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PREFÁCIO

Eis aqui o livro “Carlos Alberto Dias - A saga da Geofísica Aplicada 
e da Engenharia de E&P do Petróleo no Brasil”, o qual reúne relatos, 
colhidos em um dia inteiro de um Seminário intitulado “70 Anos de 
Carlos A. Dias: Pesquisa, empreendedorismo acadêmico e naciona-
lismo indígena”, realizado em 26.11.2007, sob a Coordenação de uma 
Comissão constituída por Prof. Fernando S. Moraes (LENEP/UENF) 
– Presidente, Prof. Olivar A. L. Lima (CPGG/UFBA), Prof. Jessé C. 
Costa (CG/UFPA), Dr. Francisco Nepomuceno Filho (PETROBRAS), 
sobre a obra, a personalidade e passagens marcantes da vida empre-
endedora e criativa de quem, sem dúvida, moldou a Geofísica Aplica-
da brasileira, do nascimento ao seu atual estado de desenvolvimento, 
nos últimos 40 anos, e promoveu a hibridez das Geociências com 
a clássica Engenharia de Petróleo, aqui chamada de Engenharia de 
E&P (exploração e produção) de Petróleo.

Carlos Alberto Dias esteve à frente de importantes realizações 
relacionadas direta e pioneiramente com a implantação de duas áre-
as das Geo-Ciências Aplicadas & Engenharias, em nosso País, como: 
fundação de 4 instituições acadêmicas de qualidade e uma Fundação 
de apoio à pesquisa, instaladas em áreas geográficas então desprovi-
das de tradição [Nordeste (Bahia), Norte (Pará) e Sudeste (Norte-Flu-
minense, RJ)], conquanto estratégicas no aproveitamento dos recur-
sos naturais e na própria integração do Brasil;  formulação de novos 
currículos de formação profissional; envolvimento em grande escala 
da Indústria Petroleira nacional com a Universidade brasileira e as 
Agências de Fomento federais, para formação de quadros científicos 
e tecnológicos (bacharéis, engenheiros, especialistas, mestres e dou-
tores) destinados à pesquisa acadêmica e às atividades industriais; 
criação da Sociedade Brasileira de Geofísica e consolidação de outras 
sociedades científicas.

Este acervo de informações constitui uma fonte primária sobre a 
formação de um ramo estratégico da ciência aplicada brasileira, muito 
estimulante para jovens estudantes, membros da academia, técnicos 
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de empresas, e dirigentes de áreas afins e outras, como um convite ao 
surgimento de novas lideranças e iniciativas em nosso País. Consiste 
de depoimentos de personalidades ilustres, na sua grande maioria 
participantes dos acontecimentos relatados, muitos deles ex-alunos 
ou companheiros de Carlos Dias, desempenhando hoje funções de 
destaque na Academia ou na Indústria, ou, então, dirigentes do mais 
alto escalão de instituições empresariais, acadêmicas ou Agências de 
Governo, do País, que tem sido interlocutores, colaboradores e/ou 
co-participantes, que testemunham o seu trabalho. Tais depoimentos 
possuem um elevado grau de coerência interna e contextualizam os 
acontecimentos.

Com o objetivo de tornar esta visão mais completa, foram tam-
bém inseridos um artigo autobiográfico, escrito na mesma ocasião 
pelo homenageado, retratando a sua auto-visão dos fatos e da sua 
obra, e, ainda , o seu perfil biográfico. Acrescente-se um importante 
detalhe: Carlos Dias é um cientista de ascendência indígena brasilei-
ra, o que muito lhe serviu de inspiração.

Dada a relevância, são co-patrocinadores da edição desta obra as 
seguintes instituições: Universidade Federal da Bahia (UFBA), que 
assumiu a responsabilidade da editoração e impressão, Universidade 
Federal do Pará (UFPA), Universidade Estadual do Norte Fluminense 
“Darcy Ribeiro” (UENF), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (CAPES/MEC), a Petróleo Brasileiro S. A. (PE-
TROBRAS) e a Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf). 

Wanderley de Souza
Professor Titular – Instituto de Biofísica / UFRJ
1º Reitor da UENF
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APRESENTAÇÃO DA OBRA

(  Professor Alex Bolonha Fiuza de Mello, 
     Reitor da Universidade Federal do Pará

A epopéia narrada neste livro, por numerosos e eminentes ex-
positores, bem mostra que não há limites para Carlos Alberto Dias 
ao se impor ou aceitar desafios. Falam, a favor desta assertiva, as 
experiências vividas com a implantação de instituições pioneiras de 
ensino e pesquisa em Geociências na Universidade Federal da Bahia 
(1969), Universidade Federal do Pará (1972 e 1986) e Universidade 
Estadual do Norte Fluminense (1994). Por se encontrarem fora dos 
centros mais desenvolvidos do País, exigiram muita criatividade, per-
tinácia e persuasão para que fossem reconhecidas como inovadoras e 
de grande potencial. E foram, não há dúvidas, traços da personalida-
de do Prof. Dias, marcados pela obstinação, perseverança, inquietu-
de, visão de futuro e intransigência na defesa de princípios e ideais, 
que sustentaram o sucesso incontestável daqueles empreendimentos 
acadêmicos. Rejeitado, por questões ideológicas, pela administração 
da UFPA em 1968, o projeto concebido desde 1962 por Carlos Dias 
em parceria com o Prof. José Maria F. Bassalo, também do Pará, teve 
seu início pela UFBA, onde encontrou boa acolhida. Mas já em 1972, 
o projeto amazônico se implantava.

O legado de Carlos Dias à UFPA é muito expressivo, compreen-
dendo: a criação do Núcleo de Ciências Geofísicas e Geológicas em 
1972, que foi o embrião do atual Instituto de Geociências, hoje uma 
sólida instituição, com cursos de mestrado e doutorado em Geologia 
– Geoquímica – Petrologia, mestrado e doutorado em Geofísica, e 
mestrado em Ciências Ambientais, o primeiro avaliado com conceito 
6 pela CAPES, situado entre os melhores do País, nessa área; a elabo-
ração do estudo que serviu de base à criação da Fundação de Amparo 
e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), órgão voltado à captação 
de recursos financeiros e de gerenciamento de projetos de pesquisa 
de interesse da UFPA e de outras instituições do Estado do Pará e da 
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região amazônica; e a criação do Núcleo de Pesquisas em Geofísica 
do Petróleo em 1986, através de parceria da UFPA com a PETRO-
BRAS e apoio financeiro expressivo do CNPq e da FINEP. Mas o seu 
legado não se esgota na criação dessas instituições. Dias e Bassalo são 
responsáveis diretos pela formação de uma equipe de pesquisadores 
de elite, constituída por 19 jovens paraenses, que em seguida ao 2o 
Grau, cursado em Belém, foram transferidos para o Rio de Janeiro e 
São Paulo, graduando-se em Física, Matemática e Geologia, cursando 
pós-graduação em seguida nas maiores e melhores universidades do 
exterior ou do próprio País. Esse grupo formou a base inicial da fun-
dação da geofísica aplicada brasileira, sob a liderança de Carlos Dias, 
inicialmente implantada na Bahia e logo em seguida no Pará, como 
também mais da metade serviu de núcleo pioneiro na implantação 
dos projetos na UFPA, com a liderança transferida ao Prof. José Sei-
xas Lourenço, com enormes conseqüências e desdobramentos para o 
desenvolvimento cultural, científico e tecnológico da Amazônia, em 
particular do Pará.

Esses e outros fatos poderão ser apreciados, com maior riqueza de 
detalhes, no discorrer da história narrada neste precioso livro, sim-
bolicamente editado sob o patrocínio das instituições UFBA, UFPA, 
UENF, CAPES, PETROBRAS e SBGf.

Por ocasião do seminário comemorativo de seus 70 anos de vida, 
O Prof. Dias, em seu discurso, rebusca o sonho, há muito acalenta-
do, de transformar, pela educação, a gente da sua cidade natal Vi-
riandeua (hoje Salinópolis). O sonho não se tornou realidade e ele 
indaga se Viriandeua ainda existe. Certamente não. O que talvez ele 
não saiba é que o Instituto de Geociências da UFPA, em cuja história 
ele teve papel dos mais relevantes, está hoje também em Cuiarana, 
como posto avançado para pesquisas marinhas costeiras e meteoro-
lógicas. E Cuiarana, lugarejo de Salinópolis, para o qual se transferiu 
seu pai Gerôncio em seus últimos anos de vida, lembra em muito a 
sua Viriandeua de outrora.
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(  Professor Jorge Almeida Guimarães, 
     Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento  
     de Pessoal de Nível Superior

Conheci Carlos Alberto Dias quando ocupava o cargo de Diretor 
do CNPq, nos anos 87/90. Dias era Coordenador do Comitê Asses-
sor (CA) de Geofísica – Geodésia – Meteorologia do CNPq. Possuidor 
de um perfil reivindicatório, incomodava qualquer pessoa ocupando 
uma posição de dirigente de agência de fomento, particularmente 
em pleno período do Governo Collor, quando os recursos para C&T 
encolheram a um nível inaceitável. Claramente, Dias incomodava 
nas inúmeras reuniões que promovi junto aos Comitês Assessores 
(CAs), quase sempre com a presença dos vários ministros com quem 
trabalhei na época: Goldenberg, Edson Machado, Jaguaribe e Vargas. 
Perdi a “birra” com o Dias, no dia em que ele me mostrou um conjun-
to de revistas internacionais, do melhor prestígio, onde atuava como 
consultor, referee e/ou membro do corpo editorial.  Passei a admirar 
este indiozinho amazônico, que resolveu sair do seu povoado (origi-
nariamente Viriandeua), com o propósito de mudar a Amazônia e, 
mais adiante, o Brasil. Cruzamos nossos caminhos diversas vezes, 
depois dessa época, sempre de forma positiva e construtiva: na con-
cepção e consolidação da UENF, com Darcy Ribeiro e Wanderley de 
Souza; na instalação do Laboratório de Engenharia e Exploração de 
Petróleo (LENEP) da UENF no campus de Macaé; na decisão estraté-
gica de implantação no LENEP do curso de pós-graduação (mestrado 
e doutorado) em Engenharia de Reservatório e de Exploração e ain-
da, nas suas freqüentes visitas à CAPES, sempre buscando valorizar 
a pesquisa na área de petróleo e a atuação do LENEP como centro de 
pesquisas referencial neste setor.

Fanático pelos temas científicos, já no início de sua caminhada, 
Carlos Dias descobre existir na C&T um poder mágico, uma alavanca 
extraordinária para promover a transformação social. Parte, então, 
em busca da habilitação para o exercício desse poder. Em certo ponto 
da sua trajetória verifica que esta poderosa ferramenta está situada 
num ambiente competitivo, com regras rígidas demais para um des-
bravador inconformado com uma atmosfera bastante burocratizada. 
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Mais ainda, constata com tristeza, mas sem desânimo, que a C&T está 
envolta numa engrenagem complexa, voltada prioritariamente para 
promover o desenvolvimento da grande sociedade, num Estado já 
industrializado. Percebe, assim, a necessidade de criar o seu próprio 
instrumento de trabalho, e a imperiosa necessidade de formação de 
equipes de guerreiros de elite, formadas por indivíduos convencidos 
do mesmo ideal e identificados com a grande tarefa desbravadora. 
Esta busca o leva à concepção de uma Geofísica Aplicada brasileira e, 
posteriormente, à de uma engenharia híbrida direcionada ao ensino 
e à pesquisa do petróleo. Em ambos os casos, tendo como alvo maior 
o desenvolvimento do País e tendo como base de alavancagem o de-
senvolvimento regional. 

Nessa trajetória inovadora, o poder público e a ação das insti-
tuições, que vieram em seu apoio, raramente o precederam nessas 
iniciativas, mas se incorporaram na medida em que perceberam a 
relevância dessa estratégia para o desenvolvimento do País. Carlos 
Dias torna-se, então, pioneiro por excelência: primeiro brasileiro a 
possuir doutorado em Geofísica; fundador do primeiro Curso de Pós-
Graduação em Geofísica do País, que se constitui, também, no pri-
meiro Curso de Pós-Graduação do Norte e Nordeste; orientador dos 
primeiros doutores em Geofísica brasileiros; fundador de um dos dez 
primeiros cursos, no mundo (Mestrado e Doutorado), em métodos 
sísmicos de superfície, como também, em Geofísica de poço, ambos 
aplicados à exploração de petróleo; proponente e principal autor (em 
associação original com a PETROBRAS) da iniciativa, pioneira e em 
larga escala, da parceria da universidade brasileira com a indústria do 
petróleo nacional para a formação de mestres e doutores. Fruto dessa 
intensa atuação, Dias foi também pioneiro na implantação de nume-
rosas linhas de pesquisa em geofísica aplicada e fundador de quatro 
centros de ensino & pesquisa, além de estabelecer as bases conceitu-
ais de uma Fundação de Apoio à Pesquisa, devotada a atuar em áreas 
geográficas desprovidas de tradição, e ser o articulador principal na 
fundação da Sociedade Brasileira de Geofísica. 

Carlos Alberto Dias é um herói macunaímico, por conta do pito-
resco da sua personalidade, da sua origem caboca, das suas façanhas 
e do elevado grau de liberdade como atua. Mas ninguém se engane, 
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esse Macunaíma contemporâneo acha-se revestido de um caráter 
monolítico e de um compromisso inquebrantável com os seus ideais, 
dotado de uma consciência de dever para com seu País e o seu povo, 
que faz lembrar Rondon. Talvez tenha sido este o condão de raiz, que 
explica a profunda amizade que o ligou a Darcy Ribeiro.

Em suas andanças, semelhantemente ao que fez Rondon (espa-
lhando as linhas telegráficas pelos sertões do Brasil), Carlos Dias foi 
espalhando a C&T mais avançada na busca das riquezas minerais do 
nosso País, atuando nas Universidades da Amazônia (UFPA), do Nor-
deste (UFBA) e do Sudeste (UENF). Nesse trajeto, foi criando novos 
cursos, novas profissões, novas instituições acadêmicas, novos mode-
los e procedimentos institucionais exemplares. Adotou como estraté-
gia de ação a implantação de programas centrados na inter- e na mul-
ti-disciplinaridade, com elevado grau de complexidade, começando 
sempre pela atração de jovens para implantar de partida a pesquisa 
científica, visando sempre a criação de programas de pós-graduação 
para a formação de novos pesquisadores. Daí a presença da CAPES 
no patrocínio da edição desta obra, que se destina a um público mui-
to diversificado, mas com especial interesse para  estudantes e do-
centes da pós-graduação e pesquisadores em geral. Nesta trincheira 
de operação diuturna, por todos os lugares onde atuou, este pioneiro 
foi capaz de lapidar diamantes brutos e distribuir, no meio acadêmico 
e industrial, recursos humanos altamente capacitados. Testemunhei 
tal fato ao  encontrar ex-alunos do LENEP, sua atual estação de traba-
lho,  desbravando petróleo para a Odebrecht em Angola. 

O livro “Carlos Alberto Dias - A saga da Geofísica Aplicada e da 
Engenharia de E&P do Petróleo no Brasil” é uma produção rica em de-
talhes. O leitor encontrará no texto uma descrição coerente de fatos 
relatados pelos numerosos expositores, também figurantes, direta ou 
indiretamente, dessa mesma história. O livro relata, de um modo 
pito resco, original e interessante, uma história genuinamente brasi-
leira. Não menos importante: o livro não é uma simples narrativa de 
fatos relevantes para a historiografia da C&T brasileira, também faz 
reflexão e polemiza sobre a nossa realidade atual.
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( Geólogo Guilherme Estrella,
      Diretor Geral de E&P da PETROBRAS

“Carlos Alberto Dias - A saga da Geofísica Aplicada e da Engenharia 
de E&P do Petróleo no Brasil” nos remete irremediavelmente a comen-
tar a atuação do obstinado Professor Dias, como é conhecido, sempre 
preocupado em materializar os seus ideais e que soube fazer história 
com importantíssimas contribuições às geociências brasileiras.

Legítimo empreendedor acadêmico, pautado no “nacionalismo 
indígena”, o Prof. Dias pode ser considerado um “modernista”, na 
acepção do século XX, a desbravar, com irreverência, espaços no tra-
dicional ambiente universitário brasileiro. Homem que fez escolas, 
criou os primeiros cursos em Geofísica na Bahia, no Pará e de En-
genharia de E&P do Petróleo no Rio de Janeiro, tanto ao nível de 
pós-graduação como em graduação, e construiu uma forte e sólida 
integração com a PETROBRAS. 

Acadêmico, foi um dos pioneiros da implementação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, de Darcy Ribeiro, parceiro inclusi-
ve na implantação da Universidade Estadual do Norte Fluminense, 
onde coroou sua vida acadêmica, tornando esta universidade num 
dos mais conceituados centros de formação e pós-graduação na área 
de exploração e produção de petróleo no Brasil. Como professor, for-
mou um grande número de graduados e pós-graduados, numa área 
antes restrita à formação no exterior, ou a treinamentos cativos na 
PETROBRAS. 

Importante registrar que construiu isto sem ter experiência in-
dustrial direta no ramo do petróleo, fato incomum, mormente pela 
escala da infra-estrutura de equipamentos e do ferramental específi-
co e caro, exigido para quem atua na interpretação geofísica dirigida 
à exploração e produção dos hidrocarbonetos.

Naturalmente, pessoa com tal perfil, criativo e rompedor de pa-
radigmas, não poderia deixar de se tornar controversa, e até mesmo 
incompreendida por alguns, ainda que, todos, sem exceção, reconhe-
çamos a total robustez de suas idéias, em bases científicas, e a inte-
gral seriedade de seus empreendimentos e iniciativas.

  Este livro é uma oportunidade para quem quiser conhecer 
um pouco das “verdades” e convicções, que orientaram este genuíno 
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brasileiro a quebrar “tabus” convencionais, sempre preocupado em 
descolonizar a academia brasileira e torná-la mais próxima das ativi-
dades de real interesse para o povo brasileiro.

O Professor Carlos Alberto Dias é um verdadeiro materializador 
de sonhos e utopias, que têm no Brasil e nos brasileiros a sua inspi-
ração mais profunda. 

Como brasileiro que sou, também ligado às geociências, sinto-me 
honrado em apresentar este livro, estimulante e pitoresco. 

(  Geofísico Dr. Edmundo Julio Jung Marques, 
     Presidente da Sociedade Brasileira de Geofísica

Os relatos apresentados neste livro foram obtidos durante o se-
minário “70 anos de Carlos A. Dias: Pesquisa, empreendedorismo 
acadêmico e nacionalismo indígena”, realizado em 26 de novembro 
de 2007, no Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo (LE-
NEP) da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Macaé, Rio de 
Janeiro. Três dias antes foi a oportunidade da Sociedade Brasileira de 
Geofísica (SBGf) homenageá-lo, promovendo a sessão especial inti-
tulada “EM Geophysical Applications/C. A. Dias 70th Birthday Cele-
bration”, por ocasião do 10º Congresso Internacional da SBGf, no Rio 
de Janeiro - RJ. 

Da mesma forma como a sessão foi promovida, o apoio a este 
livro não poderia ser negligenciado pela SBGf, que deve ao Professor 
Carlos A. Dias merecido reconhecimento pelo sólido estabelecimen-
to da Geofísica no Brasil e pela constituição da própria SBGf. 

Além de proporcionar uma leitura prazerosa, a obra municia o lei-
tor com diversas lições transmitidas, não somente pelo Professor Car-
los A. Dias, mas também pelo cientista, empreendedor, antropólogo 
e cidadão consciente da importância do desenvolvimento científico 
dos jovens para o crescimento do Brasil. 

O pensamento de vanguarda e a perseverança nos objetivos são 
características peculiares do Professor Carlos A. Dias e essenciais a 
um baluarte como podemos considerá-lo. Defensor da interdiscipli-
naridade entre as áreas de física e geociências, enfrentou as adver-
sidades com coragem até conseguir concretizar o seu projeto de im-
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plantar o primeiro curso de pós-graduação do Norte e do Nordeste e 
o primeiro de Geofísica do país. Outras importantes conquistas para 
a Geofísica no Brasil, que contaram com o empenho desse admirável 
professor, estão arroladas ao longo da obra.

Com 70 anos de vida e 50 de carreira dedicada à defesa da Geofísi-
ca, o Professor Carlos A. Dias possui tenacidade para o planejamento 
e a implantação de novos projetos em prol da ciência. O livro é reco-
mendado não apenas aos discentes, docentes e pesquisadores, que 
puderam desfrutar do privilégio de conviver com o Professor Dias, 
mas a todos aqueles que acreditam no poder da ciência e da tecnolo-
gia para o desenvolvimento de um país.



70 Anos de Carlos A. Dias:  
Pesquisa, empreendedorismo  
acadêmico e nacionalismo indígena

Pronunciamentos - (transcrição)

Parte 1

Seminário
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APRESENTAÇÃO

Fernando Sérgio de Moraes, Ph.D.

(Presidente da Comissão Organizadora)
Professor Associado, LENEP/UENF

Este Seminário é uma celebração dos 70 anos de vida do Professor 
Carlos Alberto Dias. Para marcar esta data, com a realização deste 
Seminário, estamos reunidos hoje, 26.11.2007, aqui neste auditório 
do Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo (LENEP) da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), em Macaé/RJ. 

Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos, 
em especial ao Diretor Geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), 
Haroldo Lima, Deputado Federal pela Bahia, o qual, não obstante 
ter amanhã uma tarefa árdua de conduzir, o “bid” da ANP para con-
cessão de novas áreas para exploração por Empresas de petróleo, 
muito nos honra com a sua presença neste evento. Certamente, isso 
demonstra uma grande e honrosa consideração pelo homenageado, 
Prof. Dias. O acompanha Anna Christina Teixeira, bacharel em Fí-
sica, com Mestrado em Ciência da Computação, Presidente da Fun-
dação Anísio Teixeira, filha de Anísio Teixeira, e colega de turma do 
Prof. Dias no Curso de Física da Faculdade Nacional de Filosofia, no 
Rio de Janeiro, Turma de 1961. Outro colega da mesma turma, aqui 
presente, é o Prof. Titular de Física da UFF, Prof. João Carlos R. Fer-
nandes. Presentes também estão vários professores da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Federal do Pará (UFPA) e 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que se des-
locaram de muitos quilômetros até aqui, para homenagear o mestre, 
o amigo e companheiro de lutas; como também, o Prof. Wanderley 
de Souza, primeiro Reitor da UENF, ex-Secretario Executivo do MCT, 
ex-Secretário de C&T do Estado do Rio de Janeiro, em dois mandatos 
consecutivos de Governo, companheiro do Prof. Dias  na criação da 
UENF e seu amigo e importante colaborador na criação do LENEP, 
que também se pronunciará nesta cerimônia. Presente, também, 
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encontra-se o antropólogo Prof. Mércio Pereira Gomes, ex-assessor 
de Darcy Ribeiro, até recentemente Presidente da FUNAI, que fará 
também um pronunciamento. Muitos Professores, alunos, ex-alu-
nos e funcionários do LENEP, como também, da UENF – Campos, 
e vários petroleiros da PETROBRAS, nos honram com sua presença.  
A todos que estão aqui, expresso o nosso agradecimento, em nome da 
Comissão Organizadora deste evento.

De acordo com a Programação original, este Seminário consistirá de:
Conferência de Abertura,
Sessão A: Contribuição Científica de C. A. Dias,
Sessão B: Fase Universidade Federal da Bahia,
Sessão C: Fase Universidade Federal do Pará,
Sessão D: Fase Universidade Estadual do Norte Fluminense 
“Darcy Ribeiro”,
Sessão Final: Homenagem Especial.

Gostaria de iniciar, convidando a fazer uso da palavra o Prof. José 
Maria Filardo Bassalo, Professor Titular da Universidade Federal do 
Pará, aposentado, após haver dado uma imensa contribuição a essa 
Universidade. Bassalo é respeitado historiador da Física. Ele teve uma 
trajetória longa com o Prof. Dias, é engenheiro civil, fez mestrado e 
doutorado em Física, e se uniu ao Prof. Dias num projeto comovente 
de formação de lideranças paraenses para transformar a sociedade, 
não só amazônica, como brasileira num sentido mais abrangente. Em 
1962, eles idealizaram um projeto a partir de uma visita que o Prof. 
Dias fez, recém graduado em Física no Rio de Janeiro, na qual pro-
feriu na nascente UFPA um curso de Física Atômica e Matemática 
Aplicada, onde tudo começou. Então, o Prof. Bassalo com a palavra.

Nota ao texto publicado

Quando da publicação deste texto, foram acrescentados alguns 
depoimentos históricos, dada sua relevância, sendo um do famoso 
cientista James Richard Wait, ao final da Sessão A: Contribuição Cien-
tífica de C. A. Dias, e de dois ex-Diretores de E&P da PETROBRAS, 
Carlos Walter Marinho Campos e Wagner Freire de Oliveira e Silva, 
em seguida às Sessões relacionadas às Universidades. 
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA

José Maria Filardo Bassalo, Dr.
Professor Titular (aposentado), Dep. Física / UFPA

Um boa dia a todos!  Agradeço à Comissão Organizadora deste 
evento o convite para abrir este memorável Seminário. 

Escrevi o texto que irei apresentar, relatando a nossa história. 
Uma história que precisa ser conhecida porque é heróica, porque é 
ilustrativa de como o Brasil é feito; e que deu certo. Pois, em nosso 
País, muitas idéias boas na sua concepção não tem dado certo ao se-
rem executadas. Não sei porque não se tem procurado repetir ou até 
mesmo estudar em profundidade esta nossa história, para que ela 
sirva de embrião reprodutivo de novas iniciativas ou de estímulo e 
inspiração a novos empreendimentos .

RESUMO – Neste trabalho, vem relatada a odisséia que o Pro-
fessor Carlos Alberto Dias e eu vivemos para implantar, na Uni-
versidade Federal do Pará, um grupo de pesquisadores paraenses, 
com alta competência, um grupo capaz de promover o desenvolvi-
mento da Amazônia na área das Geociências e marcar, indelevel-
mente, a cultura amazônica.

No dia 26 de novembro deste ano de 2007, festeja-se, de véspera, 
a data dos 70 anos do Prof. Doutor Carlos Alberto Dias, meu estimado 
amigo-irmão. Para comemorar esse importante acontecimento no ce-
nário científico nacional, seus amigos e ex-alunos das três Universi-
dades Brasileiras – Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universida-
de Federal do Pará (UFPA) e Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(UENF), nas quais esse ilustre professor-pesquisador ensinou, gerou 
e gerenciou pesquisas e formação de pessoal em Geociências – e, 
ainda, com o patrocínio da Sociedade Brasileira de Geofísica (da qual 
ele foi o seu principal fundador, em 1978) e da UENF, organizaram 
dois eventos para comemorar essa data. Nesta oportunidade, agrade-
ço aos organizadores do 2º evento, o da UENF, pelo convite para falar 
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sobre o Dias. Como ele próprio já escreveu essa sua odisséia para tor-
nar a Geociências Brasileira (entênda-se, Geofísica e Engenharia de 
Petróleo) conhecida no Brasil e no mundo, vou me reportar apenas 
aos vários momentos em que, na minha vida, tive a oportunidade de 
lidar com esse polêmico e querido amigo, na busca da formação de 
pesquisadores paraenses para ajudar no desenvolvimento de nossa 
sofrida e cobiçada Amazônia.

Ouvi falar do Dias (sem privar de sua amizade) no Centro de Pre-
paração de Oficiais da Reserva (CPOR), prestando o serviço militar, 
nos idos de 1956, em Belém do Pará. Por essa ocasião, havia um fol-
clore sobre sua personalidade, uma vez que ele era conhecido por 
jogar bola, no campo de futebol daquele quartel, com um livro de 
Física embaixo dos braços. Enquanto a bola não chegava até onde 
ele se encontrava, então aproveitava e dava uma olhada em algum 
assunto que ainda não havia entendido bem,  no estudo que fizera 
furando a madrugada que antecedia ao jogo, como residente da casa 
do Cônego Ápio Campos, importante intelectual paraense. Falava-
se que, quando esteve no internato do Colégio Salesiano do Carmo, 
estudava de madrugada com uma lanterna, para não acordar seus 
colegas do dormitório.

Entre setembro e outubro de 1957, ouvi de novo falar no Dias, 
desta vez como um dos candidatos que participava do famoso progra-
ma da então Rádio Clube do Pará (PRC-5), Nova York é o Fim, pro-
grama no qual o candidato respondia sobre algum tema (Física Ele-
mentar, no caso do Dias) e ia ganhando passagens aéreas e estadas 
em hotéis de luxo em certas cidades brasileiras (Manaus, São Luiz, 
Fortaleza, Recife, Salvador e Rio de Janeiro), passando a capitais do 
exterior (Buenos Aires, México, Miami) e podendo chegar na seqüên-
cia até Nova York. Quando o Dias ganhou a etapa do Rio de Janeiro, 
o apresentador do programa, o jornalista Avelino Henrique, pergun-
tou se ele continuaria até Nova York. O Dias disse-lhe que não, pois 
estava precisando apenas da passagem para o Rio de Janeiro, para ir 
estudar Física na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi)/Centro Brasi-
leiro de Pesquisas Físicas (CBPF). Registre-se que o Dias tentara entrar 
nesse ano no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em São José 
dos Campos / SP; contudo, embora aprovado na 92ª posição sobre 
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2.400 candidatos, não foi classificado para as 90 vagas disponíveis. 
No entanto, como ele havia realizado excelentes provas de Física e 
Matemática, um dos examinadores, o saudoso físico brasileiro Sérgio 
Pereira da Silva Porto, que foi o primeiro no mundo a fazer espalha-
mento Raman com laser, usou o resultado do exame desse paraense, 
no ITA, e o matriculou por sua iniciativa na Faculdade Nacional de 
Filosofia (FNFi) da ex-Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro.

Sobre a participação do Dias no programa Nova York é o Fim, 
creio ser oportuno anotar o seguinte fato curioso. Quem preparava 
as questões de Física para aquele programa era o saudoso amigo, o 
engenheiro civil Djalma Montenegro Duarte, Professor da Cadeira 
Física 2, da então Escola de Engenharia do Pará (EEP) e de Física 
de vários Colégios de Belém. Uma das questões que ele formulou 
versava sobre o curto-circuito que acontecia em um circuito elétrico. 
A resposta dada pelo Dias, e aceita pelo apresentador, foi contestada 
pelo também saudoso amigo [a gente vai ficando velho e morrendo, e 
depois vão falar do saudoso Bassalo], o engenheiro civil Ruy da Silvei-
ra Brito, Professor da Cadeira Resistência dos Materiais, da EEP, e 
de Matemática de vários Colégios de Belém, responsável pelas per-
guntas de Matemática para o referido programa. No final, depois de 
discussão entre esses professores, a resposta do Dias foi aceita. Abrin-
do um parênteses, o Ruy Brito, que ensinou Matemática pra muitos 
de nós, costumava dizer assim : Bassalo, dia de domingo eu tiro pra 
visitar a minha biblioteca na casa dos amigos [ ele queria dizer que 
ele emprestava os livros e as pessoas não devolviam (risos) ].

 Em janeiro e fevereiro de 1962, o então Núcleo de Física e Mate-
mática (NFM) da Universidade do Pará (UPA) [hoje, Universidade Fede-
ral do Pará (UFPA)], dirigido então pelo professor José Maria Hesket 
Conduru, organizou um Curso de Extensão Universitária, intitulado 
Introdução à Física Atômica e à Matemática Aplicada, ministra-
do pelo Dias, que acabara de concluir o Bacharelado em Física pela 
FNFi/CBPF. Dias fora recomendado, para ministrar esse Curso, pelo 
famoso físico brasileiro Prof. José Leite Lopes, seu professor no CBPF. 
O Curso, que teve como texto básico o livro desse mesmo professor 
[Introdução à Teoria Atômica da Matéria, Ao Livro Técnico Ltda., 
1959], iniciou com vinte (20) professores-alunos, caiu para cinco (5) no 
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dia seguinte  e veio crescendo a partir daí até vinte e dois (22), quan-
do do encerramento, sendo eu um deles do começo ao fim. A evasão 
inicial deveu-se à retirada de alguns professores-alunos que não con-
cordaram com a forma como o Dias apresentava o conteúdo das aulas, 
acrescido do fato de que eles também achavam a priori que o Dias 
não tinha competência para ministrar o curso. Essa opinião foi levada 
no dia seguinte à 1ª. aula ao Reitor da UFPA, Prof. José Rodrigues da 
Silveira Netto. Na ocasião em que o Dias foi apresentar-lhe seus votos 
de despedida, o Reitor ao entregar-lhe o cheque de pagamento chegou 
a comentar que o Dias não era merecedor do mesmo, em virtude da 
má qualidade das aulas que ministrara, conforme informações que 
ele Reitor recebera. Ao ouvir isso, o Dias chegou a lagrimar. Registre-
se que, para mensurar a importância do Curso que o Dias acabara de 
ministrar, pode-se considerar este Curso como o marco inicial do elo 
ensino-pesquisa da Física (e da Geofísica) na UFPA. Isto é um fato, 
tanto assim que, por causa desse curso, eu decidi largar engenharia 
para fazer Física. Os vinte e dois (22) professores-alunos que o con-
cluíram ofertaram-lhe um relógio de pulso e uma carta muito elogiosa 
sobre a qualidade do curso. Sobre a compra desse relógio é oportuno 
relatar o seguinte episódio. Objetivando comprar a passagem aérea 
(Belém-Rio) para a então esposa do Dias, a Sra. Maria Virgínia, aqui 
presente neste evento, foi feita uma coleta entre os professores-alunos 
concluintes. Contudo, um desses professores-alunos, o saudoso Pro-
fessor Antônio Borges Leal Filho, conseguiu uma passagem pela Força 
Aérea Brasileira (FAB) para ela. Desse modo, o dinheiro recolhido foi 
então usado para a compra do relógio.

Enquanto o Dias ministrava o Curso referido, ele e eu, em con-
versas no carro que eu possuía na época, um Vanguard – que o Dias 
cansou de empurrar porque ele engatava o pedal e eu ficava embai-
xo do carro desengatando, o Dias empurrava até pegar –, durante o 
nosso deslocamento para o NFM (localizado em um prédio, hoje já 
demolido, cujo local é o atual estacionamento da Secretaria Municipal 
de Educação, na Avenida Governador José Malcher), idealizamos um 
plano de formação de paraenses, tendo em vista a antevisão do Dias 
de que existia petróleo na Amazônia. Essa visão se contrapunha à 
tese do geólogo norte-americano Walter Link. Este havia preparado, 
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em 1961, um relatório – o famoso Relatório Link – para a PETRO-
BRAS, no qual afirmava categoricamente a inexistência de petróleo 
na Amazônia, apesar dos poucos dados de que dispunha e do poço 
perfurado em Nova Olinda, localizado na bacia do Médio Amazonas, 
haver jorrado petróleo em 1955. Pois bem, para o Dias, o método 
de prospectar petróleo na Amazônia, usado por Link, é que estava 
inadequado; seus geofísicos usavam ondas elásticas, decorrentes de 
explosão de dinamite (método sísmico), que não tinham energia sufi-
ciente para atravessar a sequência de camadas de basalto, que ocorre 
na Amazônia, capeando o possível campo de petróleo. Dias, que ha-
via estudado Eletromagnetismo com o Prof. Herch Moysés Nussenz-
veig, no CBPF, acreditava que a maneira de penetrar sem restrição 
aquela sequência de camadas seria por intermédio de ondas e cam-
pos eletromagnéticos.

Aí começa toda a história... Com essa idéia em mente, Dias e eu 
começamos a pensar na formação de um grupo de físicos, geólogos e 
geofísicos paraenses, que iria promover o desenvolvimento científico 
e tecnológico de nossa região Amazônica. Naquela época, ainda não 
pensávamos na dimensão de Brasil; a gente só pensava na Amazô-
nia. Assim, logo em março de 1962, iniciamos a formação do grupo. 
O saudoso Prof. Curt Rebello Sequeira, do NFM, foi fazer um curso 
de Física no CBPF seguido ao do Prof. Fernando Medeiros Vieira, 
também do NFM. Por indicação do Prof. Djalma e minha, e orienta-
ção do Dias, dois alunos da Escola de Engenharia do Pará foram os 
primeiros de uma seqüência de jovens estudantes transferidos para o 
Rio para cursarem, na FNFi, o Bacharelado em Física: Marcelo Otávio 
Caminha Gomes, hoje Professor Titular da USP, e Carlos Alberto da 
Silva Lima, hoje Professor Titular aposentado da UNICAMP, meus ex-
alunos do Colégio Estadual “Paes de Carvalho” (CEPC). Todas essas pes-
soas que saíram de Belém, para o CBPF, tiveram sua aceitação nessa 
instituição de pesquisas físicas, graças à intermediação do Dias. Ali-
ás, recordo-me de como fiz o convite para o Marcelo se transferir de 
Engenharia para Física. Fui à casa dele, na Rua dos Tamoios, próximo 
da Travessa Apinagés, e perguntei-lhe: Marcelo, queres ser um cientis-
ta? A resposta foi sim. É oportuno registrar, também, que Marcelo e 
Carlos Lima foram com bolsas de estudos concedidas pela UFPA, em 
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decorrência do Curso dado pelo Dias. Agora, um detalhe, eu fui pro-
fessor do Marcelo no Paes de Carvalho, ensinando Termodinâmica, e 
dava aquelas equações matemáticas ; ele, uma vez, me peitou e disse: 
Bassalo, isso não é Física, é Matemática! 

