrumentac¸ão moderna
e a conseq¨uente criac¸ão de um n´ucleo de apoio t´ecnico-
eletrônico local, a fim de minimizar a dependˆencia externa
e um melhor aproveitamento de tais equipamentos; (iv) A
ênfase em trabalhos de pesquisa fundamental que pudesse
atrair os melhores pesquisadores e criar os desenvolvimen-
tos originais que orientariam as futuras etapas e, em para-
lelo, voltar-se-iam para as aplicac¸ões práticas, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento tecnol´ogico e industrial ime-
diato”. A partir de tais premissas o jovem grupo de pes-
quisa deveria procurar desenvolver na UFBA um ensino p´os-
graduado (e de graduac¸ão) de alto n´ıvel que viesse assegurar
o desenvolvimento ulterior das pesquisas [5].

O programa de ensino e pesquisas foi baseado na
utilização de instalac¸ões, no LFR, de: (i) datac¸ão pelo
C14; (ii) espectrometria alfa a semicondutores; (iii) es-
pectrometria gama por cristaisNaI; (iv) dataç̃ao pelo
método de pot´assio-argˆonio - por espectrometria de massa;
e (v) extens˜ao ulterior eventual para a determinac¸ão das
relaç̃oes isot´opicasO18 / O16. Ao lado de tal infraestru-
tura experimental havia outras proposic¸ões para o futuro,
a exemplo de uma instalac¸ão de estudos s´ısmicos ; uma
instalaç̃ao tempor´aria de lanc¸amento de bal˜oes; instalac¸ões
para preparac¸ão de estudos magnetom´etricos terrestres e
oceânicos e de dragagens em ´aguas profundas e a medi-
das s´ısmicas oceˆanicas. Apesar de n˜ao terem sido executa-
das naquele in´ıcio, algumas dessas ´ultimas instalac¸ões fo-
ram implementadas pelo atual Programa de Pesquisa em
Geofı́sica e Geologia da UFBA. Com referˆencia aos ´ıtens (i)
a (v) citados eles eram praticamente idˆenticos aos j´a existen-
tes no CFR doCentre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) em Gif-sur-Yvette - Franc¸a. Tal determinac¸ão mo-
tivou que a sua montagem bem como o seu funcionamento
implicasse na necessidade de est´agios, de jovens pesquisa-
dores baianos, naquele centro de pesquisas.

No perı́odo 1972 a 1982 v´arios trabalhos foram publi-
cados em revistas especializadas de circulac¸ão nacional e
internacional, al´em de inúmeras comunicac¸ões, bem como
várias dissertac¸ões que tiveram por base estudos geof´ısicos
nas diferentes regi˜oes do Estado da Bahia. Alguns docen-
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tes trabalharam em projetos de doutoramento, defendendo
tese na Universidade de S˜ao Paulo e em outras instituic¸ões
no exterior. Naquele per´ıodo, as pesquisas desenvolvi-
das enquadravam-se em diferentes linhas espec´ıficas: Hi-
drologia Isotópica, Ciclo do Carbono, Paleoclimatologia,
Fı́sica dos Aeross´ois Atmosféricos e Espectrometrias. A pri-
meira apoiava-se na determinac¸ão da composic¸ão isotópica
da água e de elementos nela dissolvidos para o estudo do
ciclo hidrológico e da dinˆamica de ´aguas subterrˆaneas na
região. Os estudos sobre o Ciclo do Carbono referiam-se `a
distribuiç̃ao e intercˆambio do carbono nos reservat´orios da
atmosfera, biosfera e oceanos e como bem relembra Aze-
vedo (1968) [14]: “Um dos m´etodos de datac¸ão mais po-
pulares de geocronologia ´e o Carbono - 14. Foi desen-
volvido por Libby e posto em base pratic´avel a partir de
1949”. (...) “O Carbono - 14, um iśotopo radioativo do
Carbono,é formado continuamente na alta atmosfera, de-
vido ao bombardeamento deátomos de nitroĝenio por raios
cósmicos. Como esse bombardeamento pode ser conside-
rado, em ḿedia, como constante no tempo, fica estabele-
cido um equiĺıbrio secular na quantidade de Carbono - 14
existente, sendo formada a mesma quantidade queé desin-
tegrada” (...) O Carbono - 14́e largamente usado para da-
tar eventos de menos que 30.000 anos. Com esse método
foram modificados muitos conceitos sobre o Pleistoceno re-
cente ...“. Na área da Paleoclimatologia o objetivo era o
de utilizar a determinac¸ão das raz˜oes isot´opicas do car-
bono e oxigênio em amostras de carbonetos, associadas `a
dataç̃ao dessas amostras porC14 ou pelas s´eries radioati-
vas de urˆanio e tório, para o estudo das variac¸ões de alguns
parâmetros ambientais na regi˜ao tropical, associadas aos ci-
clos glaciais do Quatern´ario. A pesquisa em torno dos ae-
rossóis naturais foi desenvolvida utilizando-se dados obtidos
de sete estac¸ões meteorol´ogicas, da Bacia do Rio Paraguac¸u
- Bahia, onde amostras de precipitac¸ões atmosf´ericas foram
coletadas durante dois anos. Uma razo´avel quantidade de
amostras foram analisadas por meio das t´ecnicas de espec-
trometrias gama e alfa.