Anos depois, eu fui aluno dele [eu fui professor em Belém, colega 
em Brasília e aluno dele na USP], ele ensinava sabe o que? O livro do 
Jackson de Eletromagnetismo. Aí eu disse: O Jackson não é matemá-
tica, Marcelo? Ele achou graça e eu disse: Você lembrou-se daquela 
pergunta, não é?! É, eu me lembrei, respondeu o Marcelo.

A partir de 1963, houve um processo sistemático de seleção de 
alunos do CEPC para prestar Vestibular na antiga Universidade do Bra-
sil (hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro).  Vejam, esses alunos 
iam prestar vestibular no Rio de Janeiro, vindo de Belém direto para 
prestar o concurso vestibular : um deles, o Lourenço, tirou o primei-
ro lugar no vestibular ao curso de Física da FNFi. Em 1962 e 1963 a 
seleção foi realizada por mim e, em seguida, confirmada pelo Dias. 
A partir de 1964, com a ausência  do Dias [ida de Dias para o exte-
rior, ocorrida em Fevereiro – 1964, para fazer o doutorado], eu passei 
a selecionar os candidatos sozinho. Então, os estudantes escolhidos 
foram: Carlos Alberto da Silva Lima (1962), Marcelo Otávio Cami-
nha Gomes (1962), Herberto Gomes Tocantins Maltez (1963), José 
Ricardo de Souza (1963), José Seixas Lourenço (mais tarde Reitor da 
UFPA) (1963), Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro (1964), José Harol-
do da Silva Sá (1964),  Olivar Antônio Lima de Lima (1964), Raimun-
do Netuno Nobre Villas (1964),  Sérgio Cavalcante Guerreiro (1964), 
Antonio Gomes de Oliveira (1964), Bernardino Ribeiro de Figueiredo 
(1965), Carlos Alberto Lobão da Silveira Cunha (1965), João Batista 
Guimarães Teixeira (1965) e Romualdo Homobono Paes de Andrade 
(1965) . Alguns deles com bolsas de estudo da antiga Superintendên-
cia do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA). Foram 
acrescentados posteriormente, já no Rio de Janeiro, Rubério Prado 
Brito (1965) e Adalberto da Costa Dias (1966). Vale registrar o seguin-
te fato, a título de exemplo: uma alta personalidade da SPVEA negou 
em 1967 uma bolsa de estudos para o paraense Antônio Gomes de 
Oliveira (mais tarde 1º. Reitor da Universidade Federal do Amapá) fa-
zer Mestrado em Física Nuclear na Pontifícia Universidade Católica do 
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Rio de Janeiro (PUC-RJ), por achar que “a Amazônia não precisava de 
físicos nucleares”. Por sua vez, o saudoso Djalma Batista, então Dire-
tor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), sempre 
apoiou nosso projeto sem nenhuma restrição. Note-se que, naquela 
altura, os de Manaus saiam pro Rio de Janeiro e não buscavam estu-
dar no Pará; havia uma rivalidade. Mas, o Prof. Djalma Batista disse: 
eu apóio o grupo de vocês. Na foto a seguir são mostrados alguns do 
grupo dos jovens paraenses.

Da esquerda para direita (em pé): Antônio Oliveira, J. S. Lourenço, Gabriel Guerreiro c/ Sônia Guer-
reiro, J. Haroldo Sá, Ricardo Souza, Adalberto Dias; da esquerda para a direita (agachado): Sérgio 
Guerreiro, Herberto Maltez, Olivar Lima, Carlos Dias, Carlos Lima e Marcelo Gomes.

Em 1º de abril/1964 irrompeu o movimento militar – eu chamo 
Movimento Militar, para o que na realidade foi um Golpe.

O Movimento Militar de 1964 provocou uma segmentação desse 
grupo de paraenses. Uma parte foi para a USP, em São Paulo, uma ou-
tra para a Universidade de Brasília, e os demais ficaram no Rio. Nessa 
altura, eu continuava a lecionar na UFPA e no CEPC. [Registre-se que 
fui estudar na Universidade de Brasília (UNB), em 1965, graças ao con-
vite do Prof. Jayme Tiomno, da FNFi/CBPF, que me foi apresentado 
pelo Dias, no CBPF, em 1963.] O Dias, em 1964, foi para os Estados 
Unidos, e fez seu Doutoramento em Geofísica, na Universidade da 
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California – Berkeley, concluído em Setembro/1968. Aliás, sua Tese 
de Doutorado, na qual desenvolveu um método eletromagnético para 
medir a polarização elétrica induzida e a resistividade no ambiente 
geológico, recebeu elogios inequívocos e referência de dois dos mais 
famosos geofísicos do geo-eletromagnetismo, o canadense James R. 
Wait e o russo Alexander A. Kaufman.

Quando o Dias voltou ao Brasil – olha isso aí é realmente uma 
odisséia –, em setembro de 1968, tentou instalar-se no Pará e montar 
um Instituto de Geofísica na UFPA, porém sua proposta foi rejeita-
da por alguns professores de Geologia e pelo então Reitor da UFPA, 
Prof. José Silveira Netto. Havia uma insinuação de que o Dias diri-
gia um grupo de comunistas e eu era o chefe da “célula” em Belém. 
Ele, então, foi para a Universidade Federal da Bahia – olhem os baia-
nos, agradeçam ao Silveira, pela memória dele, porque se tivessem 
aceito o Dias em Belém, naquela ocasião, a Bahia teria sido segundo 
lugar. Foi também, em 1968, que o Lourenço foi cursar Doutoramen-
to na Universidade de Rice, em Houston, em Ciências Espaciais. No 
ano seguinte, por orientação do Dias e apoio do Prof. Tiomno, então 
Assessor do CNPq, transferiu-se para a Universidade da Califórnia – 
Berkeley, na qual doutorou-se. Aqui um parênteses [Como ele tinha 
uma bolsa americana que o mantinha  nos EUA e ele teve que largar 
a bolsa para ir para Berkeley, nós paraenses do Pará e da Bahia fazía-
mos uma coleta para mantê-lo e pagar a Universidade, enquanto não 
se obtinha uma bolsa de uma agência do Governo Brasileiro. E, uma 
vez, Lourenço escreveu : “pessoal, eu não estou conseguindo comer 
com esse dinheiro, vejam se vocês aumentam...”].

Um novo contato meu com o Dias aconteceu em 1972, por oca-
sião da chegada do Lourenço ao Brasil. Nossa estratégia era : vamos 
montar um grupo, tal que mudando  o reitor o grupo permaneça, 
isto é, seja invariante pela mudança de reitor. Tendo havido  mu-
dança de Reitor da UFPA, e sendo o novo Reitor o Prof. Aloysio da 
Costa Chaves, e sendo seu Chefe de Gabinete o meu sogro, o Prof. 
Inocêncio Machado Coelho, Dias e eu pensamos que era chegada a 
grande oportunidade para implantarmos o “grupo de pesquisadores 
paraenses, de um modo invariante por transformação de Reitor”, que 
iria promover o nosso tão sonhado e esperado desenvolvimento do 
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Pará, e quiçá da Amazônia. Desse modo, o Dias apresentou ao Reitor 
o projeto de criação do que veio a ser o Núcleo de Ciências Geofísicas 
e Geológicas (NCGG), num prazo de transição, e num seguinte des-
dobramento o Centro de Geociências. Ao receber o projeto, o Prof. 
Aloysio percebeu uma velada rejeição inicial do Serviço Nacional de 
Informações-Seção Pará (SNI/PA), sobre a possibilidade da instalação 
do grupo, em virtude da suspeita de que seus integrantes eram “peri-
gosos comunistas”. Em vista disso, o Reitor foi conversar com o meu 
sogro. Meu sogro tinha uma relação histórica familiar com o então 
Reitor. Quando o pai do Aloysio era promotor no interior do Estado, 
os pais do meu sogro estavam na mesma cidade. A mãe do meu sogro, 
a vovó Marcinha, cansou de embalar  na rede o Aloysio quando crian-
ça. Não obstante esta forte relação de amizade, ocorreu comigo uma 
“cassação branca” : eu ia para a França fazer o doutorado, tive bolsa  
do CNPq concedida, o ministro Passarinho liberou minha saída, mas 
o SNI não; chamavam a isso “cassação branca”, por que o papel nunca 
chegava, e eu obviamente só poderia viajar de posse do tal papel, e o 
papel nunca chegou. Pois bem, o meu sogro sabia de tudo isso, sabia 
da formação desse grupo, pois, quando os seus componentes vinham 
passar férias em Belém, iam conversar comigo, na casa dele, onde eu 
morava, na Praça da República. Então, o meu sogro disse ao seu ami-
go Aloysio que, certamente, se tratava da mesma intriga que aconte-
ceu quando o SNI/PA vetou o nome dos Sub-Reitores escolhidos por 
ele Aloysio, quando este iniciou seu Reitorado, em 2 de julho/1969. 
Nessa ocasião, o Prof. Aloysio respondeu ao SNI que o Reitor era ele 
e, portanto, responsável por sua equipe. A mesma atitude adotou o 
Reitor, em 1972, para implantar uma nova linha de ensino e pesquisa 
na UFPA: a das GEOCIÊNCIAS.

Como o Dias não poderia se transferir para Belém, pois estava 
envolvido na consolidação do Programa de Pesquisa e Pós-graduação 
em Geofísica da Universidade Federal da Bahia (PPPG/UFBA), que ini-
ciara em março/1969, Dias me convidou para implantar o NCGG. 
Para isso, era necessário que eu fizesse um estágio de seis meses no 
PPPG/UFBA. Agradeci o convite e disse-lhe que o melhor elemen-
to de nosso grupo, nessa oportunidade, para ser Coordenador desse 
Núcleo inicial seria o Lourenço (“Louro”, como o chamávamos), pois 
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este acabara de se doutorar em Geofísica, e eu ainda não tinha nem 
terminado o Mestrado em Física, o que só aconteceu em 1973, na 
Universidade de São Paulo (USP). Assim, o grupo constituído por Lou-
renço, Herberto e Maria Maltez, esta esposa de Herberto, o primei-
ro com doutorado nos EUA e os dois últimos na França, os quais já  
haviam inclusive estagiado durante seis meses no PPPG/UFBA, sob 
a orientação de Dias, acrescido de Antonio Oliveira, Gabriel e Sônia 
Guerreiro e eu próprio, iniciamos a Geociências no Pará, tendo como 
Consultor Científico o Dias – era o Dias que controlava isso tudo da 
Bahia -, cujo início ocorreu em 1971. Sobre a implantação do NCGG/
UFPA é importante destacar o apoio irrestrito que tivemos, localmen-
te, além dos já mencionados (Dr. Aloysio e Prof. Machado Coelho), 
do Prof. José Monteiro Leite. Este professor andava com o Lourenço 
para cima e para baixo, apresentado-o como o líder dos “meus douto-
res”, na UFPA. A nível das Agências de Governo, foi crucial o apoio 
do Dr. José Pelúcio Ferreira, Fundador e Presidente da Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP), e do saudoso amigo e ex-aluno, o Prof. 
Guilherme Maurício Souza Marcos de La Penha, Coordenador da área 
Técnico-Científica da FINEP, e dos Professores Antonio M. Coucei-
ro e Manoel da Frota Moreira, respectivamente, Presidente e Dire-
tor Técnico-Científico do então Conselho Nacional de Pesquisas [hoje, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)]. 
Aliás, é oportuno registrar que o CNPq completou o salário do Lou-
renço e do Herberto, nos dois primeiros anos, contratados como Pro-
fessores Titulares da UFPA. 

Ainda relacionado com a implantação do NCGG/UFPA, creio ser 
importante destacar a criação da Fundação de Amparo e Desenvolvi-
mento da Pesquisa (FADESP) da UFPA, cuja idéia inicial foi do Louren-
ço e minha, mas tendo o Dias como autor do projeto de implantação 
em 1976. Nós apresentamos o projeto ao Conselho Superior de Ensino 
e Pesquisa (CONSEPE) para aprovar a FADESP, o que ocorreu em 26 
de novembro/1977, portanto completando  30 anos exatamente hoje. 
Lourenço era o representante e eu era suplente do Centro de Ciências 
Exatas e Naturais, nesse Órgão Superior da UFPA. O Lourenço dizia 
para mim: “vai lá defender o projeto, porque tu és da terra, teu sogro 
tem importância na reitoria”, e muitas vezes eu fui, e por isso me 
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cortaram a cabeça depois... Note-se que a FADESP teve, como seu pri-
meiro Diretor Executivo, o Prof. Antonio Oliveira, cargo esse assumi-
do entre 1977 e 1983, e o Dias como Presidente do Conselho Superior 
desse órgão fomentador de pesquisa, no período 1988-1993, em que 
o Dias implantou e consolidou o Núcleo de Pesquisa em Geofísica do 
Petróleo da UFPA (NPGP/UFPA) – que parece  ter sido multiplicado 
por zero, após a sua saída  do Pará vindo para o Norte Fluminense.

Na conclusão deste depoimento sobre o sonho e a realização da 
implantação de um grupo de pesquisadores paraenses capaz de de-
senvolver a Amazônia, na área de Geociências, para o qual Dias e 
eu colaboramos fortemente, conforme mostrei, quero destacar mais 
dois episódios dessa longa e fraterna amizade (algumas vezes, so-
frida) entre Dias e mim, ocorridos em 1989. O primeiro, refere-se à 
campanha vitoriosa da eleição do Prof. Nilson Pinto de Oliveira para 
Reitor da UFPA, coordenada pelo Dias, e com a minha participação 
e de minha mulher, a Profa. Célia Coelho Bassalo, além de outros 
professores da UFPA, dentre os quais destaco: Lourenço, então reitor 
da UFPA, Marcos Ximenes Ponte, então Diretor Executivo da FADESP 
(Reitor da UFPA, posteriormente ao Nilson), e Alex Bolonha Fiúza de 
Mello, Reitor da UFPA em seguida ao sucessor de Marcos Ximenes, e 
atual Reitor em segundo mandato. O outro episódio foi a participação 
do Dias como um dos Membros da Banca Examinadora do Concurso 
Público de provas, títulos e defesa de Tese para Professor Titular da 
UFPA, a que me submeti e fui aprovado, em outubro/1989. Registre-
se que os demais componentes da Banca foram os Professores Ti-
tulares: o saudoso Curt Rebello Siqueira, da UFPA; Marcelo Otávio 
Caminha Gomes e Mauro Sérgio Dorsa Cattani, da USP; e Bin Kang 
Cheng, da Universidade Federal do Paraná.

Meus amigos, me desculpem pela informalidade, algumas vezes 
adotada, nesta exposição, e muito obrigado por eu ter tido a honra de 
abrir esta cerimônia de homenagem ao Dias.

 Vejam, não sei por que essa experiência não é estudada. Uma 
experiência traumática, é verdade, mas muito criativa e rica de ensi-
namentos, que deu certo. 

Uma nova realidade, surgida aqui, é o LENEP, que também tem 
origem nesse mesmo sonho do Dias, de demonstrar que o Sr. Walter 
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Link estava enganado ou enganando, ao dizer que não existia petró-
leo na Amazônia, ou até mesmo no Brasil. 

Dias é este “caboco“ de Salinas, cujo pai, Gerôncio, e a mãe Car-
men, acalentaram e fizeram dele o que é hoje, claro com participação 
dos irmãos e de outros tantos personagens, que contribuíram para a 
sua formação. Por isso que este LENEP existe, e deveria chamar-se 
“Prof. Carlos Alberto Dias”, porque ele personifica toda a luta para o 
surgimento e a implantação da Geofísica Aplicada e da Engenharia 
de E&P de petróleo nas Univerisdades do Brasil. Isso seria uma ma-
neira de deixar gravado quem foi Carlos Alberto Dias. Mais uma vez, 
muito obrigado!
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Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - O meu amigo Pro-
fessor Bassalo é a minha alma-gêmea. Juntos, temos enfrentado 
com galhardia muitas situações adversas, em defesa dos nossos 
ideais.

Entrevistador / UENF - Professor Bassalo, quais as contribuições do 
Prof. Dias na área do ensino e pesquisa, no campo das Geociên-
cias e da Engenharia?

Professor J. M. F. Bassalo - O Prof. Dias começou realmente uma 
reformulação, uma mudança de paradigma, no ensino das Geo-
ciências no Brasil e sobre a aplicação delas na Engenharia do Pe-
tróleo. É uma idéia nova, devida a ele, fazer aqui no LENEP uma 
Engenharia do Petróleo envolvida com Geociências, focalizando 
de forma integrada exploração e produção de petróleo. O Dias é 
um marco da Geofísica e das Geociências no Brasil. A história 
será contada antes e a partir dele na Geociências brasileira.
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SESSÃO: CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA DE C. A. DIAS

Prof. Fernando S. Moraes 

Vamos prosseguir iniciando a primeira Sessão que trata da contri-
buição científica do Prof. Dias, englobando não só a Geofísica, como 
também a Antropologia. Vou convidar o Prof. Walter Eugênio de Me-
deiros, da UFRN, que também foi aluno na UFBA e na UFPA, quando 
o Dias era Coordenador dos respectivos Programas. 

Walter Eugênio de Medeiros, Dr. (Coordenador da Sessão) Professor Ad-
junto, Dep. Física e Geologia / UFRN - Bom dia a todos! Agora é que 
eu entendi porque a Organização me convidou para participar 
dessa primeira fase: porque o Prof. Mércio Pereira Gomes é po-
tiguar, assim como eu. Vou apresentar o Prof. Mércio P. Gomes, 
da Universidade Federal Fluminense (UFF), o qual formou-se em 
Antropologia pela Universidade de Oregon, EUA, em 1973, e fez 
seu doutorado na Universidade da Flórida, em 1977. Ele foi o pri-
meiro antropólogo a perceber e escrever sobre a recuperação da 
sobrevivência dos povos indígenas no Brasil; seu primeiro livro, 
“Os Índios e o Brasil”, demonstrou que os povos indígenas que so-
breviveram até à década de 50, mesmo em pequenas sociedades, 
estavam revertendo a curva histórica demográfica decrescente e 
começavam a experimentar um verdadeiro e sustentável cresci-
mento populacional. Desde 1975, o Prof. Mércio tem realizado  
pesquisas de campo com diversos povos indígenas, entre os quais 
os índios guajajara-tenetehara, sobre os quais tem escrito livros 
e artigos. O seu livro “O índio na História: o povo tenetehara em 
busca da liberdade” trata da saga de sobrevivência desses índios 
ao longo de mais de 400 anos de relacionamento com segmen-
tos da sociedade ocidental, desde franceses e portugueses até a 
sociedade nacional brasileira. Em reconhecimento à sua visão 
antropológica sobre a questão indígena no Brasil, o Prof. Mércio 
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foi convidado para ser Presidente da FUNAI pelo Presidente da 
República Luís Inácio Lula da Silva, no período de 2003 a março 
de 2007. Nesse papel, ele delimitou 51 novas terras indígenas, 
obteve 31 portarias de demarcação no Ministério da Justiça, in-
clusive a terra indígena “trombeta” com 4 milhões de hectares, 
e ajudou a realizar a homologação de 66 novas terras indígenas 
com destaque para a controvertida terra indígena “Raposa - Serra 
do Sol”. Ao final de sua gestão, tida como a mais longa e estável, 
as terras indígenas aumentaram em 12 milhões de hectares, além 
de “abrir” a FUNAI para o diálogo com os povos indígenas. O Prof. 
Mércio convocou e realizou a I - Conferência Nacional dos Po-
vos Indígenas, em abril/2006, com a participação de mais de 700 
lideranças, reunindo representantes de 210 povos indígenas do 
Brasil. O Prof. Mércio tem uma brilhante carreira universitária, 
atualmente lecionando e pesquisando na Universidade Federal 
Fluminense, em Niterói. Tem dado contribuições a várias Uni-
versidades brasileiras, a exemplo, UFRN, UNICAMP, UFRJ, bem 
como a Universidades fora do Brasil, a exemplo, Oxford, Instituto 
da Flórida, bem como o Instituto Latino Americano de Berlim. 
Então, como parte da programação de comemoração de 70 anos 
do Prof. Carlos Alberto Dias, que também tem contribuições na 
área da Antropologia, essa sessão científica contará com a partici-
pação do Prof. Mércio, do Prof. Edson Sampaio e do Prof. Olivar 
Lima. Com relação aos professores Edson Sampaio e Olivar Lima, 
é mais fácil para mim apresentá-los, porque ambos foram meus 
professores na Universidade Federal da Bahia (UFBA). O Prof. Ed-
son Sampaio foi o primeiro aluno de doutorado do Prof. Dias, e 
o Prof. Olivar o segundo, ambos tendo feito teses com marcantes 
contribuições para a Geofísica brasileira e internacional; em espe-
cial, o Prof. Olivar, que eu conheço um pouquinho mais de perto, 
por exemplo, apresentou uma idéia e desenvolveu uma técnica 
revolucionária de injeção e armazenamento subterrâneo de água 
em bacias sedimentares secas do nordeste brasileiro. Esses Pro-
fessores, Edson e Olivar, tem destacada atuação de liderança na 
Geofísica brasileira, e em particular na Universidade Federal da 
Bahia, na formação de mestres e doutores; ambos tendo chega-
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do à posição de pesquisadores nível 1-A do CNPq. Atualmente, o 
Prof. Edson Sampaio está aposentado, mas dando continuidade ao 
seu trabalho científico; o Prof. Olivar continua em exercício pleno 
sendo atualmente o Diretor do Centro de Pesquisas em Geofísica 
e Geologia da Universidade Federal da Bahia (CPGG/UFBA).

Abrindo esta sessão, que diz respeito à contribuição científica 
do Prof. Dias, eu convido então o Prof. Edson Sampaio a fazer a 
sua apresentação.

Relato por Edson Emanoel Starteri Sampaio, Dr. Professor Ti-
tular (aposentado), IG-CPGG/UFBA - Bom dia a todos! Desejo, 
em primeiro lugar, agradecer à organização do evento, por ter me 
dado a oportunidade de vir aqui falar, e o suporte financeiro para 
a minha vinda. Para mim, é uma honra e uma satisfação muito 
grande estar participando deste evento, e, de certa maneira, abrir 
a parte relacionada com a contribuição científica do Prof. Dias. 

Primeiro slide [“Por que multipliquei?”]

Os alunos da Escola de Geologia, que estavam para se formar em 
1968, tinham uma disciplina de geofísica, do curso de graduação em 
Geologia. Certo dia, foram surpreendidos porque o professor da disci-
plina apresentou um recém-chegado cientista, um doutor importan-
tíssimo, que naquele dia iria ministrar a aula.  Então, o professor se 
retirou para o fundo da sala. Esse cientista era o Prof. Carlos Alberto 
Dias, recém-chegado a Salvador, após ter terminado seu doutorado, 
vindo de outras paragens: “arriou sua mala” e começou a “vender seu 
peixe”. Chegou ao quadro negro e “toma-lhe” fórmulas e explicações 
de Física. Eu tenho a impressão de que o Dias não tinha a idéia da 
inaptidão que o geólogo tem naturalmente para matemática e física; 
o geólogo é até hoje muito ligado à parte, digamos assim, mais na-
turalista, e os alunos ficaram estupefatos e preocupados com aquilo, 
“será que aquele assunto vai entrar em prova? Estamos para terminar 
o curso, imagine só?!”

Bom, mas o pior estava para acontecer. Em dado momento, o Dias, 
em um ímpeto de surpresa, virou-se para o primeiro aluno da direita 
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e disse: “Por que multipliquei?”. Quem quer que tenha sido aluno de 
Dias sabe que quando ele faz uma pergunta dessas dá calafrios na 
gente, eu sei porque já senti isso (risos). Inclusive ele tem o hábito 
de fazer exames orais em grupo, então ele faz pergunta para um alu-
no, mas o cidadão lá da ponta tem que ficar preocupado porque se 
ninguém responder a pergunta vai chegar para ele também. Isso é 
um procedimento típico do Prof. Dias. Eu tentei fazer isso, mas não 
deu certo, eu não tive aquela qualidade de fazer isso bem. Mas, essa 
prática é importantíssima porque cria – é verdade que cria também 
tensão no estudante – mas cria no estudante uma atitude de tentar 
entender a explicação, em vez de ficar somente absorvendo-a como 
se fosse uma mensagem, isto é, ele procura entender o que está se 
passando durante o curso e interagir de uma maneira dialética com 
o professor, nas aulas como também nos próprios exames. Poucos 
professores usam com maestria esse procedimento. Mas o Prof. Dias, 
naturalmente, tem outras características. Mas, desse modo, terminou 
a primeira fila dos cinco ou seis alunos, passando a pergunta para 
a segunda fila, sem ninguém conseguir responder porque ele tinha 
multiplicado. Mas, na medida em que ele continuava – eu soube (em 
conversa posterior com o Prof. Johildo, aluno naquela época e hoje 
Professor Titular de Geologia) – que cresceu na turma uma preocu-
pação muito grande de que ele fizesse a pergunta para o professor. 
Você já imaginou?! Fazer a pergunta para o professor e ele não res-
ponder?! (risos). Mas ele, muito sabiamente, quando chegou no pro-
fessor pulou-o, e continuou, e ninguém respondeu. Então isso é um 
exemplo típico da característica da personalidade do Prof. Dias.

Próximo slide [“Vidas Paralelas”]

Eu dei o título desse segundo slide Vidas Paralelas porque é um as-
sunto que tem a ver com o relacionamento que eu tive com o Dias a 
partir de 1968. Então, isso é um testemunho meu do relacionamento 
com o Dias, primeiro entre aluno e professor, segundo como amigos, 
e depois como dois colegas. O Prof. Dias sempre teve a característica 
de acolher os seus alunos; inclusive, na época em que começamos, 
acolheu-me em sua residência, eu conheço sua família; além de alu-
no e professor, nós éramos e somos também amigos, nós criamos um 
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laço de amizade duradoura e, mais tarde, depois que amadureci como 
cientista, também somos dois colegas.

Próximo slide  
[“Uma Breve História da cidade de Salvador”]

Eu vou falar aqui, rapidamente, sobre uma parte histórica de Sal-
vador porque tem a ver com o fato, digamos, de Dias ter estado lá. 
Todos vocês sabem que Salvador foi a primeira capital do Brasil Colô-
nia, e ela, mesmo depois que a capital foi para o Rio de Janeiro, che-
gou a ser a cidade mais importante da América; então, ela manteve 
sua importância mesmo sem ser o país independente. Entretanto, 
depois que a família real se mudou para o Brasil –  Chegaram em 
Salvador, abriram os portos – mas se foram imediatamente para o 
Rio de Janeiro, e o Rio começou a crescer; tornou-se capital, vindo a 
transformar-se na capital cultural do Brasil, que até hoje é com muito 
merecimento. E esse processo inicia uma degradação de Salvador, 
quer dizer, nós tivemos a Independência brasileira, as lutas na Bahia, 
a libertação do jugo militar, mas Salvador perdeu a condição de cida-
de importante porque a cultura açucareira começou a perder valor 
econômico e Salvador depois da libertação foi um palco de inúmeras 
revoltas, até jihad islâmica dos escravos nós tivemos lá, uma tenta-
tiva pelo menos. Tanto era a importância de Salvador, que Darwin 
na sua viagem pelo mundo, no estudo que resultou no seu famoso 
livro sobre a origem das espécies, passou em Salvador e ficou lá três 
semanas, mas ele já chegou na época em que a cidade estava decain-
do. A importância da Bahia decai um pouco mais no Império e piora 
muito mais na República, principalmente com o episódio da Guerra 
de Canudos; então, a Bahia no século XX, e particularmente Salva-
dor, passa a ser uma cidade de pequena importância. Basta um fato 
muito simples para ilustrar : o Brasil teve um atraso considerável na 
criação de uma Universidade; a primeira universidade nossa data de 
1922, no Rio de Janeiro, mas a Universidade baiana só foi surgir em 
1946, ou seja, 24 anos depois e, mesmo assim, era uma universidade 
estadual no início. Ela foi formada basicamente pelo grupo em que 
despontava Edgar Santos, que veio a ser o seu Reitor. O Prof. Edgar 
era uma pessoa muito dinâmica e importante, e criou uma Universi-
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dade muito concentrada em Medicina e Artes, mas não em Ciências. 
Nós tínhamos uma Faculdade de Filosofia, onde havia uma interação 
geral entre as ciências (Física, Matemática, Geociências, Química...). 
Era uma idéia interessante, ao invés de se “colocar grupos em cada 
lugar”, mas acontece que a faculdade não fazia pesquisa, não fazia 
estudo, era um trabalho mais de ensino, basicamente. Quando à épo-
ca da necessidade de se criar cursos de Geologia no País, o Governo 
Federal não ia instalar uma Escola de Geologia na Bahia; mas aí o Ed-
gar Santos foi muito enérgico neste caso e criou a Escola de Geologia 
por conta própria, praticamente. Tanto, foi assim, que o curso mais 
antigo de Geologia no Brasil é o da Bahia, criado em 1957, que acabou 
de completar 50 anos. Foi formado à revelia do Ministério da Educa-
ção e Saúde da época. Então, nós tínhamos uma Escola de Geologia 
lá. Tínhamos a Geociências lá, desde 1957. Quando eu ingressei na 
Universidade ainda não se havia individualizado Física nem Mate-
mática, havia um Instituto de Física e Matemática juntos; era perto da 
Geologia e tinha um prédio minúsculo, em que as pessoas trabalha-
vam, era ainda muito incipiente. Mas, com a reforma universitária, 
finalmente foram criados os Institutos de Física e de Matemática e é 
nesse momento que o Carlos Dias chega. O Carlos retornou ao Brasil 
– o Bassalo já descreveu muito bem isso – e resolveu ir para o Pará, 
mas não foi bem sucedido e acabou vindo para a Bahia. Nós tínha-
mos, então, de alguma maneira, um processo que estava iniciando, 
e tínhamos um pouco de Geologia e um pouco de Física. E a grande 
característica e vantagem do Carlos foi exatamente isso. Ele viu a 
necessidade de se criar a Geofísica, com um “pé” na Física e um “pé” 
na Geologia, e não uma coisa individualizada. No momento em que a 
reforma universitária se implantava, embora estivesse dando início a 
programas de pesquisas (que a Bahia não tinha até aquele momento, 
nem mesmo o Brasil de maneira geral, exceto alguns poucos casos 
isolados) houve a compartamentalização, criando-se um Instituto de 
Física, um Instituto de Química, um Instituto de Matemática, um 
Instituto de Geociências, as coisas ficaram separadas. O Dias ficou 
como se fosse em dois barcos tentando se equilibrar, com um pé em 
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um e o outro pé no outro, para poder formar um programa multi-
disciplinar. Mas ele se deu muito bem nesse malabarismo.

Próximo slide [“Geofísica na UFBA até 1968”]

A Geofísica na Bahia, em 1968, era limitada a dois aspectos: por 
um lado, as duas disciplinas de Geofísica que nós tínhamos na Escola 
de Geologia. Eu, inclusive quando fui me apresentar ao Dias, para 
ser aluno, estava crente que sabia muito porque eu dominava Pitá-
goras, sabia aquelas fórmulas ensinadas pelo professor de geofísica, 
uma pessoa muito competente, mas, como petroleiro de então, só 
enxergava a sísmica. Eu achava que estava muito bem; estava apto 
para participar de um curso de preparação porque sabia bem calcu-
lar aquela fórmula de Pitágoras, calcular o tempo de chegada de um 
raio que vinha daqui pra lá, refletia dali e pronto. O outro grupo, o 
grupo da Física, estava naquilo que a gente passou a chamar de Geo-
física Nuclear; já tinha um pequeno grupo em formação. E ocorreu 
um caso interessante, recentemente. Um dos ex-alunos nossos, que 
tirou o mestrado lá conosco, o Aurino Ribeiro, escreveu um artigo na 
revista da SBPC (Ciência e Cultura) e eu lanço um desafio ao Profes-
sor Dias: você precisa fazer um contraponto àquele artigo. Porque a 
história que ele conta lá não chega a ser falsa, mas é limitada e distor-
cida, pois ele conta apenas uma parte da verdade, principalmente no 
que aconteceu na Bahia. Ele conta a evolução da Geofísica na Bahia 
como se fosse só a partir da Geofísica Nuclear, do Instituto de Física 
e por inspiração dos franceses. 

Desculpem-me estar falando muito sobre história e não sobre 
ciên cia, mas isso é importante.

Próximo slide [“O início do PPPG/UFBA”]

O PPPG, que no início era o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Geofísica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), começou em 
1969. Eu tenho muito orgulho de estar entre os primeiros alunos; eu 
queria só citar três outros nomes de alunos que participaram desse 
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início: Monteiro, Dinalva e João Almeida, todos geólogos. Eles co-
meçaram, mas suponho que nem chegaram a se matricular; havia 
aquela conversa toda no início, nós estávamos com interesse de que 
o grupo fosse grande, mas alguns desistiram. Monteiro e Dinalva 
eram casados e resolveram, depois de um semestre, vir para o Rio 
trabalhar na Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM), 
mas eles acabaram envolvendo-se na luta armada contra a repressão 
militar e, por conta dessa opção, eles tiveram de se afastar da CPRM; 
e, posteriormente, eles fizeram o trajeto inverso ao de Dias: foram 
para a Amazônia constituir quadros, mas, desta vez, na guerrilha do 
Araguaia. O Monteiro morreu, no primeiro confronto armado com 
o Exército, segundo eu soube. A Dinalva continuou lá até ser morta 
posteriormente. Aparentemente, ela é a famosa Dina, da luta armada 
no Araguaia. Foram pessoas muito queridas, que seguiram em outra 
direção. O João Almeida é Deputado Federal há muito tempo; mas 
ele foi um dos primeiros alunos.

Uma coisa importante – aí vem a parte mais essencial do assun-
to – é que o Prof. Dias logo de início estabeleceu projetos, quer dizer, 
ele não chegou lá só para poder ficar ensinando uma disciplina. Os 
primeiros projetos de Geofísica que ele colocou foram: 1) Exploração 
Mineral, que a gente coloca basicamente como Exploração de Cobre, 
no que nós fomos pioneiros no País, mais particularmente, este proje-
to se desenvolveu no Vale do Curaçá; 2) Reservatório natural de água 
subterrânea, que eu suponho o Olivar vai destacar melhor em sua 
fala. Eu vou tocar um pouco nesta parte da exploração de cobre. Den-
tro desse projeto de exploração de cobre, o Dias conseguiu, como re-
cém-doutor, como uma pessoa nova que chega (é verdade que naque-
la época a situação do CNPq era menos burocratizada) , ele conseguiu 
do CNPq em tempo recorde a aquisição de equipamentos. Ele viu que 
só dar aula – a parte teórica – não adiantava, tinha que ter um projeto, 
mas o projeto não podia ser somente de “quadro negro e giz”, e “lápis 
e papel”. Ele precisava da parte de aquisição de dados, então ele conse-
guiu em tempo recorde comprar vários equipamentos – com recursos 
do CNPq –, fazendo importação e tudo o mais, e nós conseguimos isso 
ainda no ano de 1969. Avaliando isso hoje, visto com a experiência 
que temos, consideramos esse feito extraordinário. 
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Então, nós tivemos o primeiro levantamento de polarização elétri-
ca induzida no Brasil com o P-650 da McPhar Geophysics Ltd, apoiado 
pelo CNPq, já em 1969. O pessoal fala muito das “barbeiragens” de 
Dias, dizendo que ele é um barbeiro dirigindo um carro, eu acho que 
ele ainda é até hoje, mas eu cometi minhas primeiras “barbeiragens” 
com o Adalberto Dias, que está aqui presente, e o Helio Gamalho; eu 
não sabia dirigir, mas eu era o que tinha aprendido um pouco mais, 
então eu dirigia lá naquelas estradas de cascalho solto, arriscando a 
vida de nós três naqueles lugares, e também operando o equipamento 
que chegou. No primeiro dia em que eu estava lá, queimei o fusível e 
a gente não sabia o que era. Voltamos para Salvador para consertar.

Fazenda Sertãozinho & Mari, Vale do Curuçá - Bahia (nov. 1969): primeiro levantamento geofísico 
com IP no Brasil. Ao centro, Edson Sampaio operando o equipamento; lateralmente, Hélio Gamalho 
o observando e Adalberto Dias chegando correndo.

Aqui é uma foto histórica: eu estou operando o equipamento, no 
primeiro levantamento de polarização elétrica induzida realizado no 
Brasil, acompanhado dos companheiros Hélio Gamalho (de costas, à 
direita da foto) e Adalberto Dias (ao fundo). Nesta foto, o objetivo era 
visualizar o aparelho. A gente tinha que colocar os eletrodos, puxar 
os cabos e tudo o mais, para fazer o levantamento. Então, está com-
pletando agora 39 anos desse primeiro levantamento.
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Próximo slide  
[“Minha Iniciação Científica e em Administração”]

Entre as características que o Dias nos colocou para refletir eu 
listo essas duas primeiras: colonialismo e endogenia. Ele me ensinou 
muito isso de que nós tínhamos a necessidade de trazer estrangeiros 
para cá, para compensar alguns conhecimentos que eles tinham em 
melhor qualidade que nós, mas que esse processo tinha que ser de 
modo que ele viesse como um subalterno do ponto de vista adminis-
trativo, porque é muito comum, aqui no Brasil, a gente trazer o es-
trangeiro e daqui a pouco o estrangeiro “estar por cima” na adminis-
tração da gente, tornando-se um supervisor nosso. Na verdade, esse 
detalhe a respeito do colonialismo é importante. Isso não aconteceu 
em nosso Programa. Eu tenho a impressão, ou melhor eu espero, 
que isso também não haja ocorrido nas outras Universidades, por 
onde o Dias passou. Na Bahia, nós sempre tivemos o estrangeiro para 
somar, para nos dar informação científica, mas nunca  para mandar, 
nunca para administrar. O outro aspecto é a endogenia, era necessário 
evitar a endogenia, uma formação proveniente de um mesmo local. 
Tinha que tomar muito cuidado para não trazer muito estrangeiro de 
um mesmo lugar, porque, senão, a gente substituía uma endogenia 
autóctone por uma endogenia importada; isso foi também muito im-
portante. Eu me lembro de um fato – esse é um comentário – quando 
eu fiquei coordenando o grupo depois que o Prof. Dias saiu; eu trouxe 
três judeus, dois de Israel, Dan Kosllof e o Shalon Raz, e um do Mé-
xico, Cina Lomnitz, três pessoas de muita capacidade. Então lá um 
dia eu conversando com outro ilustre Professor Visitante, o Prof. T. 
Ulrych, um polonês/canadense, também judeu, eu disse assim: eu 
tenho que tomar cuidado para não ficar trazendo muito judeu para 
cá. Ele disse: você tem alguma coisa contra judeu? Eu disse: Não! 
Mas a gente não deve trazer para cá muitas pessoas de uma mesma 
formação ou cultura, a gente precisa diversificar; temos que trazer 
alemães, ingleses, americanos e de outros lugares também, para po-
dermos nos enriquecer com a cultura e a parte científica de vários 
lugares e povos. 

Então, finalmente, esse aspecto da contraposição da Geofísica de 
Exploração versus a Geofísica Nuclear. O Dias sabe muito bem por-
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que ele teve algumas batalhas e desentendimentos no início do PPPG 
por causa disso. Isso ficou evidenciado na viagem que Dias fez com o 
Prof. Laberry à Chapada Diamantina, acompanhado dos Professores 
Teresa Cardoso e Jean Flexor. A Geofísica Nuclear estava muito vol-
tada para a parte técnica, e isso inclusive é um ponto fraco do nosso 
grupo : até hoje a Geofísica Nuclear não avançou suficientemente no 
sentido da exploração; tanto, é assim, que quem trabalha com Geofí-
sica Nuclear de Exploração sou eu, e eu não sou um especialista na 
área; essa é uma área que eu não entendo na sua profundidade cien-
tífica. Então esse detalhe é importante. Nós começamos com a Geofí-
sica de Exploração, tendo por base a formação técnica e científica.

Próximo slide [“A Fase Utah”]

Temos aqui a fase Utah. Depois de algum tempo, o Dias chegou 
à conclusão de que alguém deveria ir para fora, não só pra fazer o 
doutorado no exterior, mas também participar de um processo da 
sua pesquisa, do método eletromagnético de exploração induzida a 
multi-frequência. Fui, então, enviado para Utah / USA, onde sofri 
dois anos de frio rigoroso. O Prof. Stanley H. Ward, ex-orientador do 
Carlos Dias, e Gerald Hohmann, ex-colega de Dias em Berkeley, am-
bos estavam desenvolvendo na Universidade de Utah, em paralelo, 
pesquisas com esse método eletromagnético; e aí tem essa querela 
a respeito do inductive IP (ou IIP). Eu não sei se o Prof. Dias tem 
consciência clara disso, mas esse IIP foi um dos pontos ruins, que 
contribuiu para haver um bloqueio de certa maneira internacional à 
sua técnica, porque, quem quer que leia a tese de Dias verifica que 
ele não falou de IIP, ele falou de non-grounded method, isto é, um mé-
todo não-aterrado. Até aquele momento, e hoje ainda é muito usado, 
o método de polarização induzida vem associado com a idéia de ele-
trodos cravados num terreno e um cabo de corrente, e a idéia básica 
subjacente é como se você ao fazer isso estivesse injetando corrente 
no solo; o pessoal confunde eletromagnetismo com difusão, tanto 
assim que chamam a “equação eletromagnética na condutividade” de 
equação da difusão, em analogia com a equação da difusão de massa, 
então a “equação eletromagnética na condutividade” não pode ser 
da difusão, no meu ponto de vista. E essa palavra inductive também 
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é imprópria, porque quando você coloca eletrodo num terreno e o 
cabo, o que importa não é o eletrodo; o que importa é o cabo, en-
tão aquele cabo longo em que está passando corrente alternada está 
induzindo, ele também é um método indutivo, ele não é condutivo 
como o pessoal chama; ele é indutivo de verdade. Qual é a vantagem 
de você usar a bobina? Ela tem vantagens: uma delas é que não há 
o aterramento e, portanto, você pode trabalhar em regiões em que 
você tenha areia não compactada na superfície, o que é complica-
díssimo; quem trabalha com método de eletro-condutividade numa 
região arenosa, ou então, como eu já tive experiência, na região de 
calcário duro em Bom Jesus da Lapa na Bahia, é muito difícil fazer 
passar corrente elétrica no calcário. Por outro lado, no levantamento 
a bordo de avião, o método eletromagnético aéreo tem que ser fei-
to obrigatoriamente com bobinas. No que se refere ao receptor, não 
existem questões como filtração de água, polarização de eletrodos 
(que perturba a medida do efeito de IP) exigindo aquela filtragem de 
corrente no eletrodo de recepção. Quando a gente está fazendo me-
dida elétrica, usando eletrodos de recepção, precisamos amplificar 
o sinal porque a gente mede voltagem (a gente não mede o campo 
elétrico) e essa voltagem começa a ser cada vez mais fraca com o au-
mento da separação transmissor-receptor, então a gente tem de dar 
o máximo de amplificação no sinal, com o que se distorce o sinal de 
qualquer maneira; a medida da fase é ainda mais complicada, não 
obstante ser a mais importante na polarização induzida. Então, você 
aumenta o cabo para aumentar a voltagem, mas, com isso, perde-se 
resolução lateral, quer dizer, uma informação que se quer localizada, 
usando-se um cabo de um metro é uma coisa, mas se você coloca 
um cabo de dez metros já começa a ser perdida a resolução lateral, 
complicando a análise dos dados. No método non-grounded você usa a 
bobina, um par de bobinas. E a bobina é o quê? Você pega um núcleo 
de ferro magnético, com permeabilidade magnética elevada, envolto 
por um elevado número de espiras de fio condutor. Neste caso, o n 
vezes das espiras multiplicado pela permeabilidade relativa do “core” 
aumenta enormemente a amplitude do sinal. Vejam que esse efeito 
IP eletromagnético, trazido à lume pelo Dias, já foi confirmado por 
outros cientistas (até pelo próprio crítico principal, G. W. Hohmann) 
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no domínio do tempo, inclusive e pioneiramente pelo próprio Dias no 
domínio da freqüência. No domínio do tempo ele já foi diagnosticado, 
quando se tem no receptor aquela queda transiente do sinal, depois 
que se desliga o circuito do transmissor, e se verifica uma perturba-
ção na curva da queda: o sinal cai e dá uma nova subidinha lá no 
meio; esta perturbação é o efeito de IP. Então, é um método que 
tem futuro. Já passaram 40 anos, desde que o Dias o conceituou, e 
o método não evoluiu suficientemente, conquanto  continue ainda 
aberto para o futuro. Eu imagino que nesse projeto que Dias, Olivar e 
Sato estão desenvolvendo para a PETROBRAS na Fazenda Alvorada, 
Bahia, está surgindo talvez a informação que irá consagrar em defini-
tivo esse novo método. É importante que a gente não abandone esse 
conceito da medida do efeito de IP usando o método non-grounded, 
ou seja, não aterrado, usando bobinas, o que não deve ser confundido 
com IIP. Quando eu estive lá em Utah eu nem tinha consciência de 
que o Carlos Dias tinha também contratado a McPhar Geophysics Ltd 
para fazer o equipamento, – eu falo um pouco disso depois – mas o 
equipamento do Prof. Ward tinha a seguinte característica : ele media 
a elipse de polarização ( inclinação e elipticidade ) enquanto Dias 
propunha que deveriam ser medidos o módulo e a fase do campo 
magnético em valores absolutos. Os parâmetros da elipse de polari-
zação não são muito bons para serem convertidos em módulo e fase 
do campo porque são não-lineares: o módulo é a raiz quadrada do 
quadrado de duas coisas, enquanto a fase é um arco tangente, então 
são funções não-lineares, embora a partir da medida do módulo e da 
fase se possam construir as chamadas parte real e imaginária, com 
as quais tudo é possível fazer. Dias se posicionou na medida direta 
das partes real e imaginária desde o início, e nisso ele é o pioneiro. 
Isso é um procedimento correto, porque você pode gerar módulo e 
fase, como também os parâmetros da elipse de polarização etc. Ter 
as duas componentes medidas individualmente é a própria essência 
da vantagem do método no domínio da freqüência sobre o método 
no domínio do tempo, porque o método do domínio do tempo só 
pega a queda transiente de um sinal, e no domínio da freqüência 
você tem dois componentes fundamentais independentes – infeliz-
mente eu não trouxe um gráfico aqui para mostrar as figuras obtidas 
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com as partes real e imaginária. A elipse de polarização, então, tem 
um defeito de origem: é que você não consegue recuperar os outros 
parâmetros fundamentais. Na época, antes de eu desistir de Utah 
(e vir terminar o doutorado com o Dias, no Brasil), tentei inclusive 
fazer com que eles fizessem uma adaptação no equipamento que per-
mitiria em princípio medir as componentes em fase e quadratura. 
Observe-se que o projeto do equipamento deles envolvia um par de 
bobinas receptoras, para medir o parâmetro de polarização. Consistia 
de um par de bobinas ortogonais, e essas bobinas tem o chamado 
“cross talk”; por mais cuidado que você tenha, sempre as correntes 
nos fios que estão ali dentro acabam interferindo entre si (indutância 
mútua). Então, como nós estamos tratando com medidas de segunda 
ordem, esse efeito é ruim.

Quando eu voltei para o Brasil, o Dias logo me mandou em ou-
tra missão. Isso foi importante para mim, pois sendo eu uma pessoa 
jovem, que ainda não tinha nem concluído o doutorado, recebi uma 
demonstração de confiança muito grande, de que eu estava apto a 
fazer um trabalho difícil e de boa qualidade, para a instituição.

Próximo slide [“A Fase McPhar”]

Eu fui à McPhar Geophysics Limited, empresa canadense contra-
tada para construir o protótipo. Fizemos o teste do protótipo no cam-
po, em Bonneville, Toronto/Canadá ; o equipamento foi aceito, de 
acordo com minha recomendação, mas quando chegou em Salvador 
o equipamento deu um “pif”; não estava conseguindo potência. Aí 
nós chegamos à conclusão de que embora nós tivéssemos um grupo 
de técnicos capaz de dar manutenção, nós precisávamos de um enge-
nheiro. Dias me incumbiu de outra missão – não sei se Dias lembra 
disso?! Você disse: “vá ao ITA e contrate um engenheiro.” Cheguei  no 
ITA e tentei convencer a vir alguns engenheiros, que estavam con-
cluindo o curso, mas ninguém estava querendo; aí um Professor me 
disse assim: “...olha, eu tenho aqui um ex-aluno, recém-formado, que 
é o que a gente chama aqui de um excelente circuiteiro”. Me deu o 
nome dele e eu voltei. O Dias escreveu uma carta para o Hédison K. 
Sato. Foi importantíssima a vinda do Sato para o nosso Programa, por-
que ele é uma pessoa muito competente, e tinha uma formação dife-
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rente da minha e da de Dias, porque Dias é Físico, eu sou Geólogo e 
Sato trazia conhecimento de Engenharia Eletrônica. Sato conseguiu 
consertar o equipamento e aí deu início à pesquisa, usando aquele 
protótipo, que até hoje está funcionando no PPPG/UFBA. É pena que 
Sato, como gosta muito de computação, se meteu na “cachaça” da 
Computação,  deixando de lado essa parte de instrumentação. Mas 
isso é outra história.

Próximo slide [“O Projeto de Exploração de cobre apoiado 
pela SUDENE”]

Agora, tirando essa pesquisa do método por ele inventado, que é 
inerente à figura de Dias, o seu cerne científico em Geofísica vem da 
parte do projeto de exploração de cobre, apoiado pela SUDENE. Esse 
projeto de exploração de cobre teve a seguinte característica: quando 
eu voltei dos Estados Unidos já tinha um grupo grande de pessoas em 
muitos projetos de teses, tendo Carlos Dias por orientador, pesquisan-
do em várias áreas, no Município de Jaguarari, em Curaçá - Bahia, e 
eu cito casos importantes que são os frutos desse projeto. O primei-
ro foi o cromo da FERBASA no Jacurici, que foi a primeira equipe  
a ser constituída envolvendo geofísicos formados pelo PPPG/UFBA.  
A FERBASA, empresa privada, montou uma equipe de geólogos e ge-
ofísicos, e contratou Hélio Gamalho. Isso foi uma coisa importante, e 
até hoje a geofísica é importantíssima na  exploração de cromo, não 
só no Jacurici, mas também em Campo Formoso. Recentemente, den-
tro desse projeto de exploração de cromo, o grupo da CBPM, com um 
pouco do meu apoio, descobriu um greenstone belt soterrado, que com 
base em furos de sondagem revelou mineralização de diversos metais. 
Eles estavam procurando cromo e encontraram um greenstone belt so-
terrado sob um pacote de calcário de mais de 100m de espessura; foi 
identificado pelos furos, mas com base na informação da geofísica.

O ouro da DOCEGEO e CBPM no Itapicuru, com o trabalho pio-
neiro do Florivaldo Sena, sob a orientação do George J. Palacky. Este 
foi um dos visitantes que Dias contratou pelo Programa. Mais tarde, 
Palacky deixou o PPPG/UFBA e foi para a DOCEGEO, como respon-
sável pela exploração e desenvolvimento daquela empresa. O cobre 
do Curuçá se restringiu, por muito tempo, à mina de Caraíba. Esta 
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mina tem um desenvolvimento que hoje está com 800m ou mais, 
abaixo do nível do mar, ou seja, eles conseguiram desenvolver ex-
traordinariamente bem esta mina, inclusive eu fiz um levantamen-
to dentro da mina para poder nortear alguns furos localizados. Mas, 
hoje, eles tem outras áreas. Na época, a commodity de cobre não es-
tava muito boa, então não havia muita importância nesse cobre do 
Curaçá, como também as ocorrências de Vermelho e Surubim; mas 
hoje, são economicamente importantes; eu não sei como estão se 
desenvolvendo, porque a Caraíba está vinculada hoje só à mina, pois 
vendeu os demais interesses a outra empresa.  E, finalmente, o caso 
mais notável é o níquel da CBPM em Ipiaú/Mirabela, que é hoje, 
talvez, a maior mina de níquel do mundo. O processo histórico desse 
níquel é muito antigo, eles começaram a trabalhar no decomposto, 
mas não era economicamente importante; depois, passaram a tra-
balhar nas ultramáficas. Há alguns anos atrás, acertei com o pessoal 
da CBPM e fiz uma apresentação no exterior sobre esse projeto. Eu 
acho que os mineradores quando viram a quantidade de trabalhos, de 
levantamentos, que já tinham sido feitos lá, se interessaram. Vieram 
para cá, compraram e fizeram – o que a CBPM não tinha capital para 
fazer – muitos furos, e com uma quantidade de exploração enorme. 
O resultado foi um grande sucesso.

Próximo slide [“O Projeto de Exploração de cobre finan-
ciado pela SUDENE: uma Metodologia de Exploração”] 

A metodologia de exploração é extremamente importante nessa 
atividade. Primeiro, você não pode fazer exploração só com o objetivo 
de encontrar o bem econômico visado, mas você tem que fazer explo-
ração tentando definir uma otimização no emprego dos métodos; e 
isso foi de fundamental importância. Dias conseguiu adquirir vários 
equipamentos geofísicos, como gravímetro, magnetômetro, resisti-
vidade – polarização induzida e eletromagnético, e essa combinação 
ótima ele foi tentando em vários lugares e passou para mim. É im-
pressionante que eu, sendo geólogo, deveria ser a pessoa a ter essa 
capacidade; o Dias não tinha esse perfil e formação básica para isso, 
mas ele tinha essa visão de contexto que o caracteriza; apesar de não 
ser geólogo, ele teve essa “visão” do emprego combinado de métodos, 
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para tentar resolver problemas tão diferentes, em áreas diferentes. 
Na busca por um metálico, você não está simplesmente buscando 
a condutividade elétrica do material; por exemplo, na Caraíba, não 
adiantava você fazer medida de condutividade elétrica procurando 
a calcopirita, porque ela, sendo um semi-condutor, tem lá uma con-
dutividade elétrica um pouco mais baixa. Também, a sua textura (a 
maneira como ela está distribuída em volume) não ajuda a rocha 
a ter uma condutividade alta. Quando ocorre condutividade alta é 
grafita, não é calcopirita. Então, o trabalho tem que ser baseado em 
IP, gravimetria e magnetometria, principalmente a gravimetria por-
que a calcopirita está associada aos piroxenitos. Essa combinação dos 
métodos foi desenvolvida de uma maneira eficiente. A outra foi a ne-
cessidade de fazer a cobertura aero-geofísica, porque o levantamento 
aéreo explora uma área muito grande e você pode determinar zonas 
locais preferenciais  para se fazer o estudo mais localizado. Essa co-
bertura aero-geofísica avançou tremendamente o conhecimento da 
Geologia na Bahia. Eu tenho a impressão de que hoje a Bahia é o 
Estado brasileiro com o melhor conhecimento geológico, por causa 
do processo de levantamento geológico que houve, com base na aero-
geofísica. Eu trabalho muito nisso, interpretação de aero-magnético e 
aero-gama espectrometria.

Próximo slide [“O Programa de Petróleo”]

Aí vem o ponto do programa de petróleo. Eu não vou falar muito 
sobre isso, porque acho que outras pessoas falarão, mas o programa 
de petróleo trouxe para nós uma nova escala e um novo paradig-
ma. Uma nova escala, porque nós já éramos um grupo consolidado 
e competente, mas éramos pequenos. Principalmente porque como 
o preço das commodities minerais começou a cair, e com a falta de 
interesse de empresas estrangeiras virem para o Brasil, começamos a 
ter uma demanda pequena de alunos para fazer o curso. Então, o pro-
grama de petróleo cria uma nova realidade e nós passamos a ter uma 
quantidade grande de alunos; quer dizer, o Centro de Pesquisas em 
Geofísica e Geologia (CPGG), que resultou do PPPG/UFBA, cresceu e 
se transformou em um grupo enorme com a qualidade, o respaldo e 
o reconhecimento, que tem hoje. Trouxe um novo paradigma porque 
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introduziu os métodos sísmicos de exploração, definindo um novo 
patamar de atividades, envolvimentos e investimentos. Isso tem um 
custo, porque deixou de lado, em boa parte, a aquisição de dados de 
campo, o estudo da fenomenologia física no contexto geológico, em 
favor de um processamento realizado no computador, numa espécie 
de “trituramento de números”; não estou dizendo que isso é ruim, 
mas ele não deve sufocar as minorias que o precederam. Eu queria 
até chamar a atenção das pessoas que estão à frente da Geofísica, em 
qualquer lugar, inclusive aqui no LENEP, para tomar cuidado com 
isso, não deixando que essa maioria, a sísmica, o processamento de 
dados, a inversão, que são essenciais, mas não únicas, bloqueiem a 
área do geo-eletromagnetismo, os métodos potenciais e a aquisição 
de dados de um modo geral.

Próximo slide [“Por que multipliquei?”]

Embora não estivesse presente àquela aula de 1968, agora eu vou 
tentar responder à pergunta do Dias: “porque multipliquei?” Porque 
o senhor soube, e sabe, multiplicar muito bem, Professor Carlos Dias. 
Multiplicou instituições sob a égide de um processo criativo. Multi-
plicou a Ciência e a Geofísica básica e aplicada em uma atitude de 
divulgação e ensino. Multiplicou as equipes de  pesquisa e ensino da 
geofísica de exploração, pelo Brasil afora. Agradecemos a você, por 
isso. Muito obrigado a todos pela atenção.

Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - O Prof. Edson Sam-
paio é um daqueles pilares de sustentação sobre os quais e com 
os quais fundamos a Geofísica Aplicada na Universidade brasi-
leira. Eu o iniciei e o encaminhei para um doutorado na Utah 
University / USA, com bolsa do CNPq, que seria realizado sob a 
orientação do meu ex-adviser, Prof. Stanley H. Ward. Ele cursou 
algumas disciplinas básicas em Utah e, sabiamente, mas não sem 
grandes riscos, retornou para fazer a sua tese de doutorado comi-
go, nos primórdios da Geofísica na UFBA. Sou muito orgulhoso de 
ter formado o Edson Sampaio, em nível internacional, sendo o 1º 
doutor em geofísica produzido no Brasil. Edson é Pesquisador IA 
do CNPq já há vários anos.
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Entrevistadora / UENF - Professor Edson Sampaio qual é a impor-
tância do Prof. Dias para a sua formação profissional?

Prof. Edson E. S.  Sampaio - Olha, desde que eu entrei na Escola 
de Geologia da Bahia, que eu me formei geólogo, eu tinha a in-
tenção de me tornar geofísico. Mas, a minha concepção de Geo-
física era limitada, eu imaginava a Geofísica como aquilo que a 
PETROBRAS fazia. Por isso, meu objetivo era, depois de formado, 
trabalhar na PETROBRAS. Infelizmente ou felizmente a PETRO-
BRAS não contratou geólogos quando me formei; foram dois ou 
três anos que ela passou sem contratar. Então, eu continuei traba-
lhando como geólogo. A chegada do Prof. Dias na UFBA foi uma 
dádiva para mim, porque aí eu pude entrar em contato com ele, 
que me recebeu bem, me aceitou no grupo, e eu ingressei, então, 
não mais com aquela visão limitada de técnico, mas de uma pes-
soa que desenvolveu sua educação, que trabalhou com pesquisa, 
me tornei um geofísico completo, a meu ver; então, a chegada 
dele foi importantíssima para mim. A partir de 1968, houve uma 
guinada fundamental na minha vida; se não fosse por ele, dificil-
mente eu teria encontrado outra oportunidade igual a essa.

Prof. Walter E. Medeiros - Esse é o Professor Edson que nós conhe-
cemos, quando se entusiasma. O Professor Olivar, muito gentil-
mente, concordou com a sugestão da mesa em fundir seus dois 
depoimentos em um, na fase UFBA, para que pudéssemos ficar 
um pouco mais próximo do tempo de evolução. Não obstante, 
o texto escrito pelo  Professor Olivar para este evento, sobre a 
contribuição científica do Prof. Carlos A. Dias, será transcrito na 
publicação a ser feita destes pronunciamentos. A gente agradece 
muito ao Professor Olivar por isso.

Relato por Olivar Antonio Lima de Lima, Dr. (texto trans-
crito) Professor Titular, Diretor do CPGG/UFBA

Contribuição Científica do Prof. Carlos A. Dias: Uma Avaliação Pessoal 
- As contribuições do Prof. Carlos A. Dias, como um cientista em-
preendedor, podem ser agrupadas em três aspectos: (i) Suas Rea-
lizações Científicas em Geofísica Aplicada; (ii) Suas Contribuições 
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para o Desenvolvimento de Pesquisa Científica no País, nas áreas 
das Ciências da Terra e das Engenharias; (iii) Sua contribuição na 
área da antropologia (étno-história da colonização do Brasil), a ser 
relatada  especificamente, e com maior competência, pelo Prof. 
Mércio P. Gomes.

Tese de Doutorado e Desdobramentos - Como contribuições em 
Geofísica Aplicada, o primeiro grande destaque a ser apontado está 
em sua Tese de Doutorado, realizada e defendida na Universidade 
da Califórnia - Berkeley / U.S.A., em 1968. Nela foram apresentadas 
duas contribuições originais de grande relevância para a geofísica, 
que marcam sua carreira científica desde então: (i) A representação 
físico-analítica de uma relação constitutiva para descrever o fenôme-
no da polarização elétrica induzida, válida para rochas contendo mi-
neralizações metálicas, como também para reservatórios de petróleo 
e de água, caracterizados pela presença de argilominerais dissemina-
dos em suas matrizes sólidas. Tal relação, publicada originalmente 
em sua tese, em 1968, e depois em artigo em 1972 no Journal of Geo-
physical Research (v. 77, p. 4945-4956), foi reescrita e apresentada de 
forma mais consistente, com a inserção de alguns parâmetros petro-
físicos já consagrados, num artigo publicado em Geophysics, em 2000 
(v. 65, 2, 437-451). Por esses três trabalhos, Dias tornou-se cientista 
de reputação internacional, reconhecido e citado por pesquisadores 
importantes de diferentes paises, tais como : China, Rússia, Korea, 
Índia, Irã, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Dinamarca, África 
do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Argentina e Brasil; (ii) In-
venção de um novo método geofísico eletromagnético, hoje referido 
como “Método Eletromagnético a Multi-freqüência”, testado com 
sucesso e sob sua liderança, tanto na exploração mineral quanto na 
exploração e desenvolvimento de campos de petróleo. A versão mais 
recente do  equipamento do método, mais otimizada para aquisição 
de dados no campo,  foi construída especialmente pela empresa ca-
nadense Phoenix Geophysics Ltd.; está prevista chegar no CPGG/
UFBA até maio/2008, devendo ser testada na detecção direta de pe-
tróleo em áreas de exploração da PETROBRAS, na porção continental 
da bacia do Espírito Santo.
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Publicações e Apresentações Científicas Internacionais - Cabe 
registrar que: (i) Os resultados obtidos em sua tese de doutorado e em 
suas pesquisas posteriores na UFBA, na UFPA e na UENF tem sido 
publicados em 38 artigos, em revistas de circulação internacional e, 
ainda, como uma patente internacional; (ii) Outros desenvolvimen-
tos posteriores de aplicação de seu invento e modelo, na Bahia, em 
associação com H. K. Sato na área de exploração mineral, e em asso-
ciação com O. A. L. Lima e H. K. Sato, na exploração de petróleo, têm 
sido apresentados em reuniões científicas internacionais da SBGf, 
SEG e EAGE.

Design de Sistemas Multi-frequência Eletromagnéticos - Exis-
tem atualmente no Brasil três versões do sistema eletromagnético 
indutivo inventado por Dias, e uma nova versão em processo de em-
barque pelo fabricante, incorporando etapas do avanço científico-tec-
nológico progressivo do método : (i) O protótipo original (slide n. 1), 
com máxima profundidade de exploração de 300 m, foi construído 
em 1973 pela empresa canadense McPhar Geophysics Ltd, por enco-
menda e com a supervisão de Dias, financiado pelo CNPq, e acha-se 
tombado no CPPG/UFBA; (ii) o segundo sistema (slide n. 2), já de 3ª 
geração na história dos sistemas indutivos, foi construído em 1983 de 
modo independente, mas ainda na mesma linha do design de Dias, 
tendo sido adquirido por Dias à firma canadense Geoprobe Ltd, com 
recursos do CNPq, e que pertence ao acervo do CPGG/UFBA; (iii) O 
terceiro sistema (slide n. 3), pertencente à 5ª geração, construído em 
2001, também por encomenda e supervisão de Dias à firma canaden-
se Phoenix Geophysics Ltd, foi financiado com recursos do PADCT/
MCT, e pertence ao acervo do LENEP/UENF. Este sistema explora 
até 1,2 km de profundidade e tem sido usado, com grande sucesso, 
na Bahia e no Espírito Santo, em E&P de Petróleo; (iv) Um quarto 
sistema, de última geração, com capacidade para explorar até 2,5 km 
de profundidade, foi recentemente construído pela firma canadense 
Phoenix Geophysics Ltd, por encomenda e supervisão de Dias, usan-
do recursos PETROBRAS (Rede Temática de Geofísica), achando-se 
em fase de recebimento e se destina ao acervo do CPGG/UFBA.
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Família de equipamentos construídos como parte do método eletromagnético a multi-frequência: pro-
tótipo original (à esquerda), 3ª geração (ao centro) e 5ª geração (à direita).

Desenvolvimento da Pesquisa no País – As principais contribui-
ções do Prof. C. A. Dias ao desenvolvimento da pesquisa científica no 
Brasil, nas áreas das Ciências da Terra e das Engenharias, incluem: 
(i) O planejamento e a implantação de sólidas instituições de ensino 
e de pesquisa interdisciplinares, em regiões de pouca tradição e de-
senvolvimento científico, como as regiões norte e nordeste do País 
(décadas de 60/70/80) e a região norte-fluminense (década de 90), 
RJ. As instituições por ele criadas foram: (1) - Programa de Pesquisa 
e Pós-graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia, im-
plantado em março/1969. Em 1997 este Programa foi transformado 
em Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia, Órgão Suplemen-
tar da UFBA; (2) - Núcleo de Pesquisa em Geofísica e Geologia da 
Universidade Federal do Pará, implantado em 1972, posteriormente 
transformado em Centro de Geociências da UFPA; (3) - Núcleo de 
Pesquisa em Geofísica de Petróleo (Geofísica de Poço) da Universi-
dade Federal do Pará, implantado em abril/1988; e (4) - Laboratório 
de Engenharia e Exploração de Petróleo da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense (LENEP/UENF), implantado em dezembro/1993; 
(ii) Definição e priorização de linhas e temas de pesquisas dentro 
dessas instituições, que ainda hoje continuam sendo produtivamente 
cultivados e desenvolvidos nas respectivas instituições; (iii) Forma-
ção de pessoal qualificado, por ação direta ou indireta, nos níveis 
científico, técnico e administrativo.
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Na formação de capacitação em pesquisa, cabe destacar que o 
Prof. Dias delineou as ações e contribuiu para a formação das lideran-
ças da Geofísica Aplicada do CPGG/UFBA, do CG/UFPA e do LENEP/
UENF. Na Bahia, é de sua autoria os dois projetos de pesquisa que, 
por quase uma década, levaram a Geofísica Aplicada ao seu ulterior 
florescimento : (i) Reservatórios Naturais de Água Subterrânea, que 
objetivou o aproveitamento de estruturas geológicas subterrâneas fa-
voráveis para constituir reservatórios de água, usando procedimentos 
de injeção artificial.  Além de pesquisa inovadora para o semi-árido do 
nordeste, tal projeto contribuiu para a formação do quadro de pesqui-
sadores que tem levado ao posterior desenvolvimento a pesquisa em 
exploração de água subterrânea no Estado da Bahia; (ii) Exploração 
de Cobre no Vale do Curaçá, que resultou na realização de levan-
tamentos geofísicos integrados, terrestres e aéreos, usando métodos 
potenciais (gravimetria e magnetometria), elétricos e eletromagnéti-
cos de praticamente todas as áreas reconhecidas na época como alvos 
potenciais para localização de jazidas de sulfetos metálicos, com resul-
tados de grande relevância, inclusive com geração de procedimentos 
metodológicos específicos, conforme mostrado na apresentação do 
Prof. Edson Sampaio. Além dos resultados práticos desses trabalhos, 
Dias também trabalhou para a formação, tanto de lideranças científi-
cas para o CPGG/UFBA quanto de profissionais para as empresas de 
mineração, existentes na Bahia ou de âmbito nacional. 

Na Geofísica de Exploração de Petróleo, desenvolvida pioneira-
mente no País a partir de 1980, no CPGG/UFBA, e a partir de 1988 no 
NPGP/UFPA, por sua iniciativa e liderança, formou-se toda a equipe 
de geofísicos que hoje conduz o Programa de Exploração e Produção 
de Petróleo do CPGG/UFBA, como também a quase totalidade das 
equipes que atuam em geofísica, nessa área, em outras Universida-
des brasileiras, assim como a maioria do corpo atual de geofísicos da 
PETROBRAS. Além disso, ele também desenvolveu pesquisas mun-
dialmente pioneiras na prospecção de petróleo usando métodos ele-
tromagnéticos, tendo prestado consultoria à PETROBRAS (que levou 
à realização de um dos primeiros experimentos nessa linha, condu-
zidos entre 1977-1980), sendo responsável pelo acompanhamento e 
avaliação do emprego do método eletromagnético de tempo-transien-
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te na detecção de petróleo, através de medidas de polarização elétri-
ca induzida (Relatório de 174p, 1983, CENPES/ PETROBRAS, Carta 
Contrato nº 5297/80).   

Pesquisas Recentes - O Prof. Dias vem de concluir minucioso tra-
balho em co-autoria com um de seus alunos de doutorado, Klédson 
Lima, sobre a caracterização de um reservatório turbidítico existente 
na bacia de Almada, no sul da Bahia, usando dados sísmicos e perfis 
de poço, com vistas à prospecção de petróleo, já aceito para publica-
ção na revista Petroleum Geoscience (v. 14, 2008). Este estudo está des-
tinado a ter um forte impacto na indústria petroleira e no estudo de 
reservatórios análogos, pelo fato de a maioria dos campos produtores 
de petróleo no Brasil ser constituída por “turbiditos”. Por outro lado, 
Dias acha-se engajado, juntamente com outro aluno seu de douto-
rado, Marcos Machado, numa pesquisa que visa demonstrar por via 
analítica físico-matemática algumas idéias fundamentais usadas no 
processamento e na interpretação dos dados gerados pelo método 
eletromagnético a multi-frequência (de sua autoria).

Em colaboração com Olivar A. L. Lima e Hédison K. Sato, e com 
o firme apoio da PETROBRAS, Dias vem realizando pesquisas experi-
mentais de campo, com vistas ao desenvolvimento e consolidação da 
aplicação do método eletromagnético a multi-frequência ao imagea-
mento de reservatórios de petróleo. Operando com o sistema da 5a 
geração (54 valores de freqüência), usando duas posições do sistema 
transmissor afastadas entre si de 500 m, e com o receptor posicio-
nado seqüencialmente em cada estação indicada, foram construídas 
as figuras mostradas a seguir, para ilustração do atual estado da arte. 
O slide n. 4 mostra em seção vertical 2D a imagem do reservatório 
(azul claro, azul escuro e lilás, correspondendo à presença do hidro-
carboneto), em contato com o folhelho Itaparica (em cor laranja) na 
porção superior,  tendo a resistividade como parâmetro de contraste. 
Verifica-se, ainda, a inserção de um corpo condutor (cores laranja e 
verde) no corpo azul, mais resistivo, correspondendo à água produzi-
da injetada e ao seu espalhamento na porção inferior do reservatório. 
Este dado fornecido pelo método acha-se confirmado pela informa-
ção disponibilizada pela PETROBRAS. O slide n. 5, tendo como pa-
râmetro de contraste o “efeito IP”, mostra a associação de máximos 
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deste efeito tanto na região do folhelho, onde vem associados com 
presença de água (lentes de arenito argiloso no corpo do folhelho 
maciço), quanto na região do reservatório onde vem associados com 
a presença do petróleo.

Imageamento 2D do reservatório da Faz. Alvorada, na linha 1200, fazendo composição dos dados de 
resistividade aparente para duas posições do transmissor (estações: -400 e –900).

Imageamento 2D do reservatório da Faz. Alvorada, na linha 1200, fazendo composição dos dados de 
polarização elétrica aparente para duas posições do transmissor (estações: -400 e –900).

O slide n. 6 mostra a comparação da interpretação obtida com os 
dados do método eletromagnético (em cor azul) com a interpretação 
com dados da PETROBRAS (em cor vermelha) de geologia, perfura-
ção, perfis de poços e sísmica.
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Interpretação do reservatório da Faz. Alvorada, na linha 1200, com dados do método EM-Multifre-
quência, comparada com dados da PETROBRAS / UN-BA de geologia, perfuração, perfis de poço e 
sísmica

Sociedades Científicas - Em vários períodos, o Prof. C. A. Dias 
participou das diretorias e conselhos da Sociedade Brasileira de Fí-
sica (SBF) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC).  Em 1978, sob sua coordenação, foi realizada no PPPG/UFBA 
a Assembléia Geral de fundação da Sociedade Brasileira de Geofísica 
(SBGf), na qual Dias foi eleito como seu primeiro Secretário Geral 
nos dois primeiros mandatos consecutivos (1978/82),  tornando-se 
em 1987/89 seu Presidente. 

Reconhecimento – Tem havido reconhecimento da comunidade 
ao mérito do trabalho realizado por Carlos A. Dias. Entre os mais sig-
nificativos destacam-se: (1) titulação de “Doutor Honoris Causa” por 
2 Universidades, a UFPA(1986) e a UFBA (1999), 2 das 3 nas quais 
exerceu o seu trabalho; (2) premiações por 2 Sociedades Científicas, o 
“Prêmio de Ensino e Pesquisa / 1999” da Sociedade Brasileira de Geo-
física – SBGf e  o “Special Commendation Award / 1999” da Society 
of Exploration Geophysicists – SEG, dos EUA; (3) medalha e diploma 
“CAPES 50 ANOS”, concedida  em 2001 pelo MEC/PRESID. REPÚ-
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BLICA DO BRASIL, por contribuição relevante à Pós-Graduação do 
País; (4) artigo biográfico tendo por título o seu nome, escrito por D. 
Proubasta, Editor Associado da  revista da SEG/USA, The Leading 
Edge, 1999, 18, 7, 826-829. Bem como o artigo de análise sociológica 
e histórica sobre a formação da Ciência brasileira, escrito por G. Cer-
queira Leite Zarur, 1989, Ciência, Poder e Cultura no Brasil: o caso da 
Geofísica Aplicada, Cienc. Cultura, 41, 4, 319-328.