As primeiras publicac¸ões em torno da geocronologia via
carbono explicitavam os estudos de evoluc¸ão da mat´eria
orgânica em solos, apresentados por Flexor et al (1972),
Lôbo (1972), Rapaire et al (1973), Flexor et al (1975), Quei-
roz (1975), Lôbo et al (1974) e Flexor et al (1977) [15].

Com referência ao estudo da paleoclimatologia a ex-
periência do grupo centrou-se no uso de is´otopos est´aveis
de carbono e oxigˆenio como indicadores de parˆametros do
meio ambiente, em geral associado `a datac¸ão porC 14. Al-
guns trabalhos foram publicados nessa ´area, a exemplo de
Duplessey, Lalou et Azevedo (1969), Campos (1976), Pina
(1976) e Takahashi e Azevedo (1982) [16].

A análise de precipitac¸ões atmosf´ericas foram repor-
tadas por Tanure et al (1973 e 1974), Buat-Menard et al
(1974), Ribeiro Filho (1975), Ribeiro Filho e Tanure (1978)
[17]. Posteriormente, o uso de dados qu´ımicos e isot´opicos
deáguas de precipitac¸ões foi estendido com a incorporac¸ão
desse tipo de an´alise emáguas de superf´ıcie e subterrˆaneas
visando, sobretudo, determinar a dinˆamica de circulac¸ão da

água subterrˆanea em alguns aq¨uı́feros do Estado da Bahia.
Alguns trabalhos discutiram tais resultados: Gomes (1978),
Cabral (1978), Siqueira (1978) e Gomes e Cabral (1981)
[18].

Diferentes trabalhos e dissertac¸ões de Mestrado expli-
citam as pesquisas em espectrometria gama, espectrome-
tria alfa, radiocristalografia do quartzo, termoluminescˆencia
e fluxo térmico e magnetismo: Carvalho (1972), Norde-
mann e Sakai (1973), Shignolfii e Sakai (1974), D’Aguiar
Neto (1974), Azevedo (1975), Pregnolatto (1975), Ferreira
(1973), Ferreira (1973), Juc´a (1973), Ferreira e Nordemann
(1976), Suguio et al (1976), Sakai e Shignolfi (1977), Nor-
demann (1977), Sakai (1977), Pinto (1977), Novaes (1978),
Carvalho (1981) e Juc´a (1981) [19].

III Conclus ão

O interesse pela melhoria do ensino de F´ısica, nos dife-
rentes n´ıveis, e o desenvolvimento da pesquisa no Instituto
de Matemática e F´ısica da UFBA, foi uma meta primor-
dial do grupo de f´ısicos e matem´aticos que se instalou no
inı́cio dos anos 60 nessa instituic¸ão. Vários daqueles pes-
quisadores, dentre os quais destacaram-se: Ramiro de Porto
Alegre Muniz, Omar Catunda, Rubens Gouveia Lintz, Jos´e
Walter Bautista Vidal, Waldez Alves da Cunha, Luiz Fe-
lipe Perret Serpa, Arlete Cerqueira Lima, Martha Maria de
Souza Dantas,́Alvaro da Silva Ramos, Benedito Leopoldo
Pepe, Antˆonio Expedito Gomes de Azevedo, Roberto Max
de Argollo, Jean-Marie Flexor, Humberto Siqueiros Rodri-
gues Tanure, tiveram uma participac¸ão decisiva na reforma
universitária de 1968, cuja culminˆancia foi a instalac¸ão da
pesquisa e p´os-graduac¸ão como partes indissoci´aveis (junto
com o ensino de graduac¸ão e a extensão) da vida depar-
tamental e do trabalho universit´ario. A fundaç̃ao do an-
tigo IMF da Universidade da Bahia, no in´ıcio dos anos ses-
senta, foi um marco decisivo na implementac¸ão do ensino,
em bases modernas, das disciplinas ligadas aos cursos de
Matemática e F´ısica, para alunos dos cursos de Engenha-
ria, bem como aqueles que j´a eram estudantes de Geologia,
Bacharelado e Licenciatura em F´ısica e em Matem´atica, res-
pectivamente [20]. A partir de ent˜ao, o citado grupo de pes-
quisadores trabalhou para que houvesse o desmembramento
do antigo IMF, nos atuais IFUFBA e Instituto de Matem´atica
da Universidade Federal da Bahia (IMUFBA). Os v´arios ins-
titutos da nova UFBA (dentre os quais os dois citados e o de
Geociências) foram definidos como Unidades de Ensino e
Pesquisa B´asicos, atrav´es do decreto 62241, de oito de fe-
vereiro de 1968, que estruturou a Universidade Federal da
Bahia.