Conclusão - impressionam sobremaneira, em Carlos A. Dias, 
três aspectos: (a) em paralelo com uma intensa, fecunda, contínua 
e prolongada atividade executiva, concebendo e produzindo novos 
currículos de cursos que estavam sendo então por ele criados, enge-
nheirando e administrando programas e centros de pesquisa e ensi-
no criados por ele em condições adversas e em regiões sem tradição 
de pesquisa, obtendo com muito êxito recursos financeiros vultosos 
para fazer surgir numerosas instituições acadêmicas e sociedades 
científicas, não tenha ele deixado de produzir de sua própria lavra, 
em nível de alta qualidade, pesquisa original e formação de pessoal, 
em temas tão diversificados como Física de Estado Sólido, Geofísica 
Aplicada e Antropologia, ao longo do seu trajeto por esse Brasil afora; 
(b) a versatilidade da natureza de sua pesquisa, realizada com igual 
talento, tanto no plano teórico, como no laboratorial e no da aplica-
ção no campo; (c) a grande extensão territorial do Brasil, que a sua 
ação empreendedora foi capaz de cobrir, e o enorme número de pes-
soas, que foi capaz de influenciar.

Prof. Walter E. Medeiros - Convidamos, então, o Professor Mér-
cio Pereira Gomes, que vai falar sobre uma atuação paralela, mas 
muito importante, do Professor Dias, como estudioso e defensor 
da causa indígena no Brasil. Embora eu seja um Tapuia e ele um 
Tupinambá, nós sempre nos demos muito bem.

Relato por Mércio Pereira Gomes, Ph.D., Professor Titular, Dep. 
História e Antropologia / UFF, ex-Presidente da FUNAI - 70 anos! 
Há congratulação de todos os seus amigos, colaboradores, ex-
alunos, que estão todos reunidos para festejar esta data, festejar 
seus feitos, a sua personalidade, a sua alegria de ser brasileiro, 
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Prof. Dias. Eu quero primeiro dizer, humildemente, que aqui vim 
para falar sobre a obra antropológica do Prof. Dias, mas também 
vim representando pessoas que foram muito importantes para o 
Dias como homem que pensa o Brasil. Quero evocar o nome de 
Darcy Ribeiro, não como reitor, nem como político, mas como 
antropólogo, a quem o Dias recebeu logo ao voltar de seu exílio, 
conduzindo-o para se rejuvenescer ao tomar aquela água da fonte 
do Caranã, em Salinas, que se deitou nas redes de pescadores de 
Salinas, conversou, foi abrigado pelo Dias nas suas dificuldades de 
retorno como ex-exilado. Evoco, também, o Carlos Moreira Neto, 
outro amigo comum, grande antropólogo e etnohistoriador, que 
passou anos em Belém do Pará, desde a década de 1950, sendo ele 
um mineiro, onde trabalhou no Museu Emílio Goeldi, que traba-
lhou com povos indígenas, deixou uma obra valiosa sobre povos 
indígenas e que teve uma influência grande no pensamento do 
Professor Dias. Também precisamos, nesse momento, evocar ou-
tras figuras importantes do indigenismo brasileiro, daquelas pes-
soas que representam o sentimento de que o Brasil é enraizado 
nos povos indígenas: evocar o Marechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon, que, em 1910, faltando hoje apenas 3 anos para o 1° cen-
tenário desse fato histórico, criou o Serviço de Proteção aos Ín-
dios, que foi o primeiro órgão federal da República a defender os 
povos indígenas e a estabelecer no coração dos brasileiros o sen-
timento de amor e respeito pelos povos originais do Brasil, e que 
teve grande influência na Constituição de 1934; que reconheceu o 
valor do índio dentro da sua terra e disse coisas importantíssimas 
para a nossa visão de brasileiros, para a nossa memória histórica. 
Vale a pena lembrar que, logo quando Rondon criou o Serviço de 
Proteção aos Índios, escreveu para um conterrâneo e correligio-
nário, que estava no Rio Grande do Sul, a propósito da idéia desse 
correligionário positivista de estadualizar a questão indígena, isto 
é, de deixar para os estados a tarefa de cuidar dos povos indíge-
nas. Isto em 1910, quando os estados do Paraná, Santa Catarina e 
até o sul do estado de São Paulo estavam sendo retalhados pelas 
grandes empresas de assentamento e colonização de imigrantes 
italianos, alemães, poloneses e outros, e estavam tomando as ter-
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ras dos povos que lá habitavam, desde muitos séculos, como os 
caingangues, os xoclengues e os guarani. Em sua carta ao ami-
go, Rondon escreve uma frase maravilhosa, que merece aqui ser 
citada: “os índios não são propriedade do Estado, os índios são 
nações autônomas, com as quais nós devemos procurar estabele-
cer laços de amizade”. Então, vocês podem imaginar alguém, em 
1910, chamar os índios de nações autônomas, com quem o Estado 
brasileiro deve procurar amizade, deve reconhecer a sua especi-
ficidade de nação e só pela amizade, só pelo direito e pelo pedido 
concedido, poderia penetrar em seus territórios. 

Esse sentimento rondoniano não brotou unicamente dele; 
vem, na verdade, da tradição positivista, ortodoxa, pára-religiosa, 
criada pela chamada Igreja do Apostolado Positivista, surgida em 
fins do século XIX, a qual produziu figuras impressionantes da 
Primeira República, como Benjamim Constant e Júlio de Casti-
lhos. Os membros da Igreja do Apostolado Positivista eram de um 
radicalismo muito forte, tanto que apresentaram um documento 
de propostas para a Assembléia Constituinte de 1890, que deu a 
nossa primeira Constituição Republicana, o qual afirmava que os 
índios deveriam ser reconhecidos como Estados diferenciados, as 
terras indígenas terras diferenciadas do Estado e que deveria se 
pedir licença aos povos indígenas para se entrar nessas terras. 
Então, quando Rondon foi incumbido pelo Governo Republicano, 
do qual ele se orgulhava, para espalhar pelo Brasil as linhas tele-
gráficas, primeiro de Cuiabá para o Pantanal, depois para Porto 
Velho, que era um simples povoado na beira do rio Madeira, em 
seguida para outras partes do Brasil, quando ele começou a entrar 
em contato com os povos indígenas, foi lembrado dessa importan-
te visão de que estava atravessando territórios indígenas, que os 
povos indígenas não sabiam das intenções ou segundas intenções 
desses supostos intrusos, mas conheciam a história dessas inten-
ções do seu passado, que estava numa memória ahistórica, dessa 
vivência de ter perdido tantas terras. Nessa compreensão, Rondon 
considera: “nós estamos atravessando terras autônomas, de povos 
autônomos, nós devemos pedir licença. Se eles atacarem, nós não 
podemos revidar esses ataques, porque eles não sabem que nós 
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viemos com intenções boas. Então, nós temos que procurar pelo 
diálogo, pelo relacionamento amistoso, explicar o que estamos 
fazendo e pedir licença para que isso possa ser realizado. E daí 
ele proferiu a sua frase, que não é uma frase à toa, que foi seguida 
muitas vezes no Brasil, tanto no Serviço de Proteção aos Índios, 
quanto na FUNAI, a famosa frase que virou dístico, signo da visão 
brasileira, da generosidade da visão brasileira de que ao entrar em 
terras indígenas e fosse atacado, mais valia morrer do que matar, 
então a frase é: “morrer se preciso for, matar nunca.” 

Isso está impregnado, entranhado, no sentimento do brasileiro, 
um sentimento de que os povos indígenas fazem parte dessa nação, 
são formadores dessa nação desde as suas origens mais profundas e 
remotas. Nós sabemos, e o DNA que vai ser descoberto dos brasilei-
ros, por aí afora, vem demonstrar que mais de um terço de nós somos 
indígenas ainda. E aqueles povos que sobreviveram, e que estão em 
crescimento demográfico desde a década de 1970, são não somente 
representações de um passado, mas exemplos de um presente e re-
presentação de um futuro, que é o futuro do Brasil.

O Professor Dias, com a sua capacidade de cientista, também sabe 
da sua vida, do seu reconhecimento de ter se colocado na história 
brasileira como um descendente de um povo indígena. Nascido em 
Salinas, sabia que aquela era terra de Tupinambá e aos poucos foi 
consolidando sua visão de mundo, também evocando esses senti-
mentos fundamentais do ser brasileiro. O seu artigo principal na área 
antropológica, que se desdobrou em outros artigos, é uma preciosa 
análise da formação do Brasil nos séculos XVI e XVII, uma análise da 
destruição dos povos indígenas, e o modo como os povos indígenas 
resistiram. O artigo, feito ainda na década de 1970 e publicado no 
início da década de 1980, republicado em outras ocasiões, demons-
tra não somente uma capacidade intelectual e antropológica e uma 
sensibilidade histórica para entender como é que se deu essa destrui-
ção étnica nos séculos XVI e XVII. O artigo evidencia um excelente 
conhecimento dos dados históricos publicados ao longo dos últimos 
100 anos, desde os relatos dos cronistas, as cartas ânuas e avulsas dos 
jesuítas e de outros missionários, os relatórios, alvarás, cartas reais e 
outros documentos da própria Coroa Portuguesa, enfim, tudo aquilo 
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que se pode consolidar como documentos da História brasileira. Ao 
fazer a análise desses documentos e tecer o sentido da história da 
destruição dos povos indígenas, o autor se questiona e faz algumas 
interrogações fundamentais, que são: será que foram só as armas que 
dizimaram essas populações, as quais tentaram se agrupar em Con-
federações ou Federações de auto-defesa? Será que foram só as gran-
des doenças que provocaram mortandades incríveis em todos esses 
povos, desde os tupinambá da Bahia de 1560 até as perseguições que 
ocorreram depois que os portugueses tomaram a Baia da Guanabara 
aos tupinambá e pela perseguição sistemática movida aos membros 
da Confederação dos Tamoios? Não, houve algo mais, que configura 
a grande interrogação brasileira: como um “punhado” de portugue-
ses conseguiu chegar ao Brasil e destruir uma população, que che-
gava na costa brasileira a um milhão de pessoas, formada quase que 
exclusivamente por povos tupi, denominados regionalmente como 
tupinambá, tupiniquim, tamoio, tabajara, potiguar, caeté e todos os 
seus sub-grupos. E depois, uma vez isso feito com tão pouca gente, 
como é que depois se expandiu para a conquista de outras partes do 
Brasil. Hoje ainda há indagações sobre isso: “como é que se chegou a 
fazer essa conquista brasileira nessa época, essa destruição em massa 
e essa reprodução que se transformou no povo brasileiro?” De fato, 
acho que essa indagação do Prof. Dias é uma indagação que está ain-
da na visão e na perquirição dos antropólogos da atualidade. Outros 
processos culturais e históricos aconteceram para que os povos indí-
genas que aqui formavam uma grande maioria fossem lentamente 
dominados pelos portugueses, e transformassem-se em brasileiros. 
Nesse sentido é que caminha um pouco a visão do Professor Darcy 
Ribeiro, de que o Brasil, ao desfazer os povos indígenas e ao desfazer 
os africanos, que aqui vieram, criou uma nova nação, configurou um 
novo povo, que é esse povo mestiço que somos nós. Por isso é que 
a indagação fundamental dos séculos XVI e XVII permanece entre 
nós. Pesquisas precisam ainda serem feitas para que nós possamos 
desenvolver a nossa  visão. Essas pesquisas serão tanto de cunho 
histórico, como também serão pesquisas de cunho biológico, através 
de estudos de marcadores genéticos, que poderão ir no fundo e, mais 
adiante, demonstrar como é que nós somos como povo geneticamen-
te e também culturalmente.
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A minha experiência como antropólogo, que começou em 1975, 
como estudante que vinha dos Estados Unidos, com povos indígenas 
do Maranhão, os índios tenetehara, depois com os índios guajá, que 
são um povo caçador/coletor, um grupo que estava sendo contatado 
naquela região, me fez entender num certo momento que todo senti-
mento de pessimismo que nós tínhamos de que os índios estavam se 
acabando, que havia um processo histórico inexorável de dominação 
da cultura européia, do qual Portugal e o Brasil eram resultados, ou 
ramais dessa cultura básica, que está centrada agora nos Estados Uni-
dos, que esse processo não era mais inexorável. Alguma coisa estava 
acontecendo na década de 1970, e que tinha sinais anteriores, nos 
indicava que os índios estavam começando a sobreviver. De fato, a 
partir das décadas de 1960 e 1970, diversas populações que haviam 
sido dizimadas anteriormente, que continuavam sempre perdendo 
números, sobretudo por causa das grandes doenças, a varíola, que 
era a principal de todas, também o sarampo e as doenças pulmo-
nares, pareciam estar dando uma recuperada demográfica de vários 
modos. Seja porque eles estavam adquirindo anticorpos para uma 
defesa imunológica melhor, seja porque os processos de vacinação, 
que ocorriam no Brasil, criaram uns “cordões” protetores da virulên-
cia anterior que essas doenças tinham, e diminuíram, portanto, a sua 
letalidade. Ou seja, ainda porque o mundo também estava mudando, 
isto é, o sentimento dos povos indígenas como parte da nação, que 
vinha sendo apregoado pelo Rondon desde 1910, e que tinha toma-
do a imaginação brasileira através de pessoas como Assis Chateau-
briand, as revistas Manchete e Cruzeiro, como as contínuas Consti-
tuições que repetiam a necessidade da proteção das terras, enfim, os 
sinais eram de que alguma coisa a mais estava acontecendo no Brasil. 
Portanto, mesmo na época feroz da Ditadura Militar, do período da 
construção da Transamazônica, em que diversas populações indíge-
nas foram contatadas, em que houve mortandades iniciais, diversas 
populações indígenas pareciam estar recuperando a sua demografia, 
e isso foi se consolidar na década de 1980, quando passamos a notar 
evidências claras de uma reversão na curva descendente para uma 
derivada ascendente. Com base em cálculos, que nós fizemos na FU-
NAI, há uns anos atrás, dando uma média de 4% a 4,5% do cresci-
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mento demográfico, com as populações indígenas se recuperando, 
mesmo aquelas que tinham até 50 a 60 pessoas, vimos que podemos 
apregoar claramente que os povos indígenas recuperaram a sua capa-
cidade de reprodução e de consolidação como povos no Brasil. 

Portanto, nós temos hoje um novo quadro etnográfico, um novo 
quadro indígena no Brasil. Não só os índios se recuperam em suas po-
pulações, como o Brasil, como nação auto-declarada e auto-vivida em 
sua mestiçagem e em sua raiz indígena, reconhece, graças à vivência 
e à ideologia que vem de Rondon, a importância dos povos indígenas 
em sua constituição. Porém temos que creditar a algo mais profundo 
na nossa história esse sentimento favorável aos povos indígenas. Se 
voltarmos ao nosso passado, um dos primeiros a pensar os povos 
indígenas como possibilidade da formulação de uma visão brasilei-
ra diferente, da formação de um país diferente, foi Frei Vicente de 
Salvador, em 1610-20, quando escreve seu livro premonitório sobre 
o Brasil e diz no prefácio, avisa, por assim dizer, a quem ele dedica a 
obra: “Aqui já se forma um novo Portugal”. Isto é, em 1610, apenas 50 
a 60 anos depois da instalação do primeiro Governo Geral do Brasil, 
se retratava o Brasil como uma nação diferente, já tinha o início de 
um perfil próprio, de uma visão de país diferenciado; não era uma 
reprodução de Portugal, era um novo País.

Antônio Vieira, que foi o maior dos jesuítas, um dos dois ou três 
maiores portugueses de todos os tempos, uma pessoa que encarava 
os colonos, quando esteve no Maranhão, em 1653 até 1655. De lá foi 
expulso, para lá voltou e uma vez mais foi expulso, dizia coisas desse 
tipo: “os índios são pessoas independentes, são povos autônomos. 
Você não pode escravizá-los, você não pode usá-los como empregados 
sem a devida recompensação. Nem se abster do seu próprio trabalho 
para ter alguém mais trabalhando por eles, pelas pessoas que contro-
lavam os índios.” Existem frases maravilhosas do Vieira admoestan-
do os colonos ricos que argumentavam pelo direito de escravizar os 
índios. Uma delas foi pronunciada no Maranhão, logo que chegou, 
em 1653, no famoso Sermão da primeira dominga da Quaresma. Diz 
Vieira: “Vejo que me dizeis: Bem estava isso se nós tivéramos outro 
remédio. Este povo, esta república, este Estado não se pode sustentar 
sem índios. Quem nos há de ir buscar um pote d´água ou um feixe 
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de lenha? Quem nos há de fazer boas covas de mandioca? Hão de ir 
nossas mulheres? Hão de ir nossos filhos? Primeiramente não são 
estes os apertos em que vos hei de pôr, como vereis; mas quando a 
necessidade e a consciência obriguem a tanto, digo que sim, e tor-
no a dizer que sim; que vós, vossas mulheres, que vossos filhos, e 
que todos nós nos sustentássemos de nossos braços; porque melhor 
é sustentar-se do suor próprio que do sangue alheio. Ah, fazendas do 
Maranhão, que se esses mantos e essas capas se torcessem haviam de 
lançar sangue!” Enfim, Vieira admoesta os colonos que cada pessoa 
deve responder por sua própria vivência. 

A figura de Antonio Vieira, a figura de um José Bonifácio, quando 
escreve para a Constituinte de 1823, que foi desfeita pelo príncipe 
D. Pedro I, de que os índios deveriam ser tratados com brandura, 
com candura e que, devido aos anos de ataques, eles deveriam ser 
vistos como parte do povo brasileiro, são de grande importância para 
a memória do povo brasileiro e para o sentimento de ligação com os 
povos indígenas de hoje. Outro protagonista a ser lembrado, pioneiro 
dessa visão que existe hoje no Brasil, é Gonçalves Dias, até antes de 
virar o grande poeta indigenista. Voltando de Portugal, para onde fora 
enviado para se educar, Gonçalves Dias se dedicou muito ao estudo 
do passado colonial brasileiro e tentou formular uma visão histórico-
cultural para o Brasil. Em 1849, ele escreve um extenso prefácio para 
a segunda edição de um livro de um cronista português que fora go-
vernador do Maranhão um século antes. O prefácio diz, a certa altu-
ra: “Os índios foram o instrumento de quanto aqui se praticou de útil 
e grandioso; são o princípio de todas as nossas coisas; são os que de-
ram a base para o nosso caráter nacional, ainda mal desenvolvido, e 
será a coroa de nossa prosperidade no dia da sua inteira reabilitação”. 
A mensagem é clara, apesar de termos e expressões que não mais 
usamos tão coloquialmente. Então, um poeta, com uma visão poéti-
ca e profética, diz que o Brasil só será a nação justa, fiel a si mesma, 
com destino próprio, no dia em que reabilitar, recuperar as condições 
da permanência e autonomia dos povos indígenas. Isso vale para a 
gente pensar nos índios, nos negros, na população pobre brasileira, 
que precisa encontrar seu espaço, a sua vida, a sua posição merecida 
dentro do país, na busca da igualdade entre todos nós. 
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O Professor Dias, pensando na sua vida, como ser humano, bra-
sileiro, como cientista, assume essa visão de si mesmo, de que ele é 
descendente de tupinambás, assim como todos nós somos descen-
dentes de um povo indígena, de um português ou outro europeu, de 
um africano. Essa visão é que traz uma grandiosidade ainda maior 
para a sua capacidade científica, para seus feitos, para aquilo que 
ele realizou nesses anos, completando hoje 70 anos. De minha parte, 
evocando seus amigos, eu trago essas palavras de alegria, de reco-
nhecimento pelo seu trabalho como antropólogo, também entre nós. 
Muito obrigado.

Prof. Walter E. Medeiros abre a sessão para perguntas:

Comentário: Professor Mércio P. Gomes - [Segurando um mapa do 
Brasil com demarcações de reservas indígenas] Vocês vêem que 
quase 13 % (treze por cento) das terras brasileiras são indígenas, 
são aproximadamente 1.100.000 Km2 (um milhão e cem mil qui-
lômetros quadrados). Na Amazônia, isso corresponde a 24 % (vin-
te e quatro por cento). A proteção de uma terra indígena é algo 
mais forte e seguro do que a proteção de um Parque Nacional, 
Florestal, Estadual. Nós poderemos já considerar como garantias 
da permanência e da estabilidade dessas terras como floresta 
não explorável, como um dos fatores fundamentais também para 
nossa preservação da Amazônia e continuidade de proteção ao 
meio ambiente, no nosso País. Então aqui estão as terras, essas 
em amarelo, são todas as terras que já estão demarcadas e ho-
mologadas pelos Presidentes da República e registradas nos car-
tórios municipais; as vermelhas foram homologadas e estão em 
processo; e as verdes ainda estão sendo planejadas. Vê-se que na 
Amazônia Legal há a maior quantidade de terras. Há terras de 
povos indígenas em todos os estados brasileiros, exceto o Piauí e 
o Rio Grande do Norte. Nos estados do litoral e do centro-oeste, 
exceto no Mato Grosso, as terras são relativamente pequenas. A 
única exceção é a terra dos cadiuéu, localizada no Pantanal. Estes 
são os famosos índios guaicuru e sua terra chega a 530.000 hecta-
res (quinhentos e trinta mil hectares). No centro do Brasil temos 
a maior de todas as terras indígenas, um conglomerado de terras 
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que vêm desde o alto rio Xingu até o médio Xingu. São as terras 
dos índios alto-xinguanos, dos juruna, dos kayabi, dos panará e 
dos caiapós, que compreendem 14.000.000 hectares (quatorze mi-
lhões de hectares), isto é, 140.000 km2 (cento e quarenta mil qui-
lômetros quadrados), ou seja, mais de três vezes o Estado do Rio 
de Janeiro. A terra dos Yanomamis, que está na fronteira com a 
Venezuela, é de 9.000.000 de hectares (nove milhões de hectares), 
isto é,  90.000 Km2, do tamanho da superfície de Portugal. Aqui no 
alto do mapa do Brasil, onde encontra-se a região do “Cabeça do 
Cachorro”, está outro grande conglomerado de terras indígenas, 
conhecido como Terras do Alto Rio Negro, que somam 10.000.000 
de hectares (dez milhões de hectares). A oeste, entre o sudoeste 
do Amazonas e o Acre, está a terra dos javaris, no Parque do Ja-
vari, que faz fronteira com o Peru, que dá um total de 8.800.000 
hectares (oito milhões e oitocentos mil hectares). Aqui, nas qui-
nas do Amazonas, Pará e Roraima, está essa terra que eu tive a 
honra de demarcar, a Terra Indígena Trombetas-Mapuera, que, 
juntando com essas demais vizinhas, dão 7.070.000 hectares (sete 
milhões e setenta mil hectares), quase duas vezes o tamanho do 
Estado do Rio de Janeiro. Enfim, todas são terras de proteção am-
biental, que vão dar uma garantia a mais para o Brasil de que, se 
nós dermos condições aos povos indígenas de se desenvolverem 
endogenamente, eles podem preservar essas terras e suas flores-
tas como patrimônio, não só deles, mas dos brasileiros. Quando o 
processo final de demarcação das terras indígenas for concluído, 
os índios terão pouco mais de 13% do território brasileiro. Isto é 
maior do que em qualquer outra nação que tem terras indígenas, 
embora o Canadá tenha mais em termos de extensão territorial, 
mas como o Canadá é quase duas vezes maior que o Brasil, pro-
porcionalmente chega só a 8% ou 10% das terras. A Austrália, que 
também é um país que regula em tamanho com o Brasil, tem mo-
dos diferenciados de reconhecimento das terras dos aborígenes. 
E os Estados Unidos, que são precisamente do tamanho do Brasil, 
tem cerca de 2,5 % de suas terras reservadas para os povos indí-
genas. O nosso Brasil é um exemplo de que, enquanto herdeiros 
da colonização portuguesa, nós tenhamos feito um estrago nas 



75

populações indígenas, houve aos poucos uma mudança, uma di-
gressão da história brasileira para o reconhecimento do valor des-
ses povos, e isso se deve a brasileiros, à memória, mas não a uma 
memória objetiva, memória propriamente histórica ou memória 
consciente, já que a maioria de nós nem sabe que José Bonifácio 
falou isso ou aquilo, ou que Gonçalves Dias pensava assim ou as-
sado, ou que o indígena Rondon de fato tenha tido essa importân-
cia toda. Nossa memória desses brasileiros e seus feitos históricos 
ou ideológicos não é objetiva, mas ela surge do fundo atávico de 
nossa existência, é uma memória “inconsciente”, que está guarda-
da dentro de todos nós, e essa memória é que nos ajuda a pensar 
os povos indígenas deste País. Talvez um grande número de nós 
tenha uma visão ambígua sobre os povos indígenas : de um lado, 
os admirando pela sua perseverança e pelo seu espírito de luta, 
e os vendo como os primeiros brasileiros; de outro lado, algumas 
vezes, pensando que eles são entrave à civilização brasileira, ou 
ao progresso, ou ao desenvolvimento. Esses “tons de ser” de um 
lado e de outro variam em cada um de nós, às vezes até mesmo 
com o momento, mas nenhum de nós deixa de reconhecer que 
os povos indígenas são uma parte viva e presente do Brasil e que 
estão aqui para ficar. Obrigado!

Prof. Fernando S. Moraes - Se alguém tiver pergunta para o Profes-
sor Mércio, a palavra está franqueada.

Comentário: Wanderley de Souza, Dr., Professor Titular, IB / 
UFRJ - Não é bem uma pergunta, eu só queria fazer uma obser-
vação. Na realidade, o Prof. Mércio não apenas representa aqui 
a Antropologia, mas representa alguém que esteve envolvido na 
criação da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu me 
lembro que no período de 1991 a 1992, quando ele ocupava a 
Sub-secretaria de Assuntos Especiais, que era dirigida por Darcy 
Ribeiro, foi uma das pessoas que apoiou fortemente o projeto de 
criação da Universidade Estadual do Norte Fluminense; infeliz-
mente, não conseguimos conquistá-lo para vir estudar a nação 
Goytacá, que até hoje não está bem estudada. Todas as vezes que 
fazemos perguntas sobre os goytacá, essas perguntas não encon-
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tram as devidas respostas, e sempre imaginávamos que a UENF 
deveria ter um papel importante no estudo histórico e antropo-
lógico da nação Goytacá, mas acho que isso ainda fica como um 
desafio para o futuro.

Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - Eu queria agrade-
cer as palavras sábias do Prof. Mércio, cheias de um saber histó-
rico amadurecido, e a honra da sua presença neste evento, pelo 
seu profundo significado.

Queria, também, acrescentar um comentário. Num estudo re-
alizado pelo grupo do Prof. Sergio Pena da UFMG, publicado em 
Ciência Hoje, analisando o DNA de população branca, atenção, 
analisando aqueles declarados brancos, os marcadores de heran-
ça indígena correspondem a um terço; mas isso ocorre em uma 
população auto-identificada e considerada branca. Os pardos, se-
gundo o IBGE, são em número aproximadamente igual ao da po-
pulação branca no Brasil. Os pardos possuem praticamente 100% 
de herança indígena. Somando só essas partes, resulta próximo 
de 60% da atual população brasileira a herança indígena. Então, 
precisamos ter consciência disso. Você é moreninho [apontando 
para alguém da platéia], porque? Anísio Teixeira era moreno, o 
nosso Santos Dumont era moreno, media 1,59 m de altura, tinha 
olho puxado, por causa da mãe dele que era de ancestralidade 
brasileira, mas pintam o Santos Dumont de maneira a parecer um 
aristocrata francês, com aquele chapeuzinho. Ele tem sobrenome 
de pai francês sim, mas tem uma herança de mãe brasileira, forte-
mente mestiça de índio. Então, essa nossa riqueza ancestral pre-
cisa se deixar aflorar e ser reconhecida, valorizada e assumida.

Prof. Fernando S. Moraes - Eu gostaria de oferecer a palavra ao De-
putado Haroldo Lima, que não poderá ficar muito tempo conosco; 
ele tem vôo, tem que cuidar de suas atribuições e gostaria de fazer 
um pronunciamento.

Inserção: Pronunciamento do Deputado Haroldo Lima, Diretor 
Geral da ANP - Eu agradeço esse espaço que a mesa me conce-
de. Na realidade, infelizmente terei que me ausentar dentro de 
alguns minutos, razão pela qual eu aproveito também esse mo-
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mento para expressar a minha homenagem ao Prof. Dias. Apren-
di bastante com as discussões feitas aqui, por isso saio com muito 
sentimento de não poder ir até o fim. A vida do Prof. Dias é muito 
típica dos vitoriosos do Brasil; o vitorioso no Brasil é um vitorioso 
com o Brasil; é preciso ser alguém que crê no Brasil, no caso es-
pecífico, alguém que crê, além disso, na ciência, e que tenha ha-
bilidade, sagacidade, inteligência, para criar, projetar, para lançar 
idéias sobre o futuro, e sobre como construir a sociedade vindou-
ra. Acho que a experiência de vida, retratada aqui sumariamente 
por diversos depoentes, com relação ao Prof. Dias, é muito inte-
ressante: mostra uma pessoa, em cuja experiência, aparecem di-
versos desses fatos em comum com todos os vitoriosos do Brasil: 
a perseguição, o preconceito, a dificuldade, a dificuldade às vezes 
financeira para estudar, para criar, e a capacidade de superar es-
ses obstáculos. A gente viu, aqui, o Prof. Dias falar ainda há pouco 
de Anísio Teixeira, pai da Anna Christina (Babi), minha prima, 
que está aqui presente. Anísio foi outro, como ele, vitorioso com o 
Brasil e pelo Brasil; mas que sofreu, também como ele, persegui-
ções, incompreensões, dificuldades. Algumas delas estão relacio-
nadas aqui a alguns fatos que foram referidos de passagem, como 
o anti-comunismo. O Prof. Dias sai do Pará com a suspeita de ser 
comunista e a Bahia ganhou com isso, e lá chega ele na Bahia, 
de certa maneira, saindo das dificuldades, das perseguições, das 
incompreensões que pairavam lá no Pará. A mesma coisa com 
Anísio Teixeira, quantas vezes ele teve que sair correndo, às vezes 
para se exilar dentro do próprio País, escondido lá no interior da 
Bahia, porque pairava a idéia de que ele era comunista. A verdade 
é que esse sentimento de comunista é altamente positivo, descul-
pe eu falar, porque eu sou comunista; por isso, quando eu vejo 
dizer que o Prof. Dias era tido como um comunista, fico satisfeito; 
mas que beleza o Prof. Dias, que mentalidade, e por isso eu con-
sigo entender melhor com que ardor ele abraça causas nacionais, 
assim ele toca em questões de fundo do Brasil, na Antropologia, 
na formação da gente brasileira, das três raças que mesclaram e 
formaram essa nação brasileira, a raça negra, o índio e o branco, 
produzindo esse tipo mestiço que é todo mundo que está aqui 
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presente, como bem ele colocou. Pequenino, alto, exuberante, 
alegre, inteligente, capaz, trabalhador, bravo. Essa a nossa turma, 
e essa turma quando crê em alguma coisa leva ela à frente, e está 
aqui o exemplo: o LENEP. O que é isso?! Foi feito por um homem 
que não tinha recursos, mas que tinha os recursos da inteligên-
cia, da clarividência e da perseverança em encontrar, através das 
dificuldades, o caminho das pedras, por onde chegar lá. Eu vi 
aqui uma referência feita pelo Professor Edson Sampaio, ainda 
há pouco, sobre a Escola de Geologia da Bahia, da UFBA, que foi 
uma das primeiras, se não a primeira fundada no Brasil. Ele citou 
aqui três nomes que foram os primeiros dos primeiros alunos do 
Programa de Geofísica. Eu queria só falar uma “coisinha” rápida 
sobre isso, me permitam. Ele citou o nome do Monteiro, da Dina 
(Dinalva) e do João Almeida.

 João Almeida foi Deputado Federal, é ainda Deputado Fede-
ral, e foi meu colega lá na Câmara Federal, e o Monteiro e a Dina, 
que eram alunos de Geologia da Universidade Federal da Bahia e, 
depois, da pós-graduação em Geofísica, também mesclados dessa 
idéia de que é preciso trabalhar pelo Brasil através da Geologia, 
da Antropologia, através da luta pela libertação, eles foram mor-
rer empunhando armas na Guerrilha do Araguaia; são heróis bra-
sileiros também. É outra forma de se ser herói, é se levantando 
para afrontar aqueles que são os tiranos da pátria e lutar para 
que essa pátria tenha um futuro promissor, um futuro libertário, 
um futuro progressista. Professor Dias, os meus parabéns e meus 
cumprimentos.

Entrevistador / UENF - Deputado Haroldo Lima, dentre as contri-
buições sociais influenciadas pelo Prof. Dias, qual o senhor consi-
dera de maior importância?

Deputado Haroldo Lima - O Prof. Dias é uma figura muito notável 
da história brasileira e como ele é um vitorioso, a sua vitória está 
muito relacionada a ter contatos com aspectos que interessam ao 
Brasil como um conjunto, que são aspectos ligados ao desenvolvi-
mento da ciência, do progresso dos formandos, e nesse sentido, eu 
creio que ter fundado este LENEP aqui em Macaé é uma coisa de 
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enorme relevância. O Prof. Dias tem uma experiência em diversos 
Estados do País, em particular no Pará e na Bahia, e chegou até 
aqui, e aqui ele implantou esse Centro, esse Laboratório, que é de 
enorme importância. Essa idéia de criar um engenheiro de explo-
ração e produção de petróleo é uma idéia inovadora em termos 
mundiais, e por isso contribuiu em muito para o desenvolvimento 
de nosso País, não só no terreno científico, mas incisivamente no 
terreno da exploração e produção de petróleo no Brasil.
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INSERÇÃO: UM DEPOIMENTO HISTÓRICO

Prof. Fernando S. Moraes

Vem reproduzidas a seguir, neste item, duas cartas escritas, da-
tadas de 08.10.1968 e 07.03.1969, pelo mais ilustre cientista do sé-
culo XX em geo-eletromagnetismo, James Richard Wait, nas quais 
o mesmo faz apreciação sobre o conteúdo original e o significado da 
contribuição de C. A. Dias, em sua tese de doutorado, realizada na 
Universidade da California – Berkeley, USA.



82



83

SESSÃO: FASE UFBA 

Olivar A. L. de Lima, Dr. (Coordenador da Sessão)
Professor Titular, Diretor do CPGG/UFBA

Vou iniciar falando sobre os perfis dos palestrantes desta Sessão 
relacionada à Bahia. O Professor Aroldo Misi é geólogo e, à época da 
criação do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da 
UFBA, ele tinha retornado da França, onde fez o mestrado em Geo-
logia Econômica. Misi foi um dos suportes do Prof. Dias. Dentro da 
Física, o Prof. Roberto Argollo, que já trabalhava na área de Geofísica 
Nuclear, foi também um outro grande apoio na implantação do PPPG/
UFBA. O Milton Porsani é um geofísico da área de exploração de pe-
tróleo, que foi formado dentro do PPPG para constituir-se membro do 
corpo docente permanente, nessa nova área deste Programa criada 
em 1981. Ele tem doutorado nessa área e pós-doutorado no exterior. 
O palestrante seguinte é o Doutor Wander Amorim, que também se 
doutorou nesse mesmo Programa, e neste ato está representando os 
geofísicos da PETROBRAS formados no Programa. Ele também vai 
falar sobre a sua experiência vivida neste processo. E, por último, eu 
vou fazer um sumário do que foi esta fase da implantação do PPPG/
UFBA, em que eu participei praticamente desde o início até hoje.

Antes de passar a palavra ao Aroldo Misi, eu quero ler uma carta 
que me foi enviada pela Profa. Yeda de Andrade Ferreira, Diretora do 
Instituto de Geociências na época da chegada do Dias na Bahia. Ela 
foi muitíssimo importante na constituição desse Centro de Pesquisa 
na Bahia, ao lado do Prof. Dias.
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Carta da Professora Yeda de Andrade Ferreira (lida pelo 
Prof. Olivar Lima) - Ex-Diretora do Inst. Geociências/ 
UFBA em 2 mandatos e Coordenadora na fase de sua  
implantação
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Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - A autora desta car-
ta, Profa. Yeda de Andrade Ferreira, tem sido uma figura central, 
não só na implantação da Geociências na UFBA, mas, como parte 
disso, na história da implantação da Geofísica Aplicada na Bahia, 
estendendo-se  a sua influência até os dias atuais. De início, per-
cebi tratar-se de uma pessoa confiável e de elevado potencial para 
tornar-se a legítima e indomável defensora, que veio a ser, daque-
le empreendimento acadêmico que então nascia.

Ela foi a principal responsável pelo alargamento do escopo do 
meu projeto inicial, pensado originalmente ser apenas de Geofísi-
ca, para incluir a Geologia. Foi sua a decisão de concessão do espa-
ço físico inicial para abrigar o PPPG/UFBA no Instituto de Geoci-
ências, contrariando interesses, como também foi responsável pelo 
encaminhamento eficaz de inúmeras iniciativas nossas, importan-
tes na implantação do Programa, junto aos órgãos institucionais. 
Sempre presente e disponível, Yeda foi a defensora do projeto e até 
da minha integridade física diante de ataques que pretendiam ser 
devastadores, gerados no âmbito dos Institutos de Geociências e Fí-
sica e da Alta Administração da UFBA, em conseqüência de nossa 
atuação. Em dado momento, quando um Reitor devolveu à FINEP 
os recursos que sustentavam o PPPG/UFBA, colocando em risco 
a continuidade deste Programa, Profa. Yeda (então Pró-Reitora de 
Administração Acadêmica da Universidade) demitiu-se desta fun-
ção e veio corajosamente assumir a Coordenação do PPPG/UFBA, 
ameaçado que estava este Programa com a minha súbita saída da  
sua Coordenação. Nessa e em inúmeras situações, a figura singular, 
carismática e protetora da Profa. Yeda marcou a história dessa ins-
tituição, que foi a semente inicial da obra realizada na Geofísica de 
nosso País, hoje sendo aqui celebrada.
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Profa. Yeda de A. Ferreira, Coordenadora e, em seguida, Diretora do Instituto de Geociências/UFBA 
em 2 mandatos; foi, também, Cordenadora do PPPG/UFBA em 1977/79. Tem sido a Patrona deste 
Programa ao longo da história.

Relato por Prof. Aroldo Misi, Dr., Professor Titular, IG-CPGG/
UFBA - Primeiro quero agradecer a honra de estar aqui. Confesso 
que eu me sentiria muito desconfortável se não pudesse abraçar 
o Dias, neste momento tão importante. Eu devo dizer que conhe-
ço o Dias desde quando ele chegou à Bahia. Eu fui apresentado 
a ele de um modo meio pitoresco – ele talvez não lembre – pelo 
Roberto Argollo; na época, eu tinha acabado de chegar da Fran-
ça, onde conclui o Mestrado na área de Geologia de Depósitos 
Minerais. Argollo já tinha me dado a “ficha” do Dias: uma pessoa 
politicamente engajada - andávamos buscando essas pessoas – e 
um cientista. Isso tudo era muito importante. Eu fui apresentado 
a ele e a primeira coisa que me disse foi: “Que ano você está fa-
zendo no curso de Geologia?”. Ou seja, Dias pensou que eu fosse 
um estudante de graduação... Hoje isso é um elogio, porque eu 
tinha cara de menino mesmo... (risos). 

O que eu quero mostrar, em primeiro lugar, é a parte impor-
tante da presença dele para o grupo da Geologia. Ele foi para a 
Bahia com uma “garra” enorme para criar um grupo de Geofísica 
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e isso já ficou claro no pronunciamento de Edson Sampaio há 
pouco e em outros pronunciamentos. Foi num momento muito 
difícil, porque estávamos reestruturando as Geociências na Uni-
versidade, visto que antes eram exercidas por várias entidades 
isoladas. Havia o Laboratório de Geomorfologia, a Escola de Geo-
logia, o Laboratório de Geoquímica, o Curso de Geografia Física e 
o grupo de Geologia Aplicada à Engenharia, da Escola Politécni-
ca. Com a reforma, então, juntou-se isso tudo, todos esses “gatos” 
num mesmo saco, e ocorreu o que era previsível: uma briga dos 
infernos a partir de 1968, mas com um histórico de brigas que 
já vinha ocorrendo desde há alguns anos. E chega um “gato”, 
mais brabo ainda, para entrar no saco também. Imaginem no que 
deu?! Só que o novo gato bravo sabia lutar, enfrentava as outras 
feras de uma forma muito mais eficiente do que a gente estava 
conseguindo. A união com Dias naquele momento foi muito im-
portante, não só pela sua capacidade de liderança, mas pela sua 
perseverança de lutar e ir até o fim para alcançar os objetivos. 
Também havia entre nós um aspecto ideológico, que nos unia e 
que ele procurava cultivar promovendo reuniões fora da Escola. 
Algumas dessas reuniões, muitas vezes, eram monitoradas pelo 
SNI. E, por sorte, durante uma boa época, nós tivemos um chefe 
do SNI da universidade que era amigo nosso, que nos avisava 
com antecedência: “cuidado, vocês estão sendo seguidos, e coisa 
e tal...”. Isso nos ajudou a prosseguir, mas a guerra foi grande. 
Muitas vezes nós fomos impedidos de ocupar posições na Uni-
versidade. Os donos do poder, na época, precisavam da gente, 
mas não nos queriam em cargos administrativos de decisão. En-
tão, nós éramos sempre tolhidos. Algumas histórias de delações 
e perseguições, e até mesmo “atentados” não consumados são 
ainda bem vivas em nossa memória. Enfim, foram momentos de 
luta, mas, mesmo assim, conseguimos vencer. O grupo de Geofí-
sica foi criado a duras penas, assim como o Programa de Pesquisa 
em Geofísica e Geologia, hoje Centro de Pesquisa. Dias, na sua 
ânsia de levar à frente a Geofísica, chegava até a nos deixar te-
merosos nas suas falas. Eu não sei se ele lembra, mas ele disse 
uma vez num auditório cheio de geólogos que a Geologia ”já era”, 
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“que se devia aposentar o martelinho, porque Geociências agora 
se chamava Geofísica”. Então, todas as raivas dos geólogos caí-
ram sobre ele, numa época em que a Geofísica era considerada 
uma ferramenta da Geologia. Eu gostaria de concluir dizendo o 
seguinte: hoje nós temos um Centro de Pesquisas em Geofísica 
e Geologia na Bahia. Poderia ser mais forte do que é?! Poderia, 
talvez se ele tivesse ficado lá; no entanto, a semente foi plantada 
e germinou, e ela está em crescimento ainda. Isso se deve às qua-
lidades que resumirei aqui, que eu considero as mais importan-
tes do Dias. A primeira delas é o idealismo. Dias é um idealista, 
tudo o que foi falado até aqui demonstra isso e tudo que nós vi-
vemos juntos também. A segunda é a capacidade de liderança, 
muito forte, e que ficou muito marcada, durante a sua passagem 
pela Bahia. A terceira é a persistência, que muitas vezes tirava 
a gente do desânimo; nas coisas mais difíceis de serem supera-
das ele interferia e conseguia superar os problemas. O arrojo é 
outra qualidade do Dias, que está sempre querendo realizar algo 
muito difícil de alcançar. E, por fim, o aspecto polêmico da sua 
personalidade que é marcante. O Prof. Bassalo mostrou bem esse 
aspecto. Todas essas são qualidades de um cientista. Muito bem, 
eu termino a minha fala agradecendo em nome do Grupo de 
Geo logia da Bahia. Agradecendo a ida de Dias para lá, e os longos 
anos de convivência, nem sempre pacífica, mas sempre muito 
criativa. Muito obrigado. 

Entrevistador / UENF -  Professor Aroldo Misi, quais as caracterís-
ticas do Prof. Dias a que você daria destaque?

Prof. Aroldo Misi - Para começar eu daria destaque à sua capacida-
de de liderança; isso, sim, foi um atributo muito importante, nas 
criações que ele fez. Eu vejo, também, uma perseverança inque-
brantável que o leva a ultrapassar os grandes obstáculos às suas 
realizações. Uma das características, que eu considero importan-
te, também, é seu espírito polêmico, que significa também criati-
vidade; a polêmica, em não aceitar as coisas tradicionais da forma 
que elas estão, isso é muito importante.  E eu acho que ele tem 
uma característica que eu considero muito válida, a ideológica, 
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o idealismo ideológico. Ele faz tudo pensando em algo mais na 
frente, para o bem do País e para o bem da comunidade, de modo 
que eu vejo essas características sempre conduzindo os empreen-
dimentos que foram bem sucedidos na vida de Carlos Dias.

Relato por Roberto Max de Argollo, Dr., Professor Titular, IF-
CPGG / UFBA - Em primeiro lugar, quero agradecer esta opor-
tunidade. Acho que é a primeira vez que eu tenho oportunidade 
de dar um depoimento e de contar um pouco sobre a história da 
Geofísica na Bahia. Mas, antes de tudo, eu quero protestar contra 
essa lei que nos coloca fora da Universidade aos 70 anos, a lei da 
compulsória para professor universitário. Nós não somos um País 
assim tão bem aquinhoado de professores de alta qualificação, 
que possa dispensar essas pessoas, num passo de mágica. Aí está 
um caso: o Prof. Dias, um homem forte, que está por lei fora da 
Universidade a partir de amanhã, por causa da compulsória. Eu 
estou trabalhando para derrubar isso, porque daqui a três anos, 
quem vai sou eu. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacio-
nal, essa lei foi colocada em votação em dezembro (se não me en-
gano) do ano retrasado. É uma lei específica, que dá ao professor 
uma compulsória aos 75 anos; mas, na hora de votar, entraram os 
advogados questionando porque não eles também, por que não 
os juízes? Por que não “não sei mais quem?”, e o projeto de lei foi 
retirado de pauta. Eu protesto, porque é um absurdo o que está 
acontecendo hoje. Nós temos na Universidade da Bahia (UFBA), e 
em outras Universidades, professores que se aposentam na com-
pulsória e continuam trabalhando, porque a vida acadêmica é um 
projeto de vida e ninguém vai voltar para casa, ao contrário vai 
continuar trabalhando. Quem não quiser vai embora, mas quem 
quiser e tiver boa condição física deveria poder ficar, como no 
caso o Prof. Dias. 
A história da Geofísica na Bahia é bem conhecida. Mércio acabou 

de dizer aqui que nossa memória é fraca, as coisas acontecem, mas 
nós não sabemos associar fatos históricos às pessoas. Existe uma rua 
em Salvador chamada Cruz e Souza. Todo dia eu passo por ela, até 
que um dia li a biografia de Cruz e Souza, um médico mulato, de 
Salvador, que trabalhou no Instituto Pasteur, fez descobertas mara-
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vilhosas, foi muito discriminado porque era mulato e, no entanto, 
nossas personalidades apenas tornam-se um nome de uma rua, que 
ninguém sabe associar o que e a que. Portanto, essa homenagem a 
Dias é muito importante. Eu vou dar o meu depoimento de como nos 
conhecemos, como nós trabalhamos na Geofísica na Bahia.

A primeira vez, que eu ouvi falar de Dias, foi quando eu cheguei 
no CBPF – onde eu fui estudar em 1962, ao ser transferido do Curso 
de Engenharia, que eu cursei até então na Bahia, para cursar Física 
na FNFi/CBPF, no Rio de Janeiro. Eu soube da existência de Dias 
em referência a uma reunião que ele teria montado, no ano anterior,  
de estudantes de Física das Universidades do Rio e de São Paulo  (as 
únicas com Cursos de Física, na época) para discutir o que os físicos 
poderiam fazer direcionando a Física para o estudo da Terra; e, nessa 
reunião, saiu que o Pará e a Bahia deveriam ser pontos preferenciais 
da Geofísica, mesmo porque, na época, a Bahia era o único campo 
produtor de petróleo, como também havia um vultoso investimen-
to em exploração de petróleo com grande expectativa na Amazônia. 
Tomei conhecimento da tal reunião pelo Prof. José Leite Lopes, que 
era entusiasta da idéia e incentivou-me a voltar para a Bahia para 
fazer Geofísica. No CBPF ele perguntava-me “ô baiano, como vai a 
Geofísica na Bahia?”. O resultado é que eu voltei para a Bahia, após 
concluir o bacharelado em Física, com a idéia de fazer Geofísica; 
não fazia muito idéia do que era, mas procurei inteirar-me através 
da literatura. Ao chegar na Bahia, tivemos interação com o pessoal 
da Assistência Técnica Francesa, que estimulou na UFBA a criação 
da chamada Geofísica Nuclear, consistindo de aplicação de algumas 
propriedades nucleares, tais como espectrometrias de massa, alfa e 
gama em soluções de problemas da Terra... e é o que se fazia lá. A As-
sistência Francesa nos auxiliou nisso. Nós começamos em 1966/68, e 
eu particularmente não estava satisfeito, porque a idéia que eu ouvi, 
no Rio de Janeiro, era de envolver-se com a PETROBRAS, bem como 
fazer prospecção mineral; e o projeto de Geofísica Nuclear, que mon-
tamos na UFBA, não contemplava nada disso. Um dia eu conversava 
no Rio de Janeiro com o Prof. Manoel da Frota Moreira, então Diretor 
Técnico-Científico do CNPq – um grande admirador de Carlos Dias – 
e coloquei essa questão para ele: “mas nós não temos ninguém lá que 
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saiba procurar petróleo?”. Ele me disse: “O Professor Carlos Alberto 
Dias está voltando de Berkeley, convide ele para ir para a Bahia”. 
Naquele tempo não havia rede eletrônica, escrevia-se à mão. Escrevi 
uma carta a Dias, e ele me respondeu que tinha como primeira opção 
ir para o Pará – como o Bassalo colocou – mas o fato, contado aqui, 
é que ele “não servia” para o Pará de  então, e ele foi parar na Bahia; 
no final de Setembro de1968 ele chegou na Bahia. A partir daí, na 
minha avaliação, começou a Geofísica Aplicada na Bahia. Dias che-
gou lá com um projeto em mente de fazer um programa de pesquisa 
e pós-graduação multi-disciplinar, na Universidade da Bahia (atual 
UFBA). A pós-graduação não existia nem no regimento: não era pre-
vista pesquisa, mas fazia-se um pouco na Faculdade de Medicina. 
Dias chega,então, com esse projeto, criando uma nova perspectiva. 
Dias nunca foi contra a Geofísica Nuclear, ele era contra aquele tipo 
de “assessoramento” que a Assistência Técnica Francesa nos dava, 
por trás da qual existia sempre uma lista de equipamentos de fabrica-
ção francesa a serem comprados com recursos brasileiros, bem como 
a dependência cultural com relação ao pessoal francês. 

Nós já tínhamos começado a Geofísica Nuclear em 1966, coinci-
dindo com a reforma da Universidade para a qual existia um projeto 
da UNESCO para financiar a criação dos Institutos básicos. Em 1968, 
esses Institutos foram criados: de um lado o Instituto de Física, tendo 
como Coordenador o Prof. Antonio Expedito Gomes de Azevedo (ele 
é conhecido da UENF, porque trabalhou no LENEP durante algum 
tempo) e de outro lado o Instituto de Geociências, tendo como Co-
ordenadora a Profa. Yeda de Andrade Ferreira – como Olivar acabou 
de mostrar. Então, esses dois sustentáculos institucionais e Carlos Al-
berto Dias, com um projeto de criar um Programa de Pesquisa e Pós-
Graduação, por ele estruturado e montado, cristalizou-se no início 
de 1969, constituindo o primeiro Curso de Pós-Graduação do Norte e 
Nordeste e, na área de Geofísica, o primeiro do Brasil. O Prof. Edson 
foi o primeiro doutor a ser formado no Norte e Nordeste e o professor 
Olivar o segundo.. A estruturação desse Programa, um conjunto de 
pessoas trabalhando com uma finalidade e uma forte liderança, tudo 
isso se deveu ao Dias. Mas o líder não pode ser de consenso. Todo 
mundo conhece o temperamento de Dias, a sua “forma furacão”, mas 
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não há outra maneira de se trabalhar num ambiente tão desprovido 
de pré-requisitos e tradição. E, como disse Nelson Rodrigues, todo 
consenso tende a ser simplório ou, mesmo, burro. Foi de importân-
cia decisiva para o sucesso ter um ideal e um projeto na cabeça e ter 
disposição para brigar por esse projeto, inclusive de ter de brigar com 
reitores, pois nunca tivemos um apoio decisivo da Reitoria, desde 
quando nos instalamos como um projeto. Pelo contrário, tivemos um 
Reitor que devolveu todo o dinheiro, que nós tínhamos da FINEP, 
simplesmente porque não concordava em que os recursos viessem 
diretamente para os pesquisadores executarem. Ele queria que pas-
sassem pela Reitoria, tendo a responsabilidade executiva na pessoa 
do Reitor. Coube a Dias o projeto, a direção e a orientação do PPPG da 
UFBA, como também coube a Dias ter conseguido os recursos para 
a execução desse projeto, concedidos por FINEP, CNPq, BNDE (hoje 
BNDES), MCT; coube a ele chutar as portas, dar as caneladas, enfim 
conseguir esse dinheiro e implantar a partir da década de 70 o projeto 
vislumbrado. A interação que Dias fez com a Geologia, resultou no 
apoio de Aroldo Misi e Yeda Ferreira, e na Física conseguiu o meu 
apoio, o de Expedito e de outros professores, como Sérgio Guerreiro 
(que também era do grupo dos paraenses), mas os recursos foram 
conseguidos por Dias, junto aos mais diversos órgãos. A administra-
ção desses recursos era feita de uma maneira totalmente fora do con-
trole da Reitoria, porque o dinheiro vinha diretamente para o PPPG, 
que legalmente não existia, mas existia de fato e geria tais recursos 
como se fosse uma fundação. E um Reitor, em 1978, “rodou a baiana” 
e devolveu o dinheiro. Quando devolveu o dinheiro, o Dias foi capaz 
de conseguir que o CNPq e outras instituições garantissem nossa so-
brevivência, uma vez que o dinheiro fôra devolvido. É importante 
frisar que, nessa época, não existia o regime de dedicação exclusiva, 
de modo que nossos salários eram pagos total ou parcialmente com 
recursos de tais convênios. Então, foi muito importante a liderança 
que Dias exerceu dentro do projeto; é muito importante esse tipo de 
liderança que infelizmente nem todos nós  temos. Dias tem e teve 
essa capacidade de criar um mega projeto na Bahia, depois outro no 
Pará, e ainda outro aqui na UENF. Eu diria que a Geofísica na Univer-
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sidade brasileira começou quando Dias chegou, com um projeto de 
pesquisa e pós-graduação, lá na Bahia. Edson disse aqui que existem 
outras histórias, cada um contando sua história; a História nos mos-
tra que até as fotografias também são mudadas, as pessoas são retira-
das das fotos... cada um conta a história a seu modo. É fato, todavia, 
que quando a Geofísica Aplicada chegou com Dias, nós já tínhamos 
atividades em Geofísica Nuclear, que continuam até hoje. A opção 
“Geofísica Nuclear” continua atuando na parte de isótopos estáveis, 
geologia isotópica, água de reservatório e petróleo, calor radiogêni-
co, geotermia, mas com um sentido de aplicação e um significativo 
envolvimento com a Geofísica aplicada, que se deve à contribuição 
de Dias. Por questões históricas, a Geofísica Nuclear foi localizada na 
Física e a Geofísica Aplicada nas Geociências, mas acham-se entre-
laçadas graças à interdisciplinaridade implantada por Dias no PPPG, 
o que continua até hoje. O outro grande salto, por questões paralelas 
eu não participei muito desse grande salto, foi a parte propriamente 
de exploração de petróleo; eu fiquei algum tempo fora do projeto, 
mas foi o outro grande salto. Edson falou disso aqui, dos avanços e 
dos problemas e conseqüências – mas hoje, a verdade é que graças ao 
grande salto do petróleo nós temos uma Geofísica Aplicada na área 
de petróleo, além de ter Geofísica Aplicada na área de água subterrâ-
nea, na área de prospecção mineral, na área de geotermia. Ou seja, 
hoje, nós temos grupos trabalhando em várias áreas diferenciadas, 
mas que poderíamos chamar genericamente de Geofísica Aplicada 
dentro do Centro de Pesquisas em Geofísica e Geologia. Essa home-
nagem hoje a Carlos Alberto Dias é basicamente a quem trouxe essa 
idéia numa época em que nem CNPq, nem CAPES, estavam com 
isso na “cabeça”; não existiam os chamados programas setoriais de 
Governo, nem apoio da PETROBRAS às Universidades, não existia 
nada disso; era tudo muito incipiente e primário. Pois bem, naquela 
época, o Dias chegou com esse projeto grandioso e germinativo de 
tantos outros projetos. Então, essa é a grande homenagem que a Geo-
física tem que fazer a ele, por ter realmente começado e implantado 
a Geofísica no Brasil.
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Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - O Prof. Roberto 
Argollo foi o elo inicial confiável que me levou para a Bahia, onde 
fiquei por 18 anos, após meu regresso do doutorado, conforme já 
foi descrito. Nos conhecemos ainda no Rio, em 1962-1963, eu já 
pesquisador  iniciante do CBPF e o Argollo cursando os dois últi-
mos anos do bacharelado em Física na FNFi/CBPF ao vir transfe-
rido da Escola Politécnica/UFBA. É importante a referência que 
Argollo fez a uma reunião organizada por mim, ainda estudante, 
em 1961. Isso ocorreu durante o Simpósio Latino-Americano de 
Física daquele ano, organizado pelo CLAF no CBPF. Foi aí que 
eu plantei a idéia de físicos fazerem uma geo+física, vista então 
como uma reorientação da Física tradicional em direção ao es-
tudo da Terra, visando a exploração e produção de suas riquezas 
naturais (minérios, água e petróleo) e o estudo do meio ambiente 
e atmosfera, como área multi-disciplinar, com grande interesse 
para o desenvolvimento do Brasil. Foi aí que eu expressei, pela 
primeira vez, a necessidade de formação de grupos regionais de 
pesquisa a partir da Física, que iniciava a ser implantada pelo 
País afora, surgindo para mim naturalmente a idéia da necessi-
dade de formação de um grupo paraense. José W. Bautista Vidal, 
Professor da UFBA e então estagiário no CBPF, estimulado por 
essas primeiras idéias, decidiu formar um grupo análogo baiano. 
Enquanto o grupo de paraenses resultou na vinda subseqüente 
de 19 jovens, nos 6 anos seguintes, e em eu me transferir para 
Berkeley/USA, onde fiz meu doutorado em Engenharia/Geofísica 
Aplicada, o grupo baiano se resumiu ao Roberto Argollo, em vez 
dos 20 a 30 que o Prof. J. W. Bautista Vidal anunciara. Mais adian-
te, Vidal tentou contratar, com esse objetivo, físicos já formados 
pela USP (Jean Flexor, que estivera presente na reunião de 1961, 
no CBPF, Antonio Expedito G. Azevedo, Humberto Tanure e mais 
outros tantos), que vieram a constituir a parte principal do núcleo 
inicial de Física na UFBA e dar partida por volta de 1966-1968 na 
Geofísica Nuclear, conforme descrito por R. Argollo.

Argollo foi meu primeiro aliado consistente e coerente na 
Bahia, que me apoiou sempre em tudo que eu realizei aí, ao lado 
de um grupo crescente de gente amiga que foi surgindo, como 
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Antonio Expedito, A. Misi, Yeda Ferreira e muitos outros. É im-
portante dizer que R. Argollo tornou-se um dos dirigentes de um 
Partido (Seção Bahia), que se opôs heroicamente à ditadura mili-
tar então vigente. Por conta disso, sofreu 2 prisões, teve cancelada 
sua bolsa do CNPq para doutorado estando ele cursando no exte-
rior, e sofreu uma perseguição sistemática. Eu, como seu amigo, 
fui depor por 2 vezes, como testemunha de defesa em seu favor, 
perante os Tribunais Militares que o julgaram.

Entrevistador / UENF - Professor Roberto Argollo, o que representou 
para o Brasil a implantação do Programa de Pesquisa e Pós-Gradu-
ação em Geofísica em 1969, na Universidade Federal da Bahia?

Prof. Roberto Max de Argollo - Representou, na verdade, o início 
da Geofísica no Brasil. Carlos Alberto Dias foi o primeiro Doutor 
em Geofísica no País; não existia nada de Geofísica. Então, a im-
plantação na Bahia representou o início da Geofísica Aplicada no 
País. Quase simultaneamente, existia um início da Geofísica Pura 
na USP. Depois da Bahia, desencadeou-se a formação da Geofísica 
no Pará, e posteriormente no Rio de Janeiro e outros. Em termos 
de prospecção, PETROBRAS e Empresas de Mineração usaram 
geofísica. Mas coube à Universidade brasileira demonstrar a nos-
sa capacidade de criar os programas de pesquisa e formação de 
pessoal em Geofísica, que o Brasil precisava.

Relato por Milton José Porsani, Dr., Professor Titular, IG-
CPGG/UFBA - Inicialmente, gostaria de agradecer em nome de 
todos os geofísicos de petróleo, que foram formados nesse pro-
cesso originado pelo Prof. Dias, especialmente daquele grupo de 
bolsistas do Convênio UFBA/PETROBRAS, absorvido posterior-
mente no quadro docente permanente da UFBA (além de mim, 
os Professores Marco Botelho e Amin Bassrei, aqui presentes, e 
os Professores Reynam Pestana e Wilson Figueiró). Somos cinco 
professores permanentes, especialistas da área de sísmica, hoje 
fixados na UFBA, em decorrência de um cuidado muito impor-
tante adotado, na época, pelo Prof. Dias. Como o Prof. Argollo 
acabou de mencionar, esse Programa foi um marco na história 
da Geofísica brasileira. O PPPG/UFBA (atual CPGG/UFBA) abriu 
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uma linha nova de pesquisa, sísmica de exploração de petróleo, 
que mudou a vida de muita gente e até instituições. Trouxe vi-
sitantes da maior relevância internacional, por períodos longos, 
e formou até o momento cerca de 108 mestres e 35 doutores de 
geofísica aplicada na área de exploração de petróleo, que atuam 
hoje na indústria petroleira e nas Universidades. Essas realiza-
ções que tiveram início em 1981, e que já atravessam a 3ª década 
de realizações, é a razão central da minha homenagem ao Prof. 
Dias. Gostaria de mostrar alguns slides ilustrando algumas reali-
zações decorrentes daquele convênio, concebido com originali-
dade e executado com maestria, que deixou muitos frutos. Este 
aqui [apontando para a projeção do 1º slide] é um breve histórico, 
já falado várias vezes, é a fase do PPPG em 1969, quando iniciou. 
Começa nesse mesmo ano a formação de mestres e doutores em 
Geofísica Aplicada e aí estão as linhas de pesquisa daquela época: 
Exploração Mineral, Exploração de Água Subterrânea, Hidrologia 
Isotópica e Climatologia do Nordeste. Em 1981, por iniciativa do 
Prof. Dias, foi firmado um convênio de Formação de Mestres e 
Doutores pioneiramente em Geofísica Aplicada à Exploração de 
Petróleo, envolvendo a PETROBRAS, o CNPq e a FINEP. E, como 
conseqüência disso, vieram para a Bahia cerca de 30 pesquisado-
res famosos, da 1ª linha mundial, à taxa aproximada de 3/ano, 
no período de 1982 a 1995, que deram conteúdo científico a essa 
linha de pesquisa, elevando o PPPG/UFBA a um patamar de pres-
tígio e renome nacional e internacional, de que desfruta até hoje. 
Pode-se afirmar que, no PPPG/UFBA, as áreas de modelagem 
numérica, migração, inversão e processamento sísmicos tiveram 
início no País, e, em alguns aspectos, mundialmente. Assim fo-
ram visitantes [apontando para o 2º slide]: Antony Gangi, William 
Vetter, Peter Hubral, Paul Stoffa, Tadeusz Ulrych, Wulf Massell, 
Jacob Fokkema (atual Reitor da Delft University, na Holanda), 
Cinna Lomnitz, Dan Loewenthal, Dan Kosllof, Arthur Weglein, 
Shalon Raz, Theodor Krey, Viatcheslav Cerveny, Sergey Goldin, 
Bjorn Ursin, Ivan Psensik, Phillip Carrion, Ralph Knapp, Albert 
Tarantola, Jerry Harris, Mikhail Popov, Hu Sham Wu, Irshad Muf-
ti, Alexander Kachalov, Vaclav Vavrycuk, Oldorich Novotny, Sri 
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Niwas, e, mais recentemente, já fora do convênio com a PETROBRAS, 
Benedict Clennell e Cícero da Paixão Pereira, este último como pes-
quisador visitante do PRH/ANP.

O Prof. Dias instalou uma estrutura que está em uso até hoje 
para os alunos do mestrado e doutorado – aqui estão dois slides ape-
nas, para mostrar essa sala, que existe desde 1981, pela qual muitos 
dos colegas (ex-alunos) passaram, tiveram um lugarzinho quieto para 
pensar, eu inclusive, Marco Botelho, Amin, Donizete, que está aqui 
presente neste evento, ex-aluno da casa, e vários outros alunos  que  
usufruíram dessas facilidades, um material de 1ª qualidade. Eu me 
lembro que o Prof. Dias foi advertido pela PETROBRAS pelo custo 
dessa infraestrutura , tido na época como exagerado, porque as cadei-
ras eram mais confortáveis do que as que os técnicos da PETROBRAS 
tinham em suas salas de trabalho. Walter está lembrando também, 
não é?! [apontando para a platéia]; [das baias, responde Walter da 
platéia] – isso, das baias, as “famosas baias” , onde a gente sentava, es-
tudava, refletia. Existe uma versão mais moderna dessas “baias” em 
um outro laboratório que eu irei mostrar, possuindo computadores 
instalados. Prof. Sato instalou alguns computadores aqui com sistema 
de “thin client”, com uma grande comodidade pros estudantes, diga-
mos, elas foram modernizadas, mas as salas, o espaço, a estrutura, 
tudo isso foi fruto do esforço e da imaginação do Prof. Dias. Esse foi 
o local onde os alunos de mestrado e doutorado conviveram, cada 
um, por períodos de dois a três anos, de quatro a cinco anos, e onde 
iniciaram e concluíram seus trabalhos. A foto seguinte mostra alguns 
alunos da 1ª turma de mestrado em geofísica de petróleo do País, 
onde estão também alguns alunos do doutorado e alguns professores. 
Walter Leitzke está localizado aqui embaixo [apontando para a foto]. 
Essa foto é interessante, pois traz à memória a circunstância da for-
matura dessa primeira turma, a Universidade em greve nessa época; 
existia entre os estudantes do DCE uma rejeição muito grande, como 
é natural, à continuidade das atividades, considerada “furo de greve”. 
Como esse evento trazia os representantes máximos da PETROBRAS, 
do CNPq e da FINEP, dirigentes das entidades que estavam apoiando 
o convênio, era um evento que não podia ser remarcado; então, os 
estudantes fizeram um “corredor polonês”, forçando com que todos 
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os formandos, inclusive as autoridades, passassem por esse corredor 
no acesso ao auditório. Apesar de todo o constrangimento, a soleni-
dade foi realizada.

Professores visitantes, professores nacionais e vários alunos de M e D da 1ª turma de sísmica - 1982 
do PPPG/UFBA. (Em pé, vindo da esquerda): W. Vetter, R. Tarabini, S. Freire, Estrela Braga, E. Sam-
paio, Osni de Paula, Osvaldo Sá, M. Tygel, P. Hubral, C. Dias. (agachados, vindo da esquerda): W. 
Leitzke, M. Porsani, Walter Brito, C. Varela, C. Pontes.

Isso mostra a coragem, a determinação, com que o Prof. Dias sem-
pre conduziu seus objetivos; quer dizer, apesar da greve, com todas 
as dificuldades até na hora da celebração das homenagens, mesmo 
assim, conseguia realizar vitoriosamente as atividades programadas. 
Como resultado dessa história, podemos mostrar, hoje, um  total de 
mestres e doutores formados no CPGG/UFBA dado por: 172 mestres 
(108 formados na área de petróleo) e 45 doutores (35 na área de pe-
tróleo). Desse total, 86 mestres e 13 doutores são hoje geofísicos da 
PETROBRAS. A PETROBRAS apoiou maciçamente esse Programa e 
junto com o CNPq pagavam os professores visitantes. Eu até gostaria 
de fazer uma provocação aqui ao Wander, que vai me suceder na se-
qüência das palestras: por que a PETROBRAS deixou de dar este tipo 
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de apoio, se o Programa rendeu à PETROBRAS um produto inestimá-
vel, formando um grande número de mestres e doutores, hoje incor-
porados ao Corpo Técnico da PETROBRAS, muitos deles ocupando 
hoje na Empresa posições de destaque. Porque a PETROBRAS, de 
repente, deixou de apoiar tais Programas? É importante aproveitar-
mos  este momento, para fazermos algumas reflexões. O Wander é o 
primeiro doutor formado em Geofísica de Petróleo deste País.

Todos os trabalhos realizados nesse Programa, graças ao trabalho 
do Prof. Sato, estão hoje disponíveis na internet em arquivos PDF (as 
dissertações de mestrado e teses de doutorado, inclusive os trabalhos 
de conclusão da graduação). Então, qualquer um pode baixar esse 
material todo, inclusive listagem dos programas Fortran gerados nes-
ses trabalhos; foi uma iniciativa muito importante e que depois foi 
seguida por outros cursos de pós-graduação. 

Como eu disse, foram formados 5 doutores nacionais na área de 
petróleo, para serem absorvidos no Corpo Docente permanente da 
Universidade, garantindo assim a continuidade do processo. Isso 
aconteceu também de um modo muito difícil e complicado; cada um 
aqui tem uma história para contar. Em 1990 foram contratados Por-
sani e Botelho, em 1992 Reynam e Wilson Figueiró e, por último, o 
Amin em 1995; sendo que, 2 foram contratados através de concurso 
no Instituto de Física (Reynam e Amin) e 3 no Instituto de Geociên-
cias (Porsani, Botelho e Figueiró). 

Na área de petróleo, as linhas de pesquisas são: imageamento (mi-
gração, inversão), processamento de dados sísmicos e eletromagné-
ticos, modelagem numérica (traçamento do raio, diferenças finitas, 
elementos finitos), perfilagem de poços, determinação de parâmetros 
petrofísicos, e, mais recentemente, com os projetos apoiados pela FI-
NEP e PETROBRAS, os Professores Olivar, Sato e Dias atuam em ca-
racterização geofísica de reservatório com método eletromagnético.  
É uma herança que vem de uma iniciativa do Prof. Dias, que se es-
tende até hoje. Outro marco importante foi a criação do curso de gra-
duação de Geofísica em 1991. Em 1992 entrou a primeira turma, se-
guindo um currículo abrangente nas áreas de exploração de petróleo, 
exploração de recursos minerais, recursos hídricos, estudos geotéc-
nicos e do meio ambiente, com a primeira turma formada em 1997. 
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Até o presente momento, já foram graduados 40 alunos e ao final de 
2007 serão graduados mais 10. Então, além do curso de pós-graduação, 
existe o curso de graduação fortemente ancorado na pós-graduação. 
Desse curso de graduação participam todos os professores; esse é um 
desdobramento das iniciativas do Prof. Dias, que fortaleceu o grupo 
como um todo. Este curso de graduação, conquanto o primeiro a ser 
pensado, na seqüência cronológica é o segundo a ser implantado em 
Geofísica no Brasil: o primeiro é o do IAG da USP, o de Belém é o ter-
ceiro, que já formou a primeira turma, seguindo-se o curso da UFF e, 
já no próximo ano, o da UFRN. Tem outro marco importante na tra-
jetória que vem como desdobramento dessas ações que é o Programa 
PRH da ANP, criado em 1999, a partir da mudança da Lei do Petróleo. 
O CPGG da Universidade Federal da Bahia (UFBA) obteve aprovação 
de um único projeto, coordenado inicialmente pelo Prof. Reynam, de-
pois pelo Prof. Amin, e atualmente pelo Prof. Sato. Alunos da gradu-
ação de Geologia e Geofísica e da pós-graduação de Geofísica podem 
receber apoio na forma de bolsas de estudo para fazer o bacharelado, 
o mestrado ou o doutorado. Para o ano 2008 tivemos 14 bolsas para a 
graduação, 8 para o mestrado e 2 para o doutorado.

Um outro marco importante na nossa história mais recente, na 
Bahia, foram os projetos apoiados pela FINEP, através de um edital 
em 2001, as Redes Cooperativas de Pesquisa Norte e Nordeste. Esse 
modelo, bem recebido, de redes temáticas de pesquisa, está sendo 
adotado também pela PETROBRAS. Juntamente com geofísicos da 
UFPA e da UFRN criamos a rede em Geofísica de Exploração. Uma 
outra rede semelhante é a de Geologia e Geofísica de Campos Ma-
duros, inicialmente coordenada pelo Walter Medeiros, apoiada pela 
FINEP, articulada com a Bahia, através do Olivar, que por sua vez 
tem envolvimento com o LENEP, através do Prof. Dias e outros. Es-
ses projetos todos tem um volume substancial de recursos e através 
deles tem havido fundos para bolsa, renovação de equipamentos e 
construção de infra-estrutura. Tais projetos estão permitindo a cons-
trução de novos laboratórios: vejam, na foto a seguir, Sato, Reynam 
e eu fiscalizando a obra.  A gente sabe que aqui, no Brasil, para fazer 
pesquisa é preciso estar envolvido de maneira bastante forte, não 
só com o desenvolvimento das idéias, mas também com a captação 
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de recursos, instalação da infra-estrutura física, compra de equipa-
mentos etc. Esta experiência nos tem permitido aquilatar melhor a 
dificuldade que foi construir a infra-estrutura física que herdamos. 
Nós chegamos no Instituto de Geociências em 1982, encontrando os 
blocos A, B, C e D construídos e funcionando.

Professores Reymam, Porsari e Sato fiscalizando as obras do laboratório de geofísica de exploração de 
petróleo do Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia da UFBA (Junho/ 2006).