A partir, portanto, de 1968 expandiu-se o jovem grupo
de ensino e pesquisa em Geof´ısica Nuclear - o que con-
duziu à instalac¸ão do LFR (atual LFNA) - grac¸as ao apoio
do grupo de geof´ısicos franceses sediado em Gif-sur-Yvette
(França). O trabalho empreendido no per´ıodo (1968-1982)
pelo grupo baiano foi marcante, devido ao razo´avel número
de pesquisadores visitantes, alunos de p´os-graduac¸ão e dos
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recursos financeiros advindos de diferentes agˆencias e orga-
nismos internacionais tais como UNESCO, Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID).... Todo aquele despertar
para o trabalho de pesquisa comec¸ou a consolidar-se com o
surgimento das citadas publicac¸ões internas, dissertac¸ões de
mestrado, teses doutorais, comunicac¸ões e artigos em jor-
nais de circulac¸ão internacional, em torno dos projetos de
pesquisa em F´ısica dos aeros´ois atmosféricos, Geocronolo-
gia, Evoluç̃ao da Matéria Orgânica em Solos Tropicais, Ra-
diocristalografia, Espectrometrias Alfa, Gama, de Is´otopos
Estáveis e de Absorc¸ão Atômica, além de estudos do Ci-
clo do Carbono 14, Hidrologia Isot´opica, Paleoclimatologia,
Geotermia, Dinˆamica Atmosférica e Geof´ısica Teórica. No
citado per´ıodo consolidou-se a cooperac¸ão com o Instituto
de Geociências da UFBA e, por conseq¨uência, expandiu-se
a Geof´ısica para as ´areas Aplicada e Te´orica, surgindo novas
contribuiç̃oes cient´ıficas e, por conseguinte, o aparecimento
de outros t´opicos interdisciplinares [21].

O impacto do trabalho deste jovem grupo de ensino e
pesquisa em Geof´ısica, nos anos sessenta do s´eculo XX, en-
sejaria Leite Lopes [22] a escrever: “Na Universidade da
Bahia, Bautista Vidal organiza um Instituto de Fı́sica vol-
tado para os estudos geofı́sicos de import̂ancia fundamental
para o desenvolvimento do Paı́s”

Alguns momentos de crise atingiriam mais tarde o
PPPG, al´em do surgimento de discordˆancias entre jovens
pesquisadores que dificultaram em diferentes etapas o re-
lacionamento e a tranq¨uilidade do ambiente de trabalho. A
liderança do setor de Geof´ısica Aplicada instalado no Ins-
tituto de Geociˆencias se, por um lado, conseguia propi-
ciar a necess´aria estabilidade ao programa, por outro, em
vista de posic¸ões filosóficas, de como direcionar a tem´atica
geofı́sica, criaria s´erios problemas, principalmente, no LFR,
onde se estabelecia uma outra linha de pensamento no
grupo. Tais conflitos foram agravados pela prec´aria insti-
tucionalidade do programa, caracter´ıstica que era, ali´as, co-
mum a várias das iniciativas do per´ıodo do “Grande Salto
para Frente”, para retomar a express˜ao de S. Schwartzman
[23]. Conforme sua observac¸ão sobre tais quest˜oes: “a es-
tratégia adotada pelas aĝencias de cîencia e tecnologia con-
sistia em identificar os grupos de pesquisa que elas consi-
deravam bons ou promissores e fornecer-lhes apoio direto,
freqüentemente contornando normas estabelecidas para fir-
mar contratos de trabalho, procedimentos contábeis e at́e
mesmo o processo de decisão internoàs universidades.”

Apesar de superada a crise, jamais o LFR conseguiria
retornaràquela fase produtiva dos anos sessenta e setenta.
Outros aspectos foram abordados por Ramos [24] que justi-
ficou a sua n˜ao ades˜ao ao projeto de Geof´ısica: “Naquilo que
a nós pessoalmente diz respeito, o mencionado projeto, pelo
menos nas versões iniciais em que era concebido, pareceu-
nos exageradamente ambicioso, tanto no porte quanto na
grandiosidade dáarea cient́ıfica a que se impunha estender
suas ac¸ões”.