Tem sido uma experiência, muito rica e educativa, administrar 
e acompanhar a obra desse laboratório de sísmica, que é apenas um 
pedaço do anexo-E, em acréscimo ao prédio do Instituto de Geociên-
cias. É um projeto antigo que está sendo resgatado agora, adicionando 
mais andares; a parte já construída é apenas um pedaço de um projeto 
maior. O Prof. Olivar já tem recursos, através de um projeto com a 
PETROBRAS, para completar essa obra. Eu quero mostrar com esses 
slides e com essas palavras que a herança que ficou da passagem do 
Prof. Dias em Salvador resultou numa equipe bastante motivada, dis-
posta a trabalhar e a continuar essa idéia de fazer a Geofísica progredir 
em elevado nível de qualidade e excelência. São ainda melhorias na 
infra-estrutura: um cluster de computadores; uma sala de visualização 
3D, mostrada na foto a seguir, na qual se vê o geofísico da PETRO-
BRAS Marco Schineli dando um mini-curso, usando dados sísmicos; 
a sala de usuários de computação; a sala de alunos do Laboratório de 
Geofísica de Petróleo, um pouco mais moderna, com tamanho maior 
das “baias” e com computador para cada aluno. Temos alunos de  dou-
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torado estrangeiros, 2 da Colômbia, 1 da Bolívia, mais um outro que já 
está no Canadá, em Calgary,  em pós-doutoramento. 

Laboratório de geofísica de petróleo - CPGG/UFBA: sala de visualização sísmica 3D (foto à esquerda) 
e sala de usuários (foto à direita).

Então esse é, basicamente, o relato que preparei para homena-
gear o Prof. Dias aqui e trazer a lembrança de que o grupo que teve 
origem com o projeto de formação de mestres e doutores de geofísica 
de petróleo em 1981, concebido, implantado e realizado pelo Prof. 
Dias, e posteriormente dirigido pelo Prof. Edson Sampaio após 1987, 
sobrevive muito bem, tendo aprendido não apenas conhecimentos 
científicos, mas entendeu que para fazer pesquisa nesse País a gen-
te precisa batalhar, administrar e assumir responsabilidades outras, 
além de ensinar e pesquisar. 

Muito obrigado, Prof. Dias. Parabéns, mais uma vez, nos seus 70 
anos. Em nome dos formados daquele convênio lhe desejamos muita 
saúde para continuar batalhando pelo desenvolvimento da Geofísica 
em nosso País. Você é um grande exemplo para todos nós, e espera-
mos revê-lo lá no CPGG-UFBA, nos ajudando a cuidar da “alma” da 
sua 1ª criatura  institucional. Obrigado.

Entrevistador / UENF - Professor Milton Porsani, qual é a herança 
da criação em 1980 da linha de pesquisa em Geofísica Aplicada à 
Exploração de Petróleo no Brasil?

Prof. Milton J. Porsani - Com a implantação do convênio para 
formação de mestres e doutores, em exploração sísmica de pe-
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tróleo, concebido e implantado pelo Prof. Carlos Alberto Dias na 
Universidade Federal da Bahia, em 1981, deu-se início à formação 
de um grupo de 108 mestres e cerca de 35 doutores na área de 
exploração de petróleo, muitos oriundos do Quadro Técnico da 
PETROBRAS, geofísicos, e outros bolsistas apoiados com recursos 
da PETROBRAS, CNPq, CAPES. Além dos técnicos formados que 
regressaram à Empresa, e que hoje ocupam posições importantes 
dentro da PETROBRAS, ficou na Universidade Federal da Bahia 
um grupo de 5 doutores, cada um com a sua história, tendo con-
cluído o doutorado entre 1986 e 90, sendo absorvidos na Univer-
sidade entre 1990 e 1995. Esse grupo é responsável pelo Labora-
tório de Geofísica de Exploração de Petróleo e pela execução de 
um grande número de projetos. Então, sobre esse grupo também 
fica parte da responsabilidade do ensino de graduação, criado em 
1992, cuja primeira turma formou-se em 1997, e que completa 
no final desse semestre a formação de 50 graduados. Esse grupo 
também tem a responsabilidade, na pós-graduação, pela linha de 
pesquisa de exploração de petróleo. A nível da UFBA, eu diria que 
esse grupo é a principal herança do convênio firmado e instalado 
na Universidade Federal da Bahia em 1981 pelo Prof. Dias. Nós 
executamos vários projetos e assumimos responsabilidades junto 
ao curso de graduação e pós-graduação, submetemos projetos ao 
financiamento da FINEP, do CNPq e da PETROBRAS, que nos tem 
permitido instalar as infra-estruturas e melhorias, novos equipa-
mentos, bolsas; então, o importante é que esse grupo continua 
ativo e precisando de apoio, reforço, mais gente. O mercado de 
trabalho do petróleo está em alta, a área de exploração de petró-
leo é uma área importante do conhecimento. Interagimos com 
grupos da Universidade do Pará, UNICAMP, com o LENEP; então 
é um grupo que continua com perspectivas muito boas e precisa 
sempre ser renovado, algumas pessoas saem, outras chegam, é 
preciso arrumar mecanismos para fixar pessoas trabalhando nas 
pesquisas e que não dependam necessariamente  de um vínculo 
permanente com a Universidade. Nesse sentido, é preciso sensi-
bilizar a PETROBRAS, a ANP e órgãos governamentais, para ga-
rantir que os recursos oriundos do petróleo sejam utilizados para 
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a contratação de pessoal para reforçar a atuação das equipes nos 
projetos da instituição. A herança mais importante do Dias pode-
ria ser resumida assim : nós somos um grupo que continua ativo, 
tocando, e levando à frente os ideais que o originaram. Nós todos 
somos gratos ao Prof. Carlos Dias pela iniciativa, pelo carinho, 
pela atenção que ele nos tem dado.

Relato por Wander Nogueira de Amorim, Dr., Geofísico, UN-RN/ 
PETROBRAS - Sei o quanto o Prof. Dias é importante, foi e conti-
nua sendo, para a Geofísica brasileira. Em nome da PETROBRAS, 
eu posso dizer que existe um período pré-Dias e outro pós-Dias, 
na história da Geofísica dentro da PETROBRAS. Com o convênio 
formal entre PETROBRAS e PPPG/UFBA, formou-se um grande 
número de mestres e doutores e passou-se a ter um background 
diferente do que se tinha antes da formação desses profissionais.

O slide n. 1, a seguir, é só a imagem de uma seção sísmica 
bruta, seguida da imagem da mesma seção  após ter passado pelo 
tratamento e processamento do dado com que a gente trabalha 
(slide n.2); até parece um afloramento envelhecido. E, em segui-
da, uma frase fazendo analogia em homenagem a quem tem tido 
a capacidade de transformar talentos em potencial em profissio-
nais de alta qualidade.

Algumas pessoas não deveriam envelhecr, para que continuem a trans-
mitir o saber, para que não lhes tirem o direito de produzir, enquanto 
cheios de energia para construir.
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Eu acho que isso tem a ver com o que o Prof. Argollo disse: “me 
preocupa o fato de que o Prof. Dias tenha que deixar a Academia 
agora, pois acho que ele tem muito a fazer”; ou seja, falando de 26 
anos atrás, quando chegamos na Universidade, naquela época o Dias 
ainda era um menino. Hoje, olhando para ele, vê-se que o tempo não 
foi cruel com ele, o tempo cuidou bem dele. Eu acho que ele tem 
ainda muita energia para produzir e tenho certeza de que ele poderia 
ainda fazer muitos convênios e produzir mestres e doutores na área 
de Geofísica. Acho que a Universidade deve “segurar” pessoas do ga-
barito do Dias.

Eu vou deixar para o final responder à provocação do Porsani. 
Mas, antecipando um pouco, eu acho muito importante, sim, que se 
pense no retorno dos convênios formais entre a PETROBRAS e as 
Universidades, porque eu percebo que está havendo uma diminuição 
na formação de mestres e doutores. Se isso perdurar por mais tem-
po, constituirá um perigo muito grande para uma Empresa do porte 
e responsabilidade da PETROBRAS. Ela já formou muita gente e, a 
meu ver, deve continuar formando.

Falar do Prof. Dias não é difícil. Eu tenho certeza de que se al-
guém quiser falar mal, vai querer falar mal – e vai ter muito o que 
falar mal dele. Se quiser falar bem não vão faltar motivos. Eu só posso 
falar de uma coisa muito boa do Prof. Dias: a responsabilidade por eu 
ter feito o doutorado é do Prof. Dias. Eu fui para a Universidade fazer 
o mestrado, enviado pela PETROBRAS. Depois de algum tempo, eu 
comecei a perceber porque o Prof. Dias conseguia o que ele queria. 
Ou seja, para conseguir recursos, ele ia para a porta da garagem do 
Ministro da Educação, antes do dia amanhecer para que o ministro 
não pudesse fechar a porta na frente dele. Então, eu passei por um 
período parecido, mais ou menos curto; eu estava lá para fazer o mes-
trado e ele achou que eu deveria fazer o doutorado. Eu dizia que não, 
porque estava muito difícil fazer o mestrado. Nós sofremos bastante 
porque o casamento Dias-Carlos Walter, este último então Diretor 
de E&P da PETROBRAS, não foi fácil; eu acho que até mesmo para 
o padre, que celebrou, foi difícil; e mais difícil ainda para nós, que 
constituímos a primeira turma. Carlos Walter dizia para o Dias: “Eu 
lhe mando 12 e se você me devolver 2 que prestam, eu terei lucrado 
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com isso”. E o Dias levou ao pé da letra. Ele chegou para o Prof. Tygel 
e disse: “Matemática nos meninos, porque se não aprenderem mate-
mática não vão aprender Geofísica”. Então, por conta do período que 
não estava fácil, eu não queria fazer o doutorado; mas o Dias em cada 
canto de parede dizia: “você tem que fazer o seu doutorado; trata-se 
de uma oportunidade única, senão você vai lamentar depois”. E eu 
dizia: “mas eu não quero, Prof. Dias”. E depois de uns dois meses eu 
acabei cedendo. Por isso que eu digo que a culpa desse doutorado é 
dele. E alguém me disse, depois, que se eu não tivesse concordado 
ele convenceria a PETROBRAS, e ela me mandaria de volta [risos da 
platéia]. Então, essa é uma tese em homenagem, realmente, ao Prof. 
Dias, que eu irei repassar nos seus pontos essenciais.

O título da tese foi “Cálculo das correções estáticas através do 
princípio da tomografia sísmica”, concluída em abril/1985; o Dias até 
brigou muito comigo porque ele brigava com a PETROBRAS por um 
tempo  mais longo para a minha permanência e acabou tendo que ce-
der para essa tese, pelo menos, porque o meu orientador não poderia 
vir no tempo que o Dias gostaria. As pessoas que fizeram parte da mi-
nha banca foram: Peter Hubral, meu orientador, eminente cientista 
do Geological Survey Alemão então visitante do PPPG/UFBA, Martin 
Tygel, hoje na UNICAMP, Marcelo Assumpção, na USP, Klaus Schiel, 
não sei onde ele anda hoje, e Tadeus Ulrych, da British Columbia 
University/Canadá, também visitante do PPPG/UFBA.

A idéia da tese basicamente é: você faz levantamento sísmico 
com fontes e receptores na superfície e essas ondas se propagam, 
atingem as interfaces que separam meios com características elásti-
cas diferentes e retornam à superfície e são registradas pelos geofo-
nes (slide n. 3). Então, temos duas complicações, uma a topografia, 
a outra é a primeira camada, que nós chamamos de zona de baixa 
velocidade (ZBV), a qual distorce completamente a propagação das 
ondas, tanto na descida quanto na subida. Então, precisamos corrigir 
esses efeitos, senão não conseguiremos uma imagem que represente 
bem a sub-superfície. Levantamentos de refração rasa ou de “up hole” 
eram então realizados, especificamente para solução desse tipo de 
problema, o chamado cálculo de correções estáticas. Mas, como se vê, 
todas as ondas que saem da fonte e atingem os receptores viajaram e, 
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portanto, conhecem de alguma maneira essa camada. Resta para nós 
– a partir do próprio dado da reflexão sísmica – resgatar essas infor-
mações e corrigir os próprios dados. Seria coisa desse tipo (slide n. 4): 
você tem aqui um gráfico de tempo contra separação fonte-receptor 
e aqui as ondas, que seriam ondas diretas, ondas refletidas, ondas 
refratadas, e percebemos que existem aquelas ondas que só se pro-
pagaram na superfície, ou só na zona de baixa velocidade. As diretas 
seriam as melhores ondas porque não estariam contaminadas pelo 
meio (subsuperfície) e poderíamos tirar as informações de espessu-
ra, velocidade das ondas, e, portanto, tempo de propagação a partir 
desses próprios dados. A presença de oscilações topográficas é nor-
malmente danoso, devido à contribuição da ZBV em nossas sessões 
sísmicas, ou seja, o que não queremos. Para que elas representem a 
geologia de subsuperfície, se não fizermos aquelas correções, um re-
fletor em profundidade, que seria horizontal, por conta da topografia 
apareceria inclinado. Se tivéssemos só a zona de baixa velocidade 
com variação de espessura ou velocidade, nosso refletor estaria no-
vamente inclinado. 

Então, para que possamos ter uma sessão sísmica que represente 
bem a Geologia, é preciso fazer essas correções e essas, como eu dis-
se anteriormente, eram muito onerosas. A idéia seria, então, tendo 
um dado de reflexão sísmica, tirar a partir dele as correções que ele 
próprio precisaria receber, quando admitimos as primeiras quebras 
[que seriam ondas diretas que viajam na superfície e ondas refra-
tadas na base da ZBV, as ondas de maior interesse]. Faríamos o “pi-
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cking” dessas primeiras quebras e entraríamos no programa, que faria 
o “loop”. Você dando o modelo inicial, compararia o dado sintético 
com o dado real, fazendo ajustes no modelo até que se atingisse um 
erro mínimo, que nós estipularíamos. Seria basicamente isso: um 
dado real (tempo de chegada das primeiras quebras), você geraria 
um modelo inicial, calcularia os tempos referentes a esse modelo, 
compararia as diferenças, ajustaria o modelo até que os tempos reais 
e os tempos sintéticos casassem. Então, no modelo inicial, os tempos 
estão completamente diferentes dos reais e depois dos ajustes nós te-
ríamos os mesmos tempos, ou com um erro mínimo, no sentido dos 
mínimos quadrados. Seria, então, trabalhar com dados reais, com o 
tempo das primeiras quebras de chegada nos geofones e a topografia 
da linha sísmica. Feita a inversão, chega-se então ao resultado final. 
Nos slides n. 5  e n. 6 tem-se a aplicação da teoria no dado real: você 
tem o sismograma como ele é adquirido no campo (slide n. 5), onde 
as reflexões deveriam ser curvas hiperbólicas, mas que, por conta da 
topografia e da zona de baixa velocidade, essas hipérboles não são 
visíveis e não teria como conseguir a partir daí uma sessão sísmica 
de qualidade. Após a aplicação da correção estática, calculada pelo 
método, você vê que as hipérboles aparecem no dado sísmico (slide 
n. 6), e então pode-se fazer o seu processamento. 
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Os próximos slides mostram a aplicação, em seções sísmicas com-
pletas, da teoria desenvolvida na tese: tem-se a correção estática, cal-
culada por refração rasa, que além de ser um método caro, ainda dá 
uma qualidade não muito boa, conforme visto no slide n. 7. Aplicando 
a nossa teoria, chega-se, então, ao resultado mostrado no slide n. 8, 
onde se pode ver que as reflexões estão muito melhor definidas.
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Essa foi a tese, um método novo que significou a diminuição de 
custos e aumento da qualidade dos dados a serem interpretados. 
Atualmente, não se usa mais fazer levantamento de refração rasa 
para cálculo das correções estáticas na indústria petroleira mun-
dial. A tese foi continuada depois, na Universidade. Eu me mantive 
por mais um ano na Bahia, freqüentando a Universidade (o PPPG/
UFBA), transformando a teoria num programa para aplicação dentro 
da PETROBRAS. O programa ficou pronto e foi colocado para uso na 
PETROBRAS. O PPPG me ofereceu um pós-doutorado pelo trabalho. 
Eu não aceitei porque seria a oportunidade que eu teria de ir passar 
um tempo no exterior; preferi não aceitar, pois o pós-doutorado já es-
tava acertado, era só assinar os papéis. Chegando no CENPES, onde 
eu fui lotado, a gente resolveu programar um pós-doutorado que se-
ria a transformação da teoria para 3D, deixando isso tudo preparado 
para eu ir para a Alemanha, onde trabalharia com o Prof. Hubral. 
Nós iríamos fazer a extensão da técnica para levantamentos em 3D. 
Entrou o Sr. Collor de Mello na Presidência do Brasil, que proibiu 
qualquer viagem, inclusive para os técnicos da PETROBRAS, e eu 
perdi o pós-doutorado na Alemanha. 

A PETROBRAS ingressou na era dos levantamentos sísmicos ter-
restres em 3D e nós precisávamos  estender a teoria. Ela foi esten-
dida, e hoje a PETROBRAS conta com o programa correspondente, 
que é aplicado em todos os dados de processamento sísmico terrestre 
atualmente.

Finalizo esta apresentação com a seguinte conclusão: Prof. Dias, 
você é a prova de que é possível construir estruturas de ensino de alto ní-
vel, em nosso País, a partir de uma ideologia e esforço pessoal.

Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - Nós temos um be-
líssimo exemplo diante de nós, aqui. Wander Amorim veio para 
fazer o mestrado e eu percebi o talento dele. Naquela altura, eu 
discordei da PETROBRAS: de uns que vieram para doutorado, um 
eu rebaixei para o mestrado, e dos outros que vieram para o mes-
trado eu elevei dois para o doutorado. Wander é um dos dois ele-
vados para o doutorado, e é o principal. Essa contribuição dele, 
na tese, está incorporada em todas as empresas de petróleo do 
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mundo, uma contribuição de valor inestimável. A economia em 
deixar de fazer um outro levantamento para fazer aquela corre-
ção, feito agora a partir do levantamento original, usando apenas 
o computador, representa uma economia de milhões de dólares 
para cada levantamento que se faça na fase de exploração; essa 
é uma contribuição científica de grande valor, com implicação 
industrial de grande escala. Outra coisa, eu convenci a PETRO-
BRAS da importância do doutorado. Inicialmente eles não que-
riam; mas eu ganhei intimidade com o Diretor Carlos Walter, que 
era o grande chefe, e eu o convenci a aceitar, dizendo mais ou 
menos o seguinte: “veja, se a PETROBRAS não tiver doutor, vai 
perder muito; esta é a grande oportunidade que a PETROBRAS 
tem de converter-se num gerador de conhecimento novo, com re-
gistro e divulgação internacional, e nisto reside uma importante 
fonte de respeitabilidade, inclusive a nível internacional no meio 
industrial”. E ele aceitou. O que ouvimos do Wander aqui foi a 
demonstração desse fato. Eu acho que se trata de um exemplo, 
que deveria ser descrito em algum lugar como ilustração, porque 
isso é de capital importância como fato experimental e histórico. 
Nós temos que acreditar na nossa capacidade como povo, como 
gente, para liderar realizações importantes. Esse é um bom caso. 
Quantos outros casos poderiam acontecer?

Comentário: Dr. Wander N. Amorim - Eu disse, no início, que 
iria falar do tema levantado pelo Milton Porsani. Então, queria 
uns três minutos para colocar a minha posição, pessoal, porque 
até mesmo eu acho que a PETROBRAS está perdendo oportuni-
dade de fazer convênios. A minha visão é que enquanto existe 
um convenio formal, onde a empresa injeta dinheiro, ela acaba 
cobrando a si a obrigação de mandar gente. Então, como hoje a 
PETROBRAS não tem convênios formais de formação de pessoal 
(mestres e doutores) – tem convênios com as Universidades ape-
nas para pesquisas – ela acaba não mandando as pessoas fazerem 
o mestrado e o doutorado. E percebam que na minha área em es-
pecial, que é Interpretação Geofísica, as pessoas estão preferindo 
ir fazer o mestrado em Geologia. Desculpem-me os geólogos, mas 
isso é muito mais fácil do que fazer um mestrado em Geofísica. 
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Se a PETROBRAS tivesse Convênios formais, onde ela tivesse que 
disponibilizar recursos, na área da Geofísica, ela teria de mandar 
pessoas para fazer mestrado e doutorado. Então, me preocupa o 
fato de a Empresa não estar fazendo a formação maciça como 
fez durante algum tempo. Preocupa que, talvez daqui a uns 20 
anos, quando alguns bons profissionais já estarão se aposentando, 
a gente volte a falar menos em Geofísica do que se falava antes. 
Nós, 26 anos atrás, quando começou esse projeto do Prof. Dias, 
tínhamos poucas pessoas na PETROBRAS, que falavam em Geofí-
sica  em alto nível, e para não correr o risco de ter poucas pessoas 
no futuro eu acho importante que se descubra o caminho, se crie 
o mecanismo – talvez o Prof. Dias seja a pessoa mais adequada, 
e não eu – para dizer qual é o caminho para retomar o convênio 
formal de formação de mestres e doutores; eu digo, não só em 
Geofísica, mas em todas as outras áreas de atuação da Empresa.

Pergunta: Platéia - E a Universidade Corporativa PETROBRAS?

Dr. Wander N. Amorim - Eu acho que a PETROBRAS, como um 
todo, tem um excelente tratamento da formação de profissionais, 
mas existe uma diferença entre cursos de curta e média duração, 
cursos que duram até quase 1 ano, e o mestrado e o doutorado.

O mestrado e o doutorado criam na sua cabeça uma formação 
de cientista, que dentro da Universidade PETROBRAS não cria. 
Eu acho que, além dos cursos da Universidade PETROBRAS, pre-
cisamos realmente ter os cursos de pós-graduação nas Universi-
dades, financiados pela PETROBRAS e por outras empresas.

Pergunta: Platéia - Por que não se faz pesquisador na Universidade 
PETROBRAS?

Dr. Wander N. Amorim - Eu acho que seria possível, caso se conse-
guisse criar um ambiente típico de Universidade, que a meu ver é 
diferente, é peculiar. Eu acho que dentro do ambiente da empresa 
é difícil formar uma consciência de pesquisador. Durante muito 
tempo, eu lidei com o PADCT e uma coisa que a gente ouviu mui-
to foi que as Academias não gostavam da idéia de empresa dentro 
dela, porque a Universidade perderia autonomia. Conquanto eu 
respeite essa preocupação, tenho a convicção de que é possível 
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fazer tais convênios preservando a autonomia da Universidade, 
conforme eu vi nos programas que o Dias criou.

Comentário: Prof. Edson E. S. Sampaio - De qualquer modo, é 
importante que nós de Universidades, o pessoal de petróleo da 
UFBA, o pessoal do Pará, o pessoal daqui da UENF, com a ajuda 
do Prof. Dias, porque nesse ponto, sem dúvida, ele é impar, tente 
reativar junto à PETROBRAS a necessidade de continuar a formar 
pessoal da PETROBRAS a nível de mestre e doutor, talvez não na-
quela quantidade tão grande do início, porque já tem uma massa 
crítica; mas é preciso ter continuidade, é preciso haver cresci-
mento e reposição. Esse é o meu ponto de vista.

Comentário: Dr. Wander N. Amorim - Edson, eu concordo com 
você. Infelizmente, muitas vezes, as coisas acontecem por inicia-
tiva pessoal. Aí eu não saberia dizer se o caso do PPPG, com re-
cursos da PETROBRAS, foi iniciativa pessoal do Carlos Walter pelo 
lado da PETROBRAS, é possível que tenha sido, mas eu espero 
que tenha ainda hoje na PETROBRAS, dentro do Comitê de Pós-
Graduação, alguém com a consciência da importância de serem 
formados esses quadros. Hoje, como eu disse, a PETROBRAS pode 
ser considerada, talvez, uma das empresas com melhor formação 
em Geofísica do mundo. Há 26 anos, em 1980, quando começou 
este Programa na Bahia, a PETROBRAS falava um pouquinho de 
Geofísica e, se eu não me engano, produzia diariamente 180.000 
(cento e oitenta mil) barris de petróleo. Hoje, a PETROBRAS fala 
muito em Geofísica e produz 2.000.000 (dois milhões) de barris de 
petróleo por dia. Então, eu acho que é necessário que as pessoas 
não percam de vista que formar gente, lá fora ou aqui dentro, 
e quando você pega a lista que o Milton Porsani mostrou aqui, 
não há lá fora nenhuma Universidade – vamos dizer para aquela 
época, se hoje é diferente não sei – mas não havia nessa época 
nenhuma Universidade no mundo pela qual tivesse passado tanta 
gente importante nessa área. Eu não sei se o Dias tinha muito di-
nheiro, mas ele peneirou bem na escolha de quem ele trouxe; es-
colheu muito bem escolhido. E o pessoal daqui foi formado pelos 
melhores profissionais e pesquisadores na área de Geofísica, no 
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mundo inteiro. O que eu acho é que existe a necessidade de uma 
investida – já que a PETROBRAS não está fazendo a investida ela 
mesma nas Universidades – é preciso que a Universidade vá para 
cima da PETROBRAS de alguma maneira. Parar na porta da gara-
gem de alguém e conversar com ele, mostrando a importância, ou 
saber dele por que não é mais importante isso.

Comentário: Dr. Wander N. Amorim - Pois é, me falta apresen-
tar, ainda, um slide oculto. Seria necessário, para colocar o pensa-
mento de alguns colegas nossos. Eu alarguei essa foto, coloquei 
um zoom, por sugestões de colegas, que gostariam de estar aqui 
presentes, para agradecer ao Dias, mas eu não consegui editar o 
arquivo. Walter Britto é um desses formados pela Universidade, 
no Programa da Bahia, hoje Reitor da Universidade Corporativa 
da PETROBRAS. A idéia consiste em:

quiséramos poder fazer uma reprodução fiel do Carlos Dias, 
de um modo tal que esses “clones” pudessem assumir lide-
rança em vários Ministérios em nosso País, como o da Edu-
cação, o da Saúde, o da Agricultura, o da Ciência e Tecnolo-
gia e outros. E o Brasil, certamente, estaria muito melhor.

 A Universidade Corporativa oferece para o pessoal cursos de edu-
cação continuada, que são muito bons. Mas não formam a consciên-
cia que se forma dentro da Universidade. O caminho a seguir para 
abrir um novo diálogo entre a Universidade e a PETROBRAS deve ser 
através do Comitê Gestor. A questão do pessoal querer fazer o dou-
torado lá fora é “tupinicagem” nossa, segundo a qual você apresenta 
um diploma da UFBA e apresenta um de Berkeley, a maioria das 
empresas nacionais daqui vai escolher o de Berkeley, sem olhar para 
quem e para que. Isso aí não é bom para a PETROBRAS. Por outro 
lado, o próprio petroleiro quer botar dólares no bolso; então, para ele, 
é melhor ir para fora do que ficar no País. Obrigado a todos !

Entrevistador / UENF - Dr. Wander Amorim, quais as vantagens do 
convênio PETROBRAS - Universidade?

Wander N. Amorim - O convênio que a PETROBRAS e a Universi-
dade Federal da Bahia firmaram propiciou à PETROBRAS ganhar 
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um grande número de mestres e doutores de qualidade, e aumen-
tar em muito o background de Geofísica dentro da PETROBRAS.

Relato por Olivar A. L. Lima, Dr., Professor Titular, Diretor do 
CPGG/UFBA - Eu conheci o Dias em 1964, em janeiro, quando 
eu cheguei ao Rio de Janeiro, vindo do Pará, para fazer vestibu-
lar para Geologia, na ex-Universidade do Brasil. Eu fui um dos 
três alunos selecionados pelo Bassalo, com quem eu tive uma 
convivência grande, ele me ensinou três anos de Física no curso 
científico e eu não conhecia o Dias, eu nem sabia também da his-
tória do grupo de paraenses, eu estava indo para ser um cientista, 
como o Bassalo costumava dizer; mas a convivência com Dias foi 
pequena, porque logo em seguida ele saiu para os Estados Unidos, 
para fazer seu doutorado; mas foi marcante porque eu criei uma 
profunda admiração por ele. Quando ele retornou em 1968, eu 
tinha me graduado em Geologia e estava para terminar o mestra-
do em Geologia Estrutural e o meu projeto era fazer o doutorado 
em Geologia, no que eu estava bem encaminhado. Mas, Dias me 
levou para Copacabana e sentamos no calçadão e ele me conven-
ceu com um projeto, dizendo: “olha, esse é um projeto de pai para 
filho, vamos comigo para a Bahia”. E eu aceitei o convite. No 2º 
semestre de 1969, fui participar desse Programa como professor 
assistente contratado, durante dois anos como relação bancária, 
até 1971; na mesma época em que ele fez concurso para profes-
sor titular, eu fiz para professor assistente. Então, esse Programa 
foi implantado no final de 1968 – como os colegas falaram – sob 
a liderança de Dias e com o apoio de dois grupos de jovens pes-
quisadores, um de físicos e outro de geólogos. O Programa usou a 
infra-estrutura dos dois Institutos, que tinham sido recém-criados 
na Universidade. Os cursos de pós-graduação foram criados com 
as denominações de Geofísica e Geociências e aprovados pelo 
Conselho Universitário em março de 1969; em 1972, eles foram 
reformulados internamente e desmembrados em três colegiados, 
o de Geofísica para mestrado e doutorado, Sedimentologia para 
mestrado e Geoquímica para mestrado. Mais tarde, o curso de Se-
dimentologia passou a ser chamado de Geologia e foi credenciado 
também para o doutorado, incluindo duas áreas de concentração, 
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Sedimentologia e Geologia Econômica. A estrutura do PPPG, con-
forme criada em 1969, era baseada em setores, Setor-1 chamado 
de Geofísica Nuclear, Setor-2 de Geofísica Aplicada e o Setor-3 
de Geologia. Esse foi um ajuste natural a uma situação, que ha-
via na época, com dois cursos de pós-graduação estabelecidos em 
paralelo. Dias participou de toda a implantação do Instituto de 
Geociências e conduziu toda essa estruturação inicial do PPPG/
UFBA. Eu acho que o principal resultado disso foi o Setor-2, de 
Geofísica Aplicada; ele foi apoiado por uns poucos geólogos, Arol-
do Misi, Shiguemi Fujimori, petrologista, pela Coordenadora do 
Instituto, Profa.  Yeda Ferreira, e por um bom número de alunos 
de pós-graduação e as agências CNPq, SUDENE, UNESCO, BNDE. 
Ele criou e instrumentalizou – o Edson mostrou bem – um gru-
po de exploração mineral focalizado para realizar a prospecção 
geofísica de depósitos minerais no Estado da Bahia, com ênfase 
na região do Vale do Curaçá; um grupo de instrumentação em 
geofísica com o fim de desenvolver nova instrumentação; e um 
laboratório para medir propriedades elétricas das rochas; assim 
como, infra-estrutura para dar manutenção aos equipamentos 
de geofísica adquiridos. Esse laboratório de propriedades elétri-
cas das rochas é hoje um laboratório de propriedades físicas das 
rochas e está funcionando a pleno vapor, sob a minha responsa-
bilidade; um outro grupo foi o de geofísica de água subterrânea, 
com o objetivo de desenvolver estudos hidrodinâmicos e geofísi-
cos de aqüíferos no Estado da Bahia, dando ênfase na utilização 
desses reservatórios para armazenamento artificial de água em 
contraposição à açudagem na área semi-árida do Estado da Bahia. 
Esse foi o projeto “de pai para filho” que Dias me propôs, da gente 
estudar a viabilidade de armazenar subterraneamente a água, ao 
invés de fazer o armazenamento em superfície, nos açudes, que 
tem problemas de salinização e de contaminação pelos animais e 
pelo próprio homem. Esse tema converteu-se na minha tese de 
doutorado, realizada sob a orientação de Dias. 

Eu preparei uma lista com os nomes de todas as pessoas que 
foram formadas nesse primeiro período (1969 até 1982), com o 
nome das instituições onde se encontram atualmente: 
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Na área da exploração mineral: Adalberto C. Dias (UENF), Au-
gusto Pires (UNB), Edson Sampaio (UFBA), Eduardo Sá (Autônomo), 
Elpídio Jucá (UFBA), Florivaldo Sena (DOCEGEO), Hélio G. Vascon-
celos (CBPM), Ives Garrido (CBPM), José Gouvêa (UFPA), Osmar A. 
Silva (CPRM), Pedro Barreto (Autônomo), Raymundo Wilson (CBPM), 
Raimundo Gomes (CPRM), Sérgio Guerreiro (UFBA), Telésforo Mar-
ques (UFBA).

Na área de Instrumentação Geofísica: Alexandre Cavalcante (Autô-
nomo), Aurino Filho (UFBA), Carlos Portela (CEFET), Clemiro Ferrei-
ra (UFBA), Geovaldo Nascimento (UFBA), Hédison Sato (UFBA), Hum-
berto Carvalho (UFBA), Jorge Ferreira (UFBA), Luíz Pontes (UEFS), 
Paulo Lobo (UFBA), Teresa Sakai (UFBA), Yukimi Pregnolato (UFBA).

Na Geofísica de Água subterrânea: Alberto Novaes (UFBA), Ana 
Canha (Autônoma), Antonio Caldas (CERB), Francisco Costa (UFBA), 
Francisco Cabral (UFBA), Iara Oliveira (UFBA), José Márcio Marinho 
(UFCE), Joaquina Leite (UFBA), Joaquim Cerqueira Neto (UFBA), 
eu, Olivar Lima (UFBA), e Rildo Canha (Autônomo).

A partir de 1981, com base nesse convênio, envolvendo o PPPG/
UFBA com a PETROBRAS, CNPq, FINEP, Dias implantou um novo 
grupo de pesquisa focado na área de exploração de petróleo usando 
métodos sísmicos, como uma nova opção na pós-graduação em Geo-
física. A entrada do PPPG nessa linha insere-se entre os pioneiros 
mundialmente. O slide n. 1, a seguir, mostra a mesa composta por 
personalidades históricas, na solenidade de formatura da 1ª turma de 
mestres na área de petróleo, no País, a que o Porsani se referiu.

Na década de 80, sem abdicar de suas atividades regulares de en-
sino e pesquisa, o Prof. Dias exerceu o papel de administrador de um 
centro científico de porte internacional, com ampla infra-estrutura de 
pesquisa centrada num super-sistema de computação, com um pa-
cote de processamento sísmico, e numa equipe de professores/pes-
quisadores estrangeiros de alta reputação científica; nesse período, o 
seu trabalho foi responsável pela formação de uma equipe altamente 
qualificada de geofísica de exploração, da PETROBRAS, e de um am-
plo quadro de geofísicos do PPPG: 21 doutores e 113 mestres em Geo-
física para a PETROBRAS, e esse pessoal que já foi citado aqui, para 
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a Universidade (Amin Bassrei, Milton Porsani, Marco Botelho, Nilton 
Oliveira, Reinan Pestana, Rosângela Maciel e Wilson Figueiró).

Da esquerda para a direita: C. A. Dias (Coordenador, PPPG/ UFBA), José Pelúcio Ferreira (Presidente, 
FINEP), Manoel da Frota Moreira (Diretor Técnico - Científico, CNPq), José D. Araújo (Assessor da Pre-
sidência, CNPq), Germano Tabacof (Reitor, UFBA), Arlindo A. Rocha (Diretor, FINEP), Carlos Walter 
M. Campos (Diretor de E&P, PETROBRAS), Hermes T. de Melo (Coord. Central de Pesquisa, UFBA).

Em 1997, a estrutura, a equipe de pesquisa e o pessoal técnico 
e administrativo do PPPG/UFBA se constituiu no Centro de Pesqui-
sas em Geofísica e Geologia, um órgão suplementar da Universida-
de, responsável pela execução da pesquisa científica interdisciplinar 
na área da Geofísica e da Geologia. Com essas mudanças, as antigas 
unidades setoriais passaram a ser referidas como programas, mas a 
essência da estrutura inicial foi preservada. Nós temos hoje 4 pro-
gramas: Exploração de Petróleo, Recursos Hídricos e Problemas Am-
bientais, Exploração Mineral, e Estudos Costeiros. Cada um desses 
programas com um ou mais laboratórios associados. No Programa 
de Exploração de Petróleo temos laboratório de processamento e de 
visualização sísmica. No Programa de Recursos Hídricos e Problemas 
Ambientais temos o laboratório de Propriedades Físicas das Rochas. 
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No Programa de Exploração Mineral temos o laboratório de Geofísi-
ca Nuclear e o laboratório de Análises Químicas e Mineralógicas. E 
no Programa de Estudos Costeiros, temos o laboratório de Estudos 
Costeiros. Continuam os cursos de pós-graduação e graduação sendo 
intimamente relacionados com a estrutura do CPGG.

Na festa de despedida do Dias, quando ele se transferiu para a 
Universidade Federal do Pará, houve uma solenidade de despedida 
na Bahia (slide n. 2).

Da esquerda para a direita: Carlos A. Dias, Aroldo Misi (Coordenador, Curso de Pós-Graduação Geo-
logia), José A. Fernandes Filho (Superintendente, PETROBRAS/ BA) Humberto Carvalho (Coord., 
PPPG/ UFBA), Germano Tabacof (Reitor, UFBA), Telésforo Marques (Diretor, IG/ UFBA), José A. 
de Souza (Representante dos alunos PG), Yeda Ferreira (Coord. Central de Pesquisa/ UFBA), Prof. J. 
Xavier discursando.

Eu extrai o que Dias falou no finalzinho do seu discurso, para ele 
se lembrar um pouco desse momento: “Talvez agora, seja a hora de 
eu responder a duas perguntas. A primeira é: E tu, quem és? Para 
isso prefiro parafrasear um poeta romântico brasileiro: “dizem que ao 
mundo vim para ser boa, para dar de meu sangue a quem me queira, 
sou a tua alma companheira que punge, que consola e que também 
perdoa”. A segunda pergunta é aquela ouvida da mãe Terra, quando 
me falava na voz do vento: “adonde vas filho guerreiro, depois de tan-
to lutar? Vou me embora, vou me embora, no Pará eu vou lutar”.

Em todas as atividades do Dias, nessa fase da UFBA e depois, a 
liderança se exerceu com naturalidade e não como resultado de um 
poder de chefia, de cacique ou de ato administrativo burocrático; ela 
se manifestou tanto no trabalho quanto no convívio social. Algumas 
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fotos e fatos de sua vivência no CPGG/UFBA estão ilustradas em qua-
tro painéis, que estão anexados ali – e eu gostaria que vocês olhassem 
um deles com mais cuidado, que tem o acidente de 1974, quando 
Carlos Dias quase perdeu a vida. Voltando de um trabalho de campo, 
bateu no fundo de um caminhão carregado de madeira – você nem 
lembra mais, não é Dias? [Lembro sim, tenho a marca no rosto, res-
pondeu Dias]. No outro painel consta a primeira viagem científica 
do barco Caruana. E, no outro, algumas cenas lúdicas memoráveis 
das festas de São João, que a gente comemorava... Parabéns Dias, 
obrigado.

Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - Porque não dizer 
que eu estou emocionado? Essa experiência tem sido científica, 
cultural e profundamente humana. A cultura não é uma entida-
de de papel, é uma realidade vivida, e foi isso que a gente fez na 
Bahia, no Pará, no Norte Fluminense, faz e eu espero continuar 
fazendo, até o fim. Eu gosto de viver a minha cultura índia brasi-
leira; ela é emocionante, fascinante, estimulante. Não só a “ma-
rapuama” revigora, como toda essa compreensão do ser humano 
integrado com a terra, com a natureza envolvente; eu acho que 
isso é um legado que não pode ser perdido, a nossa alegria, a nos-
sa exuberante felicidade, mesmo quando a casa está caindo em 
nossa cabeça; índio ri da desgraça, essa é uma marca brasileira. 
Quando eu estava nos Estados Unidos, eu percebia os “gringos” 
ficarem sisudos e eu rindo – eles ficavam profundamente ofen-
didos comigo – quando tinha alguma coisa errada acontecendo; 
a minha primeira reação nessas situações era dar risada do lado 
trágico–cômico, depois eu buscava solução para o problema. Tais 
marcas devemos manter vivas, e eu penso que esse modo de ser 
nos une de uma forma umbilical. Acho que o Olivar falou coi-
sas importantes e emocionantes. Então, eu quero agradecer, mais 
uma vez, tanta coisa boa dita aqui.

Gostaria de registrar, neste momento, que a experiência vivi-
da por mim na Bahia não só foi a mais longa (18 anos) de minha 
vida profissional, como também, foi a mais rica. A faixa etária, 
entre os 30 e 48 anos, teve a ver certamente com isso. Trabalháva-



121

mos muito, mas vivíamos intensamente. Foi, também, de todas a 
mais arriscada e sofrida, por causa da época e das circunstâncias 
em que aconteceu, no pleno rigor do regime militar de exceção. 
Na Universidade, os embates foram também mais acirrados, con-
frontando influências, algumas vezes espúrias, e enfrentando ad-
versários escusos, para alcançarmos os objetivos acadêmicos que 
almejávamos.

Não obstante, construí na Bahia muitas e profundas amiza-
des, que perduram pela vida afora. Essas pessoas extraordinárias, 
cujos relatos acabamos de ouvir, como também alguns outros aqui 
presentes (Professores H. K. Sato, Sergio Guerreiro, M. B. Botelho, 
Amim Bassrei) e muitos outros que não puderam se fazer presen-
tes neste evento, são parte dessa história preciosa.
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SESSÃO: FASE UFPA

Prof. Fernando S. Moraes

Nós vamos começar esta Sessão devotada à experiência do Pará, 
lendo a carta do Professor José Seixas Lourenço, que foi enviada es-
pecialmente para esta celebração.

Carta de José Seixas Lourenço, Ph.D. (lida pelo Prof. Fer-
nando S. Moraes), Professor Titular (aposentado), CG/
UFPA, ex-Reitor da UFPA, ex-Diretor do Museu E. Goeldi 
e ex-Diretor do INPA / CNPq
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Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - Não é possível 
deixar de dizer alguma coisa aqui, neste momento. O Lourenço é 
uma pessoa, em primeiro lugar, brilhante. Eu exerci com relação 
a ele uma dessas coisas preciosas, que é a antevisão. Eu tinha 3 
bolsas e selecionei 4 jovens paraenses para vir cursar Universida-
de no Rio de Janeiro, e aí o Bassalo me disse: “mas, você não vai 
dar uma para o Lourenço? Ele é o melhor deles”. Ao que repliquei: 
“por isso mesmo, ele vai ganhar a bolsa que é destinada àquele 
que obtém o primeiro lugar no vestibular”. O vestibular ia ser no 
Rio de Janeiro, e nós estávamos conversando em Belém do Pará. 
Então, ele foi fazer o exame, tirou o primeiro lugar e ganhou a 
bolsa. Esse é o primeiro passo. Em segundo, é que esse rapaz foi 
de uma disciplina extraordinária. Quando ele estava em Houston 
fazendo o doutorado com uma das pessoas mais ilustres da “Teo-
ria do Dínamo” sobre a origem do dipolo magnético da Terra, eu 
falei com ele pelo telefone, porque ele já tinha viajado quando eu 
regressei do doutorado. Eu perguntei-lhe: 

– O que você vai fazer com isso [Ciência Espacial] na Ama-
zônia?

Ele ficou calado. Eu disse:
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– Nada! Isso aí para nós não vai ajudar muito; você é uma pes-
soa que tem o perfil do líder, do executivo. Você é mais do que um 
cientista. Você será um cientista, sim, mas será um executivo.

– E aí o que eu faço, então? [pergunta Lourenço]
– Muda! Vai para Berkeley, onde eu fiz o doutorado em Geofí-

sica Aplicada.
– Mas a minha bolsa é americana, eu vou perder a bolsa!
– Nós vamos te sustentar aí, enquanto vou conseguir a bolsa do 

CNPq – e levou mais de um ano para sair a bolsa e nós, do grupo 
de paraenses, tiramos do bolso, proporcional ao que cada um ga-
nhava, uma parcela mensal para poder sustentar o Lourenço nos 
Estados Unidos por mais de um ano. Esse rapaz, ao voltar, tornou-
se um elemento chave para a implantação do projeto com sucesso 
no Pará. Foi tão bem sucedido que ele se tornou Reitor, momento 
em que me transferi para Belém. Em seguida, ele foi: Diretor do 
Museu Paraense Emílio Goeldi; Diretor do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA) – Instituto do CNPq; Assessor de 
dois Ministros de Ciência e Tecnologia consecutivamente, inclu-
sive do segundo junto com o Wanderley, que está aqui presente. 
Wanderley era o Secretário Executivo do MCT e o Lourenço era 
Assessor do Ministro Roberto Amaral.  Lourenço atingiu todos os 
pontos, só não foi Ministro por culpa do Brasil; não foi por culpa 
dele, mas do Brasil, que aproveita mal os seus recursos humanos. 
Ele também foi pessoa chave na criação da Universidade Federal 
do Amapá, em disputa com, nada mais nada menos que, José Sar-
ney, e por isso, como ele teve a mão forte nesse momento, o Prof. 
Antonio Gomes de Oliveira tornou-se o primeiro Reitor dessa Uni-
versidade. O Sr. Sarney, quando conseguiu, botou o Antonio Oli-
veira para fora, substituído por um maranhense sem expressão. 
Outra coisa, ele foi fundamental para a criação da Fundação de 
Apoio e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) da UFPA, junta-
mente com o Bassalo; eu fui o consultor, eu então planejei essa 
FADESP, que é diferente de todas as outras Fundações de Amparo 
à Pesquisa. Então, eu quero também prestar minha homenagem 
aqui ao Lourenço, pelo que ele é, pelo que ele fez, pelo que ele 
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significa e pela pessoa que ele sabe ser. A sua trajetória futura irá 
certamente acrescentar outras realizações!

Carta do Geofísico Wagner Freire, (lida pelo Prof. Fer-
nando S. Moraes), ex-Diretor de E&P da PETROBRAS 
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Prof. Fernando S. Moraes - Para continuar esse depoimento, com 
riqueza de detalhes, eu vou chamar aqui o Prof. Walter Eugênio 
de Medeiros da UFRN.

Relato por Walter Eugênio de Medeiros, Dr., Professor Adjunto, 
Dep. Física e Geologia / UFRN - Eu fiz o mestrado no Programa 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica (PPPG) da UFBA, sob 
a orientação do Prof. Olivar Lima – aqui presente – e mais tarde 
eu fiz parte da primeira turma que entrou no Núcleo de Pesqui-
sas em Geofísica do Petróleo (NPGP) da Universidade Federal do 
Pará, no convênio desta Universidade com a PETROBRAS, onde 
fiz meu doutorado sob a orientação do Prof. João Batista Correa 
da Silva.

Várias pessoas têm dado depoimento aqui a respeito do Prof. 
Dias, mas todas elas, digamos assim, como colegas, ou muitas vezes 
em pé de igualdade. E é fundamental dar um depoimento diferente, 
de quem estava, na época, numa situação de  aluno, chegando para 
começar uma vida, como foi o meu caso.

Em 1984, eu já era Prof. Auxiliar-1 da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, quando fui fazer o mestrado na Bahia. Só que Pro-
fessor Auxiliar-1 ganhava tão pouco, naquela época, que eu não con-
segui levar a minha mulher e os filhos, junto comigo, para a Bahia, 
e por um desses azares da vida, eu recebi uma bolsa da CAPES, que 
naquela época atrasava terrivelmente. No meio de uma daquelas gre-
ves – que naquela época eram mais freqüentes na Universidade – nós 
recebemos um corte no salário, um atraso no salário. Eu vou contar 
para vocês um episódio sobre o Dias, que mostra a sua capacidade 
de se relacionar com as pessoas. Eu estava, nessa época, morando 
em um quarto na Bahia, e guardei o dinheiro da passagem de volta 
e o suficiente para poder comer um sanduíche no ônibus Salvador-
Natal; e fiquei comendo cada dia, até o dinheiro acabar, à espera do 
salário, ou do pagamento da bolsa da CAPES. Não saiu nenhum dos 
dois. Quando eu almocei no último dia, terminei de assistir aula e fui 
lá procurar o Prof. Dias; aí, então, há um detalhe que precisa ser dito, 
eu era um simples aluno de mestrado e o Prof. Dias, nessa época, 
era o Diretor do convênio com a PETROBRAS, assoberbado de pro-
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blemas. No entanto, ele achou cinco minutos para falar com aquele 
aluno, no corredor, que bateu à sua porta. E eu disse: “professor, eu 
estou indo para casa, porque esse foi o último dia em que eu almocei 
e não tenho mais dinheiro, só tenho agora o dinheiro do ônibus, e eu 
vou voltar para casa”. Para minha surpresa, ele puxou a carteira e dis-
se: “quanto você precisa?”. Aí eu tomei aquele susto, porque eu não 
esperava essa resposta, então eu disse: “não professor, eu tenho que 
pagar o aluguel do quarto, ‘e não sei mais o quê...’. Botei uma quantia 
aí que era equivalente a R$ 500,00 aproximadamente – eu botei um 
pouquinho mais... [risos]. Ele examinou a carteira, viu que não tinha 
o suficiente e disse: “volte daqui a duas horas”. Eu disse: “pronto, 
agora o homem me despachou...”. Mas eu voltei, à base da confiança; 
quando eu voltei, que entrei na sala, ele mandou a secretária entrar, 
entregou o dinheiro na minha mão e disse: “está aqui, um emprés-
timo para você, e volte quantas vezes você precisar”. Para mim, isso 
foi um ato extraordinário, que eu nunca esqueci, de um professor 
achar tempo de dedicar a um aluno que estava – digamos assim – na 
base da pirâmide naquela época. E olha que ele me conhecia muito 
pouco. Aquele era o primeiro semestre na Universidade. Eu não sei 
porque ele tomou uma certa simpatia pela minha pessoa, ou talvez 
porque a gente já começou brigando, ou porque ele um dia olhou 
para a minha cabeça e disse: “você é da tribo [risos] de Celso Furtado”. 
E eu não sabia que aquilo era possível e disse: “não!”. E pela primeira 
vez alguém me levantou a possibilidade de que eu tivesse ascendên-
cia indígena. Voltando para casa e conversando com meu pai e minha 
mãe é que eu vim a descobrir, a partir dessa indicação do Prof. Dias, 
que a avó do meu avô materno foi uma criança das tribos de Jandu-
ís, que sobreviveram ao massacre que Domingos Jorge Velho fez da 
tribo Janduí no Rio Grande do Norte. Então, eu devo ao Prof. Dias a 
indicação de que eu tinha ascendência indígena; fui atrás, e efetiva-
mente era verdade.

Mas isso não melhorou as coisas, porque eu descobri que eu era 
tapuia. Enquanto que ele era da tribo dos tupinambá, aí piorou a situa-
ção. Mas isso fica para outra hora... Nós tivemos um choque, eu era di-
fícil nessa época, e lembro-me que cheguei a cogitar a possibilidade de 
mudança para fazer Mecânica Estatística, no Departamento de Física. 
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Mas, o Olivar me convenceu a continuar na Geofísica, onde conclui o 
meu mestrado. Quando decidi fazer meu doutorado, me impus, num 
primeiro momento, a condição de fazê-lo no exterior. Apliquei então 
para duas Universidades americanas, UC-Berkeley e Utah, e de ambas 
eu recebi uma carta de volta dizendo o seguinte: “Ok. O seu currículo 
é excelente, muito bom, mas nós queremos uma carta de apresenta-
ção do Prof. Dias”. Ora, eu estava brigado com ele, mas aí eu tinha um 
projeto pessoal. Liguei para o Prof. Dias, expliquei a situação, e ele 
fez algo extremamente inusitado. Ele pagou uma passagem para que 
eu fosse a Belém receber a carta de apresentação em Belém. Então, 
eu fui a Belém, ele me entregou a carta de apresentação nas minhas 
mãos – raras vezes eu vi uma carta de apresentação tão elogiosa – e 
me levou para fazer um passeio pelo prédio, mostrando-me o que ele 
estava construindo em Belém, me apresentou ao Jessé, ao Licurgo, 
à Brígida, ao Mendonça, ao Jadir, a todos os outros que estavam lá, e 
lançou pra mim um desafio: “Walter, eu aqui estou fazendo uma coisa 
diferente da que eu fiz na Bahia; aqui eu tenho um projeto pessoal de 
criar uma nova geração de geofísicos que vai popular o Brasil inteiro, 
e eu estou fazendo um investimento prioritário nos alunos. Porque eu 
acredito que eles irão continuar essa minha tarefa”.

E ele me disse, então, a seguinte coisa: “se você quiser ir, vá para 
Berkeley, tenho certeza de que você será extremamente bem-suce-
dido em Berkeley, mas você vai perder a oportunidade histórica de 
fazer parte deste grupo, e de destruir o mito de que não é possível 
fazer ciência perto do Equador”. Olha, quando ele me disse isso, de-
sarmou alguma coisa e eu voltei para Natal e disse: Geneci, esqueça 
aquele negócio de Berkeley, porque nós vamos é para Belém. E aí, 
então, arrumamo-nos com “mala e cuia” e eu acho que foi uma das 
decisões mais acertadas que eu já tomei na minha vida, foi ir para 
Belém. Lá eu fiz amizades maravilhosas, que se mantém até hoje, 
como meu dileto e amigo genial, o Jessé, sentado aqui à minha es-
querda; trabalhar com o Jessé era uma coisa impressionante porque 
quando você esperava conseguir a resposta ele já havia trazido há 
muito tempo. O meu dileto amigo Licurgo, que está sentado ali, uma 
figura maravilhosa, com a qual tenho uma identidade emocional e 
intelectual enorme.  Não é à toa que tem uma foto nossa, mostrada 
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a seguir, dentro de uma piscina. Meu amigo Mendonça, que é uma 
figura muito diferente, mas também extremamente excepcional; a 
figura ímpar do Protásio – que não está aqui – de uma generosidade 
extrema. É uma figura realmente excepcional, que recebeu no Pará 
a mim, minha família e aos meus filhos, nos finais de semana, como 
se fosse parte da família dele. Aí, entra o Jadir, entram tantos ou-
tros, o Gera, o Fernando, que está aqui – um rapaz brilhante, que na 
época usava uma cabeleira [risos]... Então, foi uma época realmente 
maravilhosa da minha vida e foi uma época muito excepcional, que 
até hoje eu não consigo entender como é que foi que ela se passou, 
porque eu nunca brinquei tanto na vida, nunca fiz parte de tantas 
farras, e eu não sei explicar o fato seguinte, eu nunca produzi tanto 
intelectualmente. Foi um período, realmente, extraordinário da vida, 
porque o Prof. Dias tem essa capacidade – ou pelo menos ele teve 
lá em Belém – de criar um ambiente muito agradável e, ao mesmo 
tempo, de muita seriedade científica – eu não tenho uma palavra me-
lhor para descrever essa idéia; mas, seriedade ao mesmo tempo dá a 
impressão de ser algo enrustido, fechado, e não era isso. Havia muita 
eficácia científica, mas em um ambiente de extrema descontração, 
de enorme capacidade de companheirismo, de festas memoráveis 
de finais de semana e de fim de ano, o que é até uma coisa difícil de 
descrever. Era um ambiente, que eu poderia dizer, produtivo, criati-
vo, extremamente interessante; foi uma das experiências marcantes 
da minha vida. 

O Dias tem uma capacidade fenomenal, e ele demonstrou isso 
de forma muito particular na Universidade Federal do Pará, naque-
la época, em que ele em determinado momento se viu com muita 
dificuldade de realizar um determinado projeto, que era gastar um 
dinheiro, que ele tinha, da PETROBRAS e do CNPq. E ele bolou um 
negócio, e todos nós alunos, evidentemente sabíamos disso, mas ele 
bolou, e era uma maneira de nos envolver sentimentalmente, naque-
la história que você diz assim: “estou enganado, mas estou gostando”. 
Então ele inventou que iria dar aulas para uma turma especial de 
formação de líderes, e essa aula especial de líderes nada mais era do 
que nos empurrar tarefas que a gente tinha que fazer, além das aulas 
e tarefas do doutorado. Para mim coube então a tarefa de fazer uma 
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importação de livros com o dinheiro do CNPq. Um negócio horroro-
so, para mim naquela época. Imagina, ter que sair da minha pesquisa 
para telefonar n vezes para os técnicos do CNPq, ter que descobrir 
como é que se fazia conversão de moeda para pagamento no exterior 
e por aí vai... Bom, não sabia o Dias que aquilo fora um preparo, ou, 
pelo menos, uma pequena amostra do que eu ia encontrar depois... 
Nessa época, eu fui representante estudantil na instituição; numa 
época, éramos eu e Jessé, depois fomos eu e o Bucheb, este não se 
encontra aqui, é um rapaz da PETROBRAS. E então, nessa época, eu 
me lembro que o Dias fez uma solenidade e literalmente me forçou 
a falar, eu, que tinha muita dificuldade de falar, de me expressar com 
as pessoas.

Naquela época, eu tinha uma visão, que eu acho todo aluno deve 
passar por ela, por esse estado de espírito, de que você tinha que fa-
zer ciência, e o resto do mundo que caísse em volta. E eu acho que 
fiz isso muito bem. Quer dizer, eu fiz ciência, e também me diverti 
muito nas horas vagas. Mas, voltando ao assunto, o fato é que o Dias 
me pôs lá para falar e eu não tinha o que falar, aí eu olhei para o Prof. 
Dias e disse: “Prof. Dias, o senhor é um mal necessário” [risos]. Foi a 
maneira mais simples que eu encontrei para dizer o seguinte: “tem 
que ter alguém para fazer o seu trabalho aí, para que a gente possa 
fazer ciência aqui atrás”. Olha, mas já diz a Bíblia que, com o ferro 
que você fere, com ele você será ferido... Mal sabia ele que o destino 
preparava uma armadilha, que logo iria cair em minhas costas, talvez 
por vacância, ou talvez por competência, de liderar um grupo no Rio 
Grande do Norte. Prof. Dias, eu agora sou um mal necessário [risos]. 
Então, depois de passado esse período, eu gostaria de irmanar-me 
com o senhor, e dizer que eu estou sentindo na carne o que é que sig-
nifica ser “um mal necessário”, negociar projetos, convencer pessoas 
para serem formadas, motivar pessoas para trabalhar, o que é que 
significa conviver com as diferenças, voltar para meus colegas de an-
tes – como o meu dileto amigo Jessé, concorrer com ele por projetos, 
quando eu acho que a gente deveria mais se unir do que concorrer –, 
o que é que significa entrar na UFBA, onde foi a minha casa, ou na 
UFPA, meu lar espiritual, e, de repente, saber que eu estou entran-
do ali, não como Walter, mas como representante da UFRN, muitas 
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vezes para defender interesses de meu grupo, de minha instituição, 
negociar com ética, com capacidade de persuasão, e aí, nessas horas, 
quantas vezes eu me inspiro no velho Prof. Dias, no “caçador de ca-
ranguejo”, como ele  se auto-definiu.

Festa de Final de Ano (1990). Foto superior (iniciando da esquerda): alunos de M e D Licurgo, Men-
donça e W. Medeiros, empurrados para um banho de piscina. Nas fotos embaixo, vindo da esquerda 
(1ª foto): Prof. J. Leão, W. Medeiros e Jadir; (2ª foto): Professores visitantes e Dias em escadinha: 
Douglas O’Brien, Michael Lovell, Dias e Stephan Luthi.
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Eu estou tentando fazer este trabalho hoje com alguns sucessos, 
limitados, mas com alguns sucessos, e para encerrar esse meu depoi-
mento do que significa o grupo do Pará, eu hoje quando chego em 
Belém – 20 anos depois – eu tenho uma sensação esquisita, difícil de 
descrever, que é a seguinte: quando o avião vai descendo eu tenho a 
sensação de que estou chegando em casa, na minha casa, na UFPA. 

Para terminar, eu queria dar a vocês uma rápida noção do que é 
que estamos fazendo na UFRN, que podemos considerar como um 
desdobramento do que o Dias vem fazendo. O Dias não tem nenhu-
ma influência – digamos assim, direta, nas questões que estamos fa-
zendo – mas ele tem uma influência espiritual enorme, no sentido 
de que ele foi o elo motivador para que enfrentássemos as coisas, 
que estão acontecendo lá. Eu acho que, agora, entendo porque é que 
quando as pessoas foram me convidar para ficar no Corpo Docente 
da UFPA, ao término do meu doutorado, eu lembro do Dias dizer: 
“deixa o Walter, deixa ele porque seu caminho é outro”. Agora, eu en-
tendo o que era essa sua capacidade de antevisão, que eu ia ter aque-
le percurso, digamos assim, de perseguir a parte cientifica, mas uma 
bela hora eu ia parar e dizer: “não, só isso aqui não é o suficiente; é 
preciso fazer alguma coisa a mais.”

Eu estou lá na UFRN desde 1993. Durante esse período, junto com 
o grupo de Geofísica da UFRN e com o grupo da Geodinâmica da 
Geologia, criamos a Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, que 
existe desde 1994. Atualmente nós somos nível 4 na CAPES, temos 
um Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP, que é o 
PRH-22. Nós já formamos lá, só na área da Geofísica, mais de 15 mes-
tres e 8 doutores, e, ultimamente, face à necessidade imensa de indús-
trias por recursos humanos, nós sentimos que era preciso alargar as 
bases de entrada de pessoal e propusemos a criação de uma gradua-
ção em Geo física, muito bem recebida pelo nosso Reitor atual, o Prof. 
Ivonildo, que tem uma capacidade imensa de reconhecer grupos que 
querem trabalhar. A Universidade, ao mesmo tempo que tem um am-
biente acadêmico muito difícil, de muita competição, é um ambiente 
em que as pessoas que querem fazer as coisas sempre encontram es-
paço, motivação e companheiros para tentar tocar o barco.
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Nós estamos começando lá com a nossa graduação de Geofísica, 
que inicia em 2008 com 30 alunos, e estamos apresentando com o 
apoio da Reitoria, junto ao MEC, através do REUNI, uma demanda 
já aprovada de ter mais 3 vagas para professores, podendo então am-
pliar e renovar o nosso quadro científico na Universidade. Eu estava 
conversando com o Wander sobre o imenso desafio que nós estamos 
enfrentando atualmente na Universidade brasileira na área de Geofí-
sica. Quando eu falo nós, me refiro a todos que estão nesse trabalho 
de formar recursos humanos e formar pesquisadores, que é o traba-
lho da Universidade. E esse desafio é o de você sair de uma década, 
como foi a de 1990, de muita estagnação, de falta de emprego, e en-
trar na década seguinte de extremo oposto, de empregabilidade, que 
você não passa 15 dias sem receber um pedido de uma companhia 
para empregar um geofísico. Nós estamos hoje na Universidade com 
um quadro de professores relativamente envelhecido, porque não 
houve grande renovação na década de 1990, e, nesse sentido, as Uni-
versidades de São Paulo se beneficiaram enormemente do esforço do 
Prof. Dias, durante essa década, porque boa parte dos bons quadros 
formados nessa época estão nas universidades de São Paulo. Então, 
nós temos que enfrentar, hoje, o desafio de formar mão de obra para 
a indústria e, ao mesmo tempo, repor os quadros científicos para con-
tinuar fazendo pesquisa na Universidade. Durante esses últimos dois, 
três anos, em que eu tenho estado no CNPq, atualmente como Co-
ordenador do Comitê Assessor de Geofísica, eu tenho visto que nós 
estamos em um período crítico para a Universidade, que nós precisa-
mos fazer um esforço imenso para repor nossos quadros científicos, 
sob pena de que, daqui a 10 ou 15 anos, tenhamos um retrocesso pré-
Dias, o que seria ter que enviar pessoas para fazer doutorado no exte-
rior, para repor os quadros científicos na Universidade. Então, como 
disse o Prof. Dias, isso aqui não é só um momento de homenagem, é 
também um momento de olhar o passado e pensar no futuro, como 
mostrou meu amigo Licurgo que – deixa eu ser indiscreto – trouxe 
um livro de presente para o Prof. Dias, para parecer melhor do que 
todos nós, que não trouxemos nenhum presente. E ele, então, fala de 
um mito grego que tem duas caras, uma que olha para o passado e 
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outra que olha para o futuro. Nós estamos aqui precisando fazer isso. 
Esse não é só um momento de homenagem, mas também de refle-
xão. Precisamos encontrar maneiras de enfrentar o desafio que está 
posto diante de nós, Universidade brasileira, na área de Geofísica: 
formar quadros para a indústria e ao mesmo tempo repor os quadros 
científicos de grande competência dentro da Universidade. Então, 
eu queria aproveitar este momento para dizer isso. E dizer, ao meu 
dileto amigo Dias, muito obrigado pela contribuição que você deu à 
minha formação, e muito obrigado por ter dado duro comigo, porque 
era necessário. Obrigado.

Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - Eu estou abusando 
um pouco da condição de homenageado; mas é impossível não 
dizer alguma coisa sobre o Walter. Eu percebi o talento dele desde 
o início. Agora, para ele poder fazer a pós-graduação, tanto na 
Bahia, quanto no Pará, teve que deixar a família, ir sozinho, com 
pouco dinheiro, e inclusive sem poder vir freqüentemente a Na-
tal/RN. A estratégia dele para manter a família, que ele segurou, 
consistia em botar a mulher grávida, de vez em quando, para ele 
voltar de novo para fazer o curso; isso aí ele não conta, eu é que 
tenho de contar [risos]. Mas ele foi extraordinário, ele foi atrás e ti-
nha um sentimento da terra que só os índios têm, e foi a partir daí 
que eu comecei a olhar para ele de uma maneira muito especial. 
Você, Walter, queria fazer alguma coisa que ajudasse as pesso-
as, você queria água subterrânea, você queria ardorosamente ter 
uma utilidade social maior. O Walter hoje é um dos mais sólidos 
líderes que temos no Brasil, na área da Geofísica; ele é uma rocha. 
E no Rio Grande do Norte, que não tinha nada, ele está até agora 
no Departamento de Física, mas precisa derrubar essa “cerca”, 
[Prof. Walter responde da platéia – que já derrubou a cerca, pois 
vai ser criado um Departamento de Geofísica]. Você vai ter que 
criar uma Unidade de Geofísica e cresça, porque você tem todas 
as possibilidades.

Entrevistador / UENF - Professor Walter Medeiros, quais as influên-
cias do Prof. Dias, que o acompanham e o inspiram profissional-
mente?
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Prof. Walter E. Medeiros - A principal coisa que me fortaleceu no 
contato com o Prof. Dias foi a questão do compromisso. Eu acho 
que se tem uma característica, que define o Prof. Dias, é ter com-
promissos arraigados e de longo prazo, inarredáveis, com ética, 
com aquilo que você quer ser, com o País e com a sua gente. Eu 
acho que o Prof. Dias me influenciou enormemente nesse sen-
tido, em manter esses compromissos muito fortes. No momento 
em que eu saí do Pará eu tinha uma missão na minha cabeça, que 
era voltar para Natal/ RN, e levantar o nosso grupo de pesquisa lá 
e consolidar a área de Geofísica no Rio Grande do Norte. O Prof. 
Dias sempre foi uma inspiração para mim, nesse sentido. 

Prof. Fernando S. Moraes - Dando prosseguimento, vamos passar a 
palavra ao Professor Dr. Jessé Carvalho Costa, da UFPA, hoje uma 
grande referência brasileira na área de sísmica, Doutorado no Nú-
cleo de Pesquisas em Geofísica do Petróleo, criado e gerenciado 
pelo Prof. Dias na UFPA, no período de 1987-1993, em Convênio 
com a PETROBRAS.

Relato por Jessé Carvalho Costa, Dr., Professor Adjunto, CG 
/ UFPA - O concurso de recrutamento, para o Programa criado 
pelo Prof. Dias na UFPA, era nacional. Eu fiz a prova e passei 
muito bem. Certa vez, já no Núcleo de Pesquisas em Geofísica de 
Petróleo, eu estava jogando “vídeo game” no computador, quan-
do o Prof. Dias, passando no corredor, parou e me disse : você 
precisa ir para a Bahia tomar cursos básicos de sísmica, e voltar 
para realizar a pesquisa do seu doutorado aqui no Pará. E ficou 
diligentemente, dia após dia, insistindo para eu ir para a Bahia. 
Eu dizia que não, que não ia porque estava terminando o meu 
mestrado, já faltando pouco para concluir. Mas Dias é realmente 
insistente, não muda de idéia. Seis meses depois, eu havia sido 
admitido direto no doutorado, segundo as regras da instituição, e 
estava viajando para a Bahia. O Prof. João Batista, meu orienta-
dor do mestrado (em métodos potenciais), estava muito chateado 
comigo, muito chateado também com o Prof. Dias; e realmente, 
eu tenho que dizer, se não fosse pelo Dias, eu jamais teria feito 
sísmica. Teria me arrependido muito, pois grande parte da minha 
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experiência como geofísico eu devo à formação da UFBA; foram 
meus professores de lá que formaram a minha base, Prof. Tadeus 
Ulrych, e outros; e essa fertilização entre esses grupos, que ele foi 
criando pelo Brasil, é também responsável, hoje, por essas novas 
configurações na pesquisa em Geofísica no País. Quando vamos 
à Bahia, e montamos uma rede de pesquisa, estamos trabalhan-
do com pessoas que conhecemos, estudamos juntos, trabalhamos 
com elas, então tem toda uma configuração que foi gerada por 
uma raiz genética comum, que todos nós tivemos, que foi a per-
severança, a tenacidade e a competência do Prof. Dias. Esse meu 
depoimento não está muito elaborado, poderia estar melhor de-
senvolvido, mas terá continuidade na fala do Prof. Licurgo. Mas 
eu precisava dizer isso. Ele não só me levou como me trouxe; 
me mandou ir para a Bahia e, dois anos depois, me disse que eu 
tinha que voltar para o Pará; eu também não queria mais voltar. 
Tinha chegado na Bahia o Prof. Cerveny e eu seria seu orientado, 
uma pessoa que eu admirava muito. Mas o Dias disse: “não, você 
vai voltar sim.” E eu disse: “não, mas eu não quero ir. Estou aqui 
com um orientador que tem muita afinidade com o que eu que-
ro fazer...”. E acabei de novo, três meses depois, voltando. Voltei 
para trabalhar com uma pessoa que foi também fundamental na 
minha formação, o Prof. Michael Schöenberg, com quem eu tra-
balhei em Belém e parte na Schlumberger, em Cambridge; uma 
pessoa que é também uma grande referência científica e moral, 
na minha formação.

Todas essas coisas eu devo agradecer ao Prof. Dias, fora toda a 
dimensão, como todos nós tivemos enfrentamentos e discussões, 
mas todos nós reconhecemos a sua capacidade, a sua lealdade 
para com seus ideais, e a sua postura ética e clara diante de tudo, 
quando ele é a favor e quando ele é contra. Uma pessoa que é 
direta, que defende os seus ideais diretamente, não é uma pessoa 
de subterfúgios. Isso é uma outra qualidade do Prof. Dias. Você 
pode ter qualquer avaliação sobre ele, mas ele sempre foi honesto 
e claro ao definir suas políticas e lutar por elas. Então, todas essas 
coisas acho que temos que reconhecer nesse homem. Muito obri-
gado por tudo isso, Professor Dias. [aplausos]
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Dando continuidade à parte da UFPA, passo a palavra a um 
filho acadêmico dileto do Prof. Dias, que é o Prof. Dr. Licurgo 
Brito, Pró-Reitor de Ensino de Graduação da UFPA. Licurgo é uma 
pessoa com duas grandes paixões na vida, uma foi a Geofísica, 
mas a outra é o Ensino. Daí essa divisão, esse pêndulo, que ele 
fica fazendo com essas duas áreas... hoje em dia ele está mais para 
a área de ensino, mas tem sido fundamental na consolidação do 
Programa de Graduação em Geofísica na UFPA. A Ellen, minha 
esposa, Diretora da Faculdade de Geofísica, aqui presente, está 
sempre no pé dele pedindo mais professores e melhores condi-
ções para o Curso, e ele tem sido fundamental para nós também 
progredirmos, na consolidação da nossa graduação.

Entrevistador / UENF - Professor Jessé C. Costa, quais as qualida-
des primordiais do Prof. Dias, a seu ver?

Prof. Jessé C. Costa - Para mim, algumas qualidades são a compe-
tência acadêmica, a competência administrativa, determinação 
em propor e dar seqüência aos seus projetos de construção de 
várias instituições acadêmicas pelo Brasil afora, na Bahia, em Be-
lém, aqui no Norte Fluminense, quem sabe outras no futuro – a 
gente brinca dizendo que ele tem uma energia inesgotável. Outra 
qualidade do Prof. Dias, como ser humano, é o respeito pelos seus 
alunos, pelo ser humano, e a capacidade de se sentir responsável 
por tudo que ele começa. Eu sou testemunha de que, no final da 
década de 90, a PETROBRAS não estava contratando os egressos 
dos seus Programas com as Universidades, e o Prof. Dias recons-
truiu das cinzas financiamentos e veio pra cá para o Rio, trazendo 
todos os alunos  disponíveis que estavam se formando em Belém, 
e aqui criou uma nova fronteira, que é hoje o LENEP, essa insti-
tuição onde nós estamos aqui o homenageando. Todas essas qua-
lidades são fundamentais no caráter do Prof. Dias; além, claro, 
do seu nacionalismo incondicional, a sua fé no Brasil e nas suas 
origens indígenas.

Relato por Licurgo Peixoto de Brito, Dr., Professor Adjunto, 
CCEN/UFPA, Atual  Pró-Reitor de Ensino de Graduação da 
UFPA - Boa tarde, a todos! Em primeiro lugar, quero agradecer 
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à organização do evento pelo convite, que me deixou surpreso: 
pôxa, lembraram de mim. Eu estou afastado dessa turma, estou 
agora na administração. Quando você entra na administração, a 
primeira coisa que você consegue é inimigos, iniciando logo após 
a posse. Em seguida, você começa a perder os amigos, porque 
você se afasta deles. Até que você vê que está só; então, tem que 
haver um malabarismo muito grande para não perder tudo. Gos-
tei muito da lembrança de vocês, mas depois eu fiquei preocu-
pado: como é, Jessé, querem que eu apresente a minha tese de 
novo?. Ele disse: não, isso é uma coisa informal, é para fazer um 
relato histórico. Eu disse: história?. Quando a gente começa a ser 
chamado para relatar história é porque já faz parte dela; então, é 
porque está velho. Aí é que veio essa preocupação. 