Sobre as dificuldades em se implantar um programa
daquelas proporc¸ões, levando-se em conta a not´oria ine-
xistência de um maior reconhecimento de outros setores da

Universidade, bem como o incˆomodo causado em alguns
outros com as facilidades de financiamento e de instalac¸ões
obtidas pelo grupo de Geof´ısica,é interessante denotar que,
por parte de alguns membros do rec´em-criado PPPG surgi-
ria, de fato, um interesse em extrapolar os seus dom´ınios
(Institutos de F´ısica e de Geociˆencias) para diferentes ´areas
da UFBA, num projeto multidisciplinar, sem contudo ob-
servarem as implicac¸ões pol´ıticas e log´ısticas de setores
mais conservadores da pr´opria Universidade. Ramos [25]
mais uma vez relembra que: “Como decorr̂encia imediata
daquela mesma filosofia, resultaria envolvimento unilate-
ral de várias unidades rećem-criadas - e ainda ñao con-
solidadas - num relacionamento presumivelmente difı́cil, se
não imposśıvel. É que, essa mesma decorrência, acrescida
das suas naturais implicac¸ões, desenhava um quadro clara-
mente pŕoprio ao surgimento de problemas, que por sua vez,
se desdobrariam desde a eclosão de crises de natureza pu-
ramente poĺıticas at́e impasses (até quando insupeŕaveis?)
no plano administrativo-institucional”.

Enfim, em todo aquele ´arduo trabalho inicial do men-
cionado grupo de Geof´ısica, na Bahia, a cooperac¸ão dos
pesquisadores franceses de Gif-sur-Yvette foi importante,
pois a partir de ent˜ao todo um trabalho de ensino e pes-
quisa foi ampliado, apesar de um not´orio recesso durante
os anos noventa do s´eculo passado, com a sa´ıda e/ou apo-
sentadoria de alguns de seus pesquisadores mais atuantes e
o encerramento da citada cooperac¸ão internacional. Houve
de fato uma crise e um esvaziamento muito grande no setor
da Geof´ısica Nuclear. Uma das causas foi tamb´em o deslo-
camento de prioridades do atual Centro de Pesquisa e P´os-
Graduac¸ão em Geof´ısica e Geologia. Na atualidade o que
se observa ´e a tentativa de um retorno aos ´aureos tempos
do LFR (ou LFNA), com a volta de antigos pesquisadores
e a contratac¸ão de outros novos, com o fito de implementar
novos projetos em Geof´ısica Nuclear e Ambiental.
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História das Ciências no Brasil, São Paulo: EPU, 1979. Para
uma visão de conjunto da formac¸ão da comunidade cient´ıfica
brasileira, ver S. Schwartzman, op.cit.

[8] A. E. G. de Azevedo, “Depoimento”. Cadernos do IFUFBA,
ano 1, no 4, pp 42-50, setembro (1985).

[9] L. M. Moreira et C. Lalou: “́Etude Expérimentale du Rap-
port 237U/238U dans les Eaux Naturelles ayant Transvers´e
Differents Types de Roches”. In: Anais da Acad. Bras. de
Ciências. Brasil. 44, pp. 13-18 (1972); D. Nordemann e L.
M. M. Nordemann: Elementos de Geocronologia Nuclear.
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rat d’État. Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. Paris.
France. 162 pp. (1977).

[10] H. S. R. Tanure, “Depoimento”. Caderno do IFUFBA, ano 1,
no 4, pp 31-41, setembro (1985).

[11] J-M. Flexor “Medida da Relac¸ão C14/C12: Aplicação à
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Dégradation des Illites et Montmorillonite dans l’Alios de
Podzols Tropicaux Humo-Ferrugineux du Recˆoncavo Bahi-
ano et du Par´a”. In: Cahiers ORSTOM. S´er. Pedol. France,
t. XIII.1, pp. 41-48 (1975); F. C. de Queiroz: “Distribuic¸ão
da Radioatividade Natural no Perfil de um Podzol Tropical
e suas Implicac¸ões Gen´eticas”, dissertac¸ão de Mestrado. 51
pp. (1975). J-M Flexor, et B. Volkoff: “́Etude du Rapport
C13/C12 dans les Fractions Organiques du Sol”. In: Compte
Rendus de l’Acad. Sc. Paris. France, t. 284, pp. 1655-1657
(1977).

[16] J. C. Duplessey, C. Lalou et A. E. G. Azevedo: “Étude des
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como Trac¸adores deÁgua Subterrˆanea do Bambu´ı-Bahia”,
dissertac¸ão de Mestrado, 73 pp, (1978); F. C. F. Cabral: “O
Uso dos Is´otopos do Carbono no Estudo dasÁguas Sub-
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no Aqüı́fero Calcário Bambu´ı, Irecê-Bahia”, dissertac¸ão de
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