Eu gostaria de parabenizar a organização do evento, pela sua 
estruturação; acho que é das mais bem feitas. Primeiro, porque 
convidou a comunidade acadêmica envolvida nessa história, lide-
rada pelo Prof. Dias. Segundo, porque trouxe para cá os alunos de 
graduação, que representam o futuro. Eu acho que essa ligação, 
possível hoje de fazer aqui, da presença destes alunos com a his-
tória viva trazida para cá, narrada pelos próprios atores, ocorrida 
num tempo em que, como falou o Prof. Bassalo na abertura, ser 
aluno de graduação era um desafio enorme para a maioria das pes-
soas deste País, e ser aluno de pós-graduação, então, era raridade. 
Hoje, com as facilidades que se tem, é possível chegar mais longe 
e mais rápido. Reside nos alunos de graduação a nossa expectativa 
do futuro desenvolvimento dessa área do conhecimento.

Estou aqui, também, como representante da Reitoria da UFPA. 
A organização do evento lembrou de mandar o convite para o nos-
so Reitor, o Prof. Alex Fiúza de Mello, que já era sabedor da minha 
vinda e pediu que eu o representasse. Pelo lado da Reitoria, eu 
vou falar um pouco; mas vou mesclar também com o lado de alu-
no que fui do programa, e, particularmente, como orientado pelo 
Prof. Dias. É difícil separar essas três coisas, por isso, elas vão se 
misturar à medida em que eu for falando.

No lado institucional da Universidade, houve dois marcos da maior 
relevância em que o Prof. Dias foi figura protagonista central. O pri-
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meiro foi na criação do Núcleo de Ciências Geofísicas e Geológicas 
(NCGG/UFPA) em 1972, convertido mais tarde no Centro de Geoci-
ências /UFPA, conforme descrito pelo Prof. Bassalo. Depois, em 1988, 
na criação do Núcleo de Pesquisas em Geofísica do Petróleo (NPGP/
UFPA), cujo prédio inaugurado em 15.04.1988 resultou da reabilitação 
de um prédio literalmente sucateado no campus da UFPA, transfor-
mado pelo Prof. Dias em um prédio moderno de 1.200 m2 , usando 
recursos da UFPA e da PETROBRAS, mostrado na foto a seguir.

Prédio do Núcleo de Pesquisas em Geofísica de Petróleo - NPGP/UFPA, com 1.200m2, inaugurado em 
15.04.1988. Prédio reabilitado no campus da UFPA com recursos desta Universidade e da PETRO-
BRAS, seguindo concepção e supervisão do Prof. C. A. Dias.

Relata o Prof. Dias, em artigo auto-biográfico, que ele escreveu 
para os Anais do 10° Congresso Internacional da Sociedade Brasilei-
ra de Geofísica, que o Núcleo de Pesquisas em Geofísica do Petró-
leo encerrou-se em 1997. De fato, aquele formato foi perdido, mas 
deixou uma semente germinal que fez com que ela renascesse em 
novas bases. Acho que o Jessé é a expressão mais forte desse renas-
cimento, que hoje está ocorrendo na Geofísica; ele participou desses 
momentos iniciais, desde o puxão de orelha, quando estava jogando 
“vídeo game”, até agora; aí está o Jessé. Então, Prof. Dias, há sim um 
renascimento acontecendo. Há de se cuidar para que não se percam 
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os valores que foram conquistados, tanto do ponto de vista de gestão 
acadêmica, quanto da formação de quadros e pesquisa científica. Há 
que buscar as parcerias, como já nos foi mostrado aqui, para a sus-
tentação das atividades de programas dessa natureza. De qualquer 
modo, aquele programa não morreu. A Reitoria agradece, reconhe-
cida ao Prof. Dias, a sua contribuição considerada de fundamental 
importância para a UFPA.

Queria falar um pouco, agora, sobre a visão que nós tivemos en-
quanto estudante desse programa de Pós-Graduação em Geofísica do 
Petróleo. Começou com a seleção, conforme já dito, em nível nacio-
nal; isso foi o primeiro diferencial. Eu era professor de 2º grau, o que 
seria hoje ensino médio, e professor de cursinho de vestibular; já 
tinha 12 anos de luta nessa área e eu queria sair porque sabia que eu 
não poderia completar 70 anos feito o Prof. Dias, se eu continuasse 
naquela vida. Soube do edital lançado, que saiu num domingo, e já na 
2ª Feira liguei para o telefone da secretária Bena, que me disse : para 
melhores informações, venha até aqui. O senhor poderá conversar 
com o Coordenador. Eu fui. Quando cheguei lá, o Coordenador, Prof. 
Carlos Dias, perguntou para mim: você soube do programa como? 
Eu expliquei. Com aquela mania de fazer “hum, hum, hum”, e você 
vai falando, ele vai deixando você pegar “corda”... Quando ele parou 
de fazer esse sinal, ele disse assim: Mas eu vou lhe dizer uma coisa, 
como você não é bacharel, você é licenciado, as suas chances são 
pequenas. Eu diria que dificilmente você vai passar. Aí, eu pensava, 
comigo mesmo, “que atrevido esse sujeito; como ele vai dizendo logo 
de cara que eu não vou passar?!” Aí eu disse: Mas eu quero saber 
apenas se eu tenho o direito de me inscrever. Passar é outra história. 
Ele disse: Olha, inscrever-se você pode, mas se empatar com um ba-
charel você perde. Está bom, voltei para casa. E aí, como é que foi, 
perguntou a minha esposa. Eu era casado, três filhos, tinha 30 anos, 
por aí. E eu disse: eu vou fazer esse curso.

Larguei um dos cinco empregos que eu tinha e fui estudar para 
fazer o concurso. Próximo de sair o resultado, voltei a falar com o Co-
ordenador. Ele me disse: você tem grandes chances de ser aprovado. 
E me deu um incentivo muito grande para entrar no Programa. É 
claro que eu saí satisfeito, pensando comigo mesmo: esse aí mordeu 
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a língua. Eu fui aprovado. E, assim, foi que começou essa relação, 
como diz o Walter, das brigas, pelas quais a gente agradece depois; na 
verdade, eu não tive muitas brigas com o Prof. Dias, porque não é do 
meu estilo e nem foi necessário. A gente acabou convivendo sempre 
bem, com todos os esporros que ele ainda dá, de vez em quando, 
mesmo eu já como Pró-Reitor, ele puxa a orelha de vez em quando. 
Então, a relação tem sido essa, eu acho que o processo de formação 
nesse curso transformou a gente.

Dessa seleção participaram mais de 500 candidatos para 40 vagas, 
das quais só 20 seriam aproveitadas, após um curso de nivelamento 
seletivo de 4 meses. Esses 40 tinham que brigar para ficar classifica-
dos entre as 20 bolsas. Então, vinha gente do país inteiro, e acontecia 
o que Walter falou, da gente conhecer essas figuras fantásticas nesse 
ambiente: Walter Medeiros, Jadir.  Nós estávamos conversando ainda 
há pouco, eu e Jessé, lembrando que Jadir foi o único de nós, que 
passou pelos três programas, o da Bahia, o do Pará e o LENEP. Na 
Bahia, ele fez um introdutório ao mestrado, desistiu; foi depois para 
o Pará, onde terminou o doutorado, e naquele tempo tinha lá – acho 
que ainda tem – a possibilidade de passar direto para o doutorado, 
sem fazer o mestrado, [não tem mais, agora tem que fazer o mes-
trado, disse Jessé]. Então, o Jadir e eu completamos o doutorado, e 
depois ele veio para o LENEP, onde passou um tempo como profes-
sor-pesquisador. Essas pessoas fizeram história, naquele momento, 
e vale dizer o seguinte: a vida de cada um de nós foi fortemente 
modificada nesse processo. Aqueles que seguiram a carreira científi-
ca tiveram excelentes resultados em conseqüência dessa formação; 
outros, que a PETROBRAS não pôde contratar por ter sido proibida, 
“ficaram a ver navios”. Dezenas de mestres se espalharam por aí em 
várias funções, muitos deles não atuaram como geofísicos, não segui-
ram carreira acadêmica, mas estão fazendo outra coisa, certamente 
carregando para o resto de suas vidas uma marca definitiva dessa 
formação. E é mais ou menos o que tem acontecido comigo, depois 
que eu passei a vivenciar há 5 anos a administração do ensino supe-
rior, inclusive tendo sido natural o meu afastamento da Geofísica; é 
praticamente impossível conciliar essas duas coisas, e eu acabei me 
voltando para a área de ensino. O Walter me provoca, dizendo que 
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estou voltando para onde eu estava, mas não se volta igual, volta-se 
com outra visão, com uma experiência muito mais trabalhada. E aí, 
vale muito sim, Prof. Dias, toda sua experiência de gestão, as orienta-
ções que nos foram dadas na formação desse projeto, como o Walter 
falou, maravilhoso. Naquela iniciativa de distribuir as tarefas para 
a gente, aprendemos muito; para nós, que ficamos mais tempo lá, 
então, os ganhos foram maiores; ele pegava o pessoal do doutorado e 
dizia: “é um projeto e nós temos que fazer...” e a gente ia; e tudo isso a 
gente usa hoje, usamos inclusive umas expressões verbais, para lidar 
com nossos colegas, que vêm da convivência que tivemos com Dias. 
Todos nós herdamos muito desse convívio, e é muito importante que 
essa juventude também o faça em alguma medida.

Nós tivemos algumas aulas muito boas. Muito apropriadamente 
lembrado, hoje de manhã, pelo Prof. Edson Sampaio sobre as provas 
orais, ou então sobre as sabatinas na sala de aula. O Livro da Par-
khomenko era a referência; havia os alunos que faziam côro. Nós 
brincávamos muito com o nosso próprio sofrimento, e havia quem 
cantasse música com o nome da Parkhomenko. E assim nós íamos 
suportando os torniquetes em que ele nos colocava. Certa vez, Dias 
perguntava: – Vieira, como é que acontece a polarização nas rochas? 
E o Vieira ensaiava – Vieira era um colega vindo do Rio Grande do 
Sul. E o Prof. Dias, com aquele “hum, hum”, como quem diz “vai 
que tu vás te enforcar lá na frente”. E o Vieira explicando, e o Prof. 
Dias pergunta: Terminou? Sim, professor, respondeu Vieira muito 
confiante. Coisa nenhuma, respondeu Dias, passando para outro, e 
era mais quem torcia pra seu nome não ser lembrado. Ou então, na 
hora da prova oral, quando o colega dava uma resposta desbaratada 
e Dias fingia que não tinha ouvido a resposta, com todos os demais 
colegas sabendo que uma grande asneira havia sido dita; quando ele 
ouve asneira ele não consegue ficar calado, ele reage imediatamente. 
Mas, desta vez, ele não reagiu e passou para o seguinte: E você aí, o 
que acha disso que acabou de ouvir? E o seguinte explicou. Então, 
Dias disse: está correto.

– Você ouviu, fulano, falando para o primeiro. Você disse que era 
‘assim, assim, assim’, o seu colega está dizendo que é ‘assado, assado, 
assado’. E o primeiro, que tinha falado a asneira, reconhecendo já 
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que tinha “escorregado feio” , tremendo, suando embaixo do braço; 
ficavam aquelas rodas de suor embaixo do braço, apesar do ar condi-
cionado. E o sujeito depois de perceber a asneira, reagiu assim:

– Prof. Dias, eu disse isso? Não é possível, eu devo estar ficando 
doido, Professor... [risos]

Então, essa situação terminava sendo pitoresca, nesse ambiente 
de aprendizagem, com muito humor e também com muito sofrimen-
to. Acabou formando a gente, com a contribuição de muitos professo-
res, não só os da casa, mas os visitantes estrangeiros, que trouxeram 
notáveis contribuições. Do ponto de vista científico, fomos muito 
bem constituídos, tanto pela contribuição dos nacionais quanto dos 
professores estrangeiros. Vale lembrar o primeiro deles a chegar, o 
Prof. James Halenburg, autor de livros clássicos de geofísica. O Prof. 
Dias anunciou: “vocês se preparem porque semestre que vem virá 
um professor americano e ele não fala português”. Foi o primeiro 
susto; era gente estudando inglês de todo jeito, com fita, com vídeo, 
com tudo de que se podia valer. Foi traumática a experiência. Muita 
gente se deu mal, a gente gravava as aulas para ouvir depois, mas 
não dava tempo de ouvir; assim, a gente ia sendo formado. Vieram 
depois outros três: o Michael Schönberg, o Hilton B. Evans, o Douglas 
P. O’Brien, seguidos depois por John Lowell e o Allen Howard e, mais 
adiante, Stephan Luti e Michael Lowell, e ainda uma nova temporada 
do Howard; todos foram muito competentes e deixaram suas valiosas 
contribuições. 

A orientação com o Prof. Dias é um pouco difícil de definir. “Como 
é que tu consegues ser orientado, tu não brigas com ele, não”?, per-
guntavam alguns para mim. Não adianta, é questão de maneira de 
tratar; ele dá esporro com uma facilidade tão grande que ou você se 
acostuma, ou então vai embora, respondia eu. Sempre fui acostuma-
do a ouvir esporro, absorver e seguir em frente, tanto que hoje, no 
cargo de Pró-Reitor, já calejado com os esporros do Prof. Dias, posso 
lidar com isso com naturalidade; não é pouco que Pró-Reitor de Ensi-
no ouve de esporro, não bastasse o Sindicato dos Professores brigan-
do com os Pró-Reitores, os estudantes nas suas mobilizações políticas 
e tudo o mais, e ainda o Ministério Público, no caso das Universida-
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des Públicas. Se não fosse isso, eu acho que não conseguiria suportar 
esses 5 anos de gestão nas funções que tenho ocupado.

Quando o Prof. Dias saiu do Pará, em 1993, eu fiquei em uma 
posição crítica: eu era orientando dele, não tinha concluído ainda a 
tese, e fiquei numa função de gerência da computação em substitui-
ção a uma pessoa especialmente talentosa, que é o Paulo Buarque. 
Nesse trabalho, já feito com grande dificuldade, eu sentia que o Nú-
cleo estava ruindo e eu atraía a hostilidade dos docentes que ficaram. 
Para mim, que estava ainda aprendendo a nova função e tinha que 
terminar a minha tese, era quase certo a tese não sair. Ela acabou 
finalmente saindo em um final de semana de carnaval de 1994, aqui 
em Rio das Ostras – eu não sei se a Bena ainda lembra dessa passa-
gem, porque acabamos com o carnaval dela; ficamos trancados no 
Laboratório trabalhando. Mas de volta ao Pará, com a falência da es-
trutura administrativa do Núcleo aumentando, o convênio com a PE-
TROBRAS terminando e as brigas internas muito acirradas, nós éra-
mos  xingados nos corredores da Universidade, ofendidos até o ponto 
em que dá vontade de partir para cima mesmo. As tensões lá foram 
fortíssimas, nós passamos por momentos difíceis, e lamentamos a 
falência de toda aquela estrutura primorosamente construída. Mas, 
estamos com muita esperança nessa turma nova, Ellen, Jessé, André 
Andrade, que também está lá, para soerguer aquele programa em 
novas bases. Uma coisa muito boa, que tem surgido como um produ-
to, nos programas que o Prof. Dias originou como pós-graduação, é o 
curso de graduação. 

Para finalizar, eu vou voltar à posição de representante da Reito-
ria e em agradecimento vou passar ao Prof. Dias uma comenda em 
nome do Reitor. Essa comenda tem uma história. A Universidade 
Federal do Pará completou  50 anos no dia 02 de julho, deste ano. E 
nesses 50 anos, a Universidade desenvolveu-se muito; ela começou 
com 1.000 alunos em 1957 e está hoje com cerca de 35.000 alunos, 
só na graduação. Os cursos no início eram todos concentrados em 
Belém; hoje, nós temos 10 campi, no interior do Estado, onde se ofe-
recem cursos de graduação permanentemente, fora os núcleos com 
ofertas temporárias. Nós tivemos um crescimento de ofertas que nos 
permitiu alcançar, diretamente, 115 dos 143 municípios do Estado. É 
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claro que ela se agigantou, isso é maravilhoso, mas também é uma 
ameaça. Todas as instituições que se agigantam tem que se cuidar 
muito para não perder o controle. Então, começamos a nos dividir, 
segundo um planejamento. Nosso campus de Santarém passará a ser 
a Universidade Federal do Oeste do Pará, ou Universidade Federal do 
Tapajós, não está ainda bem definido; há outra proposta para Marabá. 
Então, a Universidade está comemorando 50 anos e, ao mesmo tem-
po, 20 anos de interiorização. A administração superior sai percor-
rendo todos os campi, e realiza eventos comemorativos constando de 
audiências públicas, audiências internas com a comunidade e, para 
isso, além do evento que houve no próprio dia 02, com a presença do 
Ministro da Educação, a Administração Superior mandou confeccio-
nar uma medalha que é entregue apenas a algumas poucas pessoas. 
E eu chamo o Prof. Dias para recebê-la. É uma medalha feita em 
cerâmica e alumínio, que são materiais típicos da riqueza da nossa 
região, particularmente do nosso Estado: o alumínio é um símbolo 
de produção industrial e a cerâmica é um símbolo da nossa história 
cultural, certamente passando pelos povos indígenas. Então, aí está, 
Prof. Dias, com um bilhete encaminhado pelo Reitor, marcando o 
reconhecimento da UFPA. 

Comentário: Prof.  C. A. Dias, homenageado - Lendo a medalha : 
“50 anos de Amazônia, patrimônio do Brasil” é o que está escrito. 
E o bilhetinho: “Caro Dias, receba essa medalha como gratidão e 
reconhecimento da UFPA, pelos seus relevantes serviços à ciên-
cia no Pará. Com admiração e amizade, Alex Bolonha Fiúza de 
Mello - Reitor.

Eu queria agradecer as palavras do Licurgo, a quem tive o prazer 
de orientar na pesquisa do doutorado. O Licurgo sabe que a minha 
malha é pequena, estreita, e quando alguém passa por essa malha 
tenha certeza que é bom. E ao Reitor, os meus agradecimentos.

Comentário: Prof. Licurgo P. Brito - Eu disse que ia falar em nome 
da Reitoria, em meu nome próprio como orientado do Prof. Dias 
e amigo. Então, eu queria registrar aqui o meu agradecimento, 
lendo a dedicatória que escrevi no livro “Ciência em Ação”, de 
Bruno Latour, que lhe ofereço : “Ao amigo Dias, o reconhecimen-
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to de sua importância para a formação da Geofísica no Brasil, e 
particularmente de sua influência na minha própria formação. 
De seu amigo e discípulo Licurgo”. O Walter já antecipou o que 
seria uma surpresa, fez muito bem por sinal; é para quem vai se 
aposentar sem se aposentar, como certamente o fará o Prof. Dias. 
É uma singela lembrança, mas com vista para o futuro.

Comentário: Prof. Jessé C. Costa - Só para pontuar rapidamente: 
esse projeto de interiorização também começa e tem influencia 
do Prof. Bassalo, do Prof. Dias, e a influência marcante daquelas 
pessoas que formaram o “Caroço”, que foram esses paraenses nas 
décadas de 60 e 70, que de certa forma desenharam e conseguiram 
implementar o seu projeto acadêmico na UFPA como um todo, que 
começa com o Lourenço chegando à posição de Reitor e, de certa 
maneira, se estende até hoje.

Entrevistador / UENF - Professor Licurgo Brito, qual foi o seu prin-
cipal aprendizado no convívio com o Prof. Dias?

Prof. Licurgo P. Brito - Pri-
meiro, que não é bom apren-
der só uma coisa. Deve-se ser 
versátil. Eu aprendi com ele o 
entusiasmo e a competência 
pela gestão acadêmica. Segun-
do, eu aprendi a honestidade. 
Ele faz uma gestão séria, ba-
seada em valores institucio-
nais. E, em terceiro, aprendi 
a cultivar a amizade, ao lado 
de todo o trabalho científico e 
de todas as relações humanas 
que precisamos fazer ao longo 
da vida. E, muito importante, 
a valorizar as pequenas coisas 
e os bons momentos.

Licurgo Brito e Dias: E salve a marapuama, e que a 
vida continue!
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SESSÃO: FASE UENF

Prof. Fernando S. Moraes

Gostaria de dar boas-vindas às pessoas chegadas há pouco: alguns 
são professores da UENF, vindos de Campos, o ex-Reitor Prof.  Sa-
lassier  Bernardo, o ex Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. José Brandão, o 
ex-Diretor  do CCT, em grande parte da fase do Dias como chefe do 
LENEP, o Prof. Herval Paes, e os Professores José Arica, ex-Chefe do 
LEPROD, e Carlos Augusto Fontes, ex-Diretor do CCTA; pela indús-
tria, nosso colega, o Geólogo Sebastião Martins, que tem trabalhado 
desde 2004 junto conosco, aqui representando a Gerência Geral da 
Bacia de Campos. Ele está recém-indicado na Chefia do Suporte Téc-
nico da UN-BC /PETROBRAS.

Relato por Fernando Sérgio de Moraes, Ph. D., Professor Asso-
ciado, LENEP / UENF - Eu farei uma introdução sobre o projeto 
LENEP/UENF, mas, antes, um comentário de caráter pessoal: o 
Dias é um tipo de pessoa com o qual, já no primeiro encontro, 
ocorre a provação; após isso, você tem dois caminhos, ou você se 
torna amigo dele, ou você não quer chegar perto dele. 

Havendo eu saído da Geologia/UFRJ em 1988, tinha pretensão 
de seguir carreira na área mineral; mas, a nova Constituição Bra-
sileira de 1988 praticamente esvaziou o setor mineral no Brasil. 
Antes, as multinacionais atuavam livremente no setor, mas com 
as restrições, impostas então, essas companhias foram embora, 
como a BP, a Billiton, que demitiram um grande contingente de 
geólogos dessa área; portanto, nessa área não havia emprego. Na 
PETROBRAS havia concursos esporádicos, não eram anuais, ocor-
riam sem regularidade; o último havia sido em 1987, após o qual 
transcorreu um longo lapso de tempo sem concursos. Mas ha-
viam os programas de pós-graduação em Geofísica apoiados pela 
PETROBRAS, o mais antigo sendo o da Bahia, e depois – quando 
eu me formei em 1988 – já havia o da UFPA. E eu fui para a UFPA 
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devido à afinidade dos métodos não-sísmicos com a área mineral. 
Além disso, eu também tinha simpatia pelo trabalho da Schlum-
berger em perfilagem de poço; portanto, sabendo que lá haviam 
essas duas áreas, decidi ir para Belém. Inscreví-me nos concursos 
para a Bahia e Belém, tendo sido aprovado em ambos, mas optei 
por Belém. Fui para lá como parte de um grupo de aproximada-
mente 5 da minha turma formada na Geologia/UFRJ. Na primei-
ra fase em Belém, após ser aprovado no concurso de provas, havia 
o Curso Introdutório, conforme já narrado aqui. Eram quatro me-
ses de curso, entrando 40 para selecionar 20, ao final. E havia a 
possibilidade, dependendo da sua colocação, de você ser admitido 
direto para o doutorado. O Prof. Dias no final do Introdutório fazia 
uma reunião, com todos os alunos na sala, apresentando a classi-
ficação final dos aprovados, concluindo: “o primeiro classificado 
é convidado, pelo rendimento, a fazer o doutorado direto”. Eu fui 
o selecionado. Hoje, ao ouvir o Wander Amorim, eu descobri que 
fui mais “malandro” do que ele, pois eu não me sentia em con-
dições, recém-saído da Geologia, de encarar toda a Física, Mate-
mática, parte computacional, exigidos nesse doutorado. Eu acha-
va que precisava de um amadurecimento mais lento. Achei um 
desafio meio insuperável. Então eu falei: “Professor, eu gostaria 
de conversar mais antes de aceitar...”. Apesar da tentação que eu 
tinha, sendo bolsista, a bolsa era maior, o tempo do aprendizado 
também era mais longo, então, só queria um tempo para conver-
sar e expor a minha insegurança e ficar no mestrado, mas o Dias 
com a sua sutileza, respondeu: “a decisão tem que ser agora, sim 
ou não?” [risos]. Aí ele resolveu meu problema. Eu pensei : vou 
adiar essa conversa por um ano. Passei o ano todo como aluno 
candidato ao doutorado, aí quando chegou na hora de escolher a 
tese, eu estava realmente determinado que deveria fazer o mes-
trado primeiro; aí, sim, foram 5 reuniões com o Dias para eu con-
seguir me rebaixar para o mestrado. Foi bom, houve mais tempo 
para o amadurecimento científico. Posteriormente, por intermé-
dio do meu orientador no programa, Douglas P. O’Brien, consegui 
ser admitido como candidato ao doutorado na Colorado School of 
Mines, nos Estados Unidos. Na verdade, o desejo maior, entre os 
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alunos da minha turma, era ser absorvido pela PETROBRAS. Mas, 
como o Presidente Collor fechou a “porteira” da PETROBRAS para 
contratação de pessoal, os egressos daquele programa do Pará não 
puderam ser contratados e, por isso,  encontram-se em maior nú-
mero hoje nas Universidades do que na PETROBRAS; só os que já 
eram funcionários dessa Empresa nela continuaram. Mas, quan-
do a semente é boa, ninguém a impede de dar frutos, e eles se 
distribuíram pelas Universidades por aí. Então, nessa primeira 
experiência lá no Pará, pouco contato direto eu tive com o Dias, 
porque minha área sendo outra (métodos potenciais), eu não fui 
aluno dele na cadeira de Petrofísica. Mas eu fui fazer o doutora-
do no exterior, e logo ele me escreveu convidando para em meu 
regresso assumir uma posição de Professor na UENF. Estive aqui 
no LENEP, no meio do meu doutorado, aproveitando uma visita 
que fiz ao Brasil; logo me identifiquei muito fortemente com esse 
projeto do LENEP e com o seu autor. Após concluir o doutorado, 
em 1996, assumi o cargo que me fora oferecido,  passando a traba-
lhar muito próximo ao Dias, encarregado por ele da coordenação 
científica do LENEP.

Vejam aí, na foto a seguir, o prédio do LENEP, que é uma be-
leza. O projeto encanta não só pela concepção dos programas 
acadêmicos, mas até em termos de arquitetura; condensa todo o 
aprendizado e a experiência do Dias na montagem de instituições 
de ensino e pesquisa.

Conforme falado aqui, este seminário não é uma simples home-
nagem, mas uma reflexão também sobre essa experiência, muito rica, 
que temos vivido junto com o Dias. Eu acho que a principal caracte-
rística do Dias é que ele trabalha com um elevado grau de liberdade, 
que vem de dois elementos essenciais: a sua intelectualidade e a sua 
capacidade executiva; isso tem como matéria-prima o seu senso da 
necessidade do seu povo, que brota a partir da sua  origem nativa – 
conforme discutimos hoje, desde a palestra do Prof. Mércio. É a com-
binação perfeita para exercer essa liberdade, que lhe permite escapar 
àquele modelo “enlatado”, que normalmente a gente encontra por aí. 
Quando você chega na área de fomento, existem modismos de toda 
espécie: hoje a gente vive no modelo de editais, projetos específicos 
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etc. O Wander Amorim expressou muito bem: há um outro lado que 
fica prejudicado, quando você só executa um tipo de modelo. Então, 
essa liberdade é que eu tenho procurado aprender com o Dias, por 
reconhecê-la como essencial à própria criatividade.

Prédio do Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo - LENEP/CCT inaugurado em 
28.03.2002 no campus UENF de Macaé, RJ.

Outra característica, impressionante para mim, é a natureza mul-
tidisciplinar do Projeto LENEP, mostrado no slide n. 1 . Quando você 
olha a data em que foi idealizado, 1992, você se dá conta de estar 
diante de um pioneirismo na área do petróleo. Darcy queria fugir 
do modelo convencional do departamento, adequando as unidades 
acadêmicas para lidar com temas. O petróleo aparece como um tema 
importante para o Estado do Rio. Suponho que Darcy deve ter dito: 
vamos desenvolver o tema petróleo, e convidou o Prof. Dias para 
conceber e implantar o projeto. 

Dias já tinha tido a experiência anterior com Geofísica, Geologia, 
Petrofísica, Computação obviamente, que é a ferramenta de tudo; 
na verdade, ele pouco devia saber de Engenharia de Petróleo. Mas 
teve a visão de integrar todo o conjunto da E&P (exploração e pro-
dução), porque o geofísico e o geólogo podem encontrar o petróleo, 



153

mas quem vai produzir é o engenheiro de petróleo. E ele fez isso a 
partir de uma posição de vanguarda – em 1992 – ainda com o grupo 
de Belém, constituído por ele Dias e alguns dos seus estudantes de 
doutorado, ainda inexperientes: Carlos Mendonça e Jadir da Concei-
ção. [Prof. Dias, da platéia : quem mais colaborou comigo na fase de 
formulação do Projeto LENEP foi o Carlos Mendonça, mas ele desis-
tiu de vir comigo fundar o LENEP, indo para São Paulo por motivos 
familiares, instalando-se no IAG/USP].

Planejamento do LENEP (iniciado em Belém em 1992): comissão de planejamento constituída por 
Prof. Dias e os alunos de doutorado, Carlos Mendonça e Jadir da Conceição. 

Por essa data, vê-se que ela antecede inclusive à re-organização 
da PETROBRAS em E&P, que resultou na reunião dessas duas áreas 
– a qual é de 1995. Então, o Dias inaugurou no Brasil a concepção 
do E&P como uma unidade institucional única. Em termos de proje-
tos acadêmicos, eu vi lá na Colorado School of Mines alguns cursos 
multidisciplinares, num ambiente onde existem geólogos, geofísicos, 
engenheiros de petróleo, mas sem constituir uma unidade. Uma uni-
dade nascendo dessa forma inter e multi-disciplinar é inédita mun-
dialmente, para o meu conhecimento.

A implantação do LENEP compreende os seguintes marcos: Che-
gada em dezembro de 1993, em Macaé, do grupo inicial (constituído 
por Dias, Jadir, Abel, Leonardo, Paulo Buarque e Bena), iniciando 
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logo em agosto/94 um curso de pós-graduação, com mestrado e dou-
torado, em instalações exíguas do CEFET, aqui ao lado. Os primei-
ros alunos da graduação cursaram dois anos na UENF em Campos, 
mas, após concluírem o ciclo básico, chegaram no LENEP em agosto 
de 1995 para o ciclo profissional começando no 3º ano. Aqui eles 
ficaram até 1998, quando se deu a Colação de grau dessa primei-
ra turma de graduação; nesse mesmo ano, foi concluída a primei-
ra tese de mestrado, de uma professora que aqui está, a Roseane. 
Em 28.03.2002, foi a inauguração das atuais instalações do LENEP, 
através de um Convênio entre UENF, FENORTE, PETROBRAS, Gov. 
ESTADO/RJ e PREFEITURA/MACAÉ, ao custo de 8,35 milhões de 
reais. Aqui tem outro fato interessante sobre a forma como o Prof. 
Dias persegue os seus objetivos. Desde que chegou, em fins de 1993, 
a grande batalha era ter a sede própria do LENEP; foram vários pro-
jetos visando financiamento, várias tentativas localmente, aqui na 
UN-BC, e na Sede/Rio da PETROBRAS. O que se tinha, até 1997, 
era um compromisso vago da UN-BC/PETROBRAS concordando em 
conceder 800 mil reais. O orçamento para o prédio, naquela época, 
já era muito superior a isso, mas o tempo foi passando e o orçamento 
da obra foi aumentando e o Prof. Dias, também, aperfeiçoando o seu 
projeto. Até o primeiro acordo real com a PETROBRAS, que ocorreu 
na gestão do Eng. Joel Mendes Rennó, Presidente da PETROBRAS e 
Paraninfo da 1ª Turma. Eu lembro que esse valor era então da ordem 
de 1,2 milhão de reais; eu não sei bem como foi a completa trajetória, 
mas o tempo foi passando e o Dias foi aumentando o valor de alguma 
forma. O último valor, efetivado pela PETROBRAS, de 3,2 milhões 
de reais eu presenciei: já havia o ok da PETROBRAS, quando houve 
uma mudança na alta hierarquia da PETROBRAS. Por isso fomos a 
uma reunião no Rio com o Diretor de Engenharia da PETROBRAS, 
Eng. Antonio Menezes, mas o valor anteriormente aprovado já estava 
defasado. O Prof. Dias chegou lá com um ofício, que ele nunca deixa 
de levar quando vai a tais reuniões, já com uma exposição de moti-
vos, objetivos, preço, tudo. Com o ofício debaixo do braço, inicia-se a 
conversa. Então o diretor acena : “está tudo certo, vamos fazer sim; 
como é a história do custo financeiro?” Dias responde certeiro : “nós 
precisamos de 3,2 milhões de reais”. Então, esse ficou sendo o valor 
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aprovado, encerrando-se a reunião. Dias guardou o ofício que levara 
para preparar um novo ofício contendo o valor de 3,2 milhões de re-
ais. É assim, ele está sempre pronto para aproveitar a oportunidade 
quando ela aparece. Dessa forma, esse valor viabilizou este prédio 
maravilhoso e a PETROBRAS executou isso de uma maneira muito 
eficiente; ela própria licitou e fez a supervisão sem precisar trans-
ferir os recursos; por isso, é o padrão que se tem. Na Universidade, 
quando a gente traz a execução  para a própria instituição, a coisa se 
complica. Há dificuldades técnicas, operacionais e administrativas 
de todo tipo e o resultado nunca é satisfatório. No caso do LENEP, 
havia engenheiros da PETROBRAS residentes aqui na obra, acompa-
nhando todos os detalhes. E o resultado aí está.

Outro ponto importante, que eu gostaria de frisar, é a dificulda-
de que foi a consecução da área onde se acha edificado o prédio do 
LENEP e até mesmo a própria inauguração deste prédio. A área ini-
cialmente atribuída pela Prefeitura de Macaé, para a edificação do 
LENEP, fica na Fazenda Mutum, próximo à atual churrascaria Galo-
pe, e tem a forma geométrica de um triângulo agudo, passando em 
um dos lados maiores a ferrovia e no outro lado a rodovia, sendo 40% 
do terreno permanentemente alagado. Dias aceitou esta área inicial-
mente, mas logo rebelou-se, declarando em entrevista ao jornal local, 
“O DEBATE”, que aquele terreno proposto era inadequado e, portan-
to, inaceitável. Concluindo que, se assim fora, seria preferível levar o 
LENEP de volta para Campos. Esta notícia provocou uma reação por 
parte da população de Macaé. O Empresário Sr. Maurício Brennand, 
em nome da Família Brennand, ofereceu ao Prof. Dias, como doação 
à UENF para construção do  LENEP, o terreno onde o mesmo se acha 
hoje edificado, com área  de 100.000 m2. Quando da conclusão da 
construção do prédio e aquisição do sistema áudio-visual para os au-
ditórios, foi necessária uma articulação usando recursos de projetos 
de pesquisas, no que era custo institucional. Em seguida, veio o pro-
blema da sustentação financeira do LENEP, que tem um peso de es-
trutura de instituto, ou de um centro da UENF. Então, só mesmo uma 
enorme habilidade é capaz de construir esse complexo e em seguida 
sustentá-lo, sem apoio suficiente dos órgãos institucionais oficiais.
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Outra questão relevante é essa visão deficiente do poder público 
em cuidar das suas instituições e infra-estrutura instalada. Ao mesmo 
tempo, os mecanismos de financiamento à pesquisa, cada vez mais, 
dificultam o uso institucional de uma parte dos recursos. Para se ter 
uma idéia, na Colorado School of Mines, onde eu fiz o doutorado, de 
todo recurso aportado na Universidade, seja por empresa ou qual-
quer outra entidade financeira, destina-se um terço desse valor como 
overhead da Universidade, para sua sustentação. Então, um terço de 
cada projeto destina-se por via de regra ao custeio da máquina. Não 
existem as Fundações paralelas por lá, porque as universidades lá 
são semi-privadas, elas têm autonomia, elas mesmas fazem a gestão 
financeira. Em nosso país é uma loucura jogar o dinheiro dentro da 
estrutura administrativa da Universidade. Então, trabalhamos com 
as Fundações, que naturalmente cobram por isso, mas subtraindo 
do financiamento às instituições fim, propriamente ditas. Nesta fase 
inicial, indo até 1999, foi uma escassez geral; não havia recurso ne-
nhum, então a gente vivia com projetinhos, que anualmente soma-
vam menos de R$ 500.000,00 para o Laboratório todo, provenientes 
de PADCT, CNPq etc; depois houve uma fase em que a FAPERJ en-
trou firme no suporte financeiro, tendo o Prof. Wanderley de Souza 
como o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, no Governo 
Garotinho. Realmente, a FAPERJ aportou recursos na Universidade, 
devendo ser reconhecida como uma das instituições que viabiliza-
ram a UENF e o LENEP.

Por volta de 1999, começou a fase da FINEP e CT-PETRO ( Fundo 
Setorial de Gás e Petróleo ). Tivemos muita dificuldade com o CT-
PETRO, sendo o LENEP uma instituição nascente, ainda não muito 
conhecida. Escrevíamos bons projetos, mas eles frequentemente não 
eram aprovados. E a gente encontrava  apoio mais no Estado, na 
FAPERJ, através da Secretaria de C&T. Até que conseguimos, aqui 
em Macaé, firmar alguns convênios com a PETROBRAS/UN-BC. Eu 
chamo atenção para esses convênios, porque foram uma excelente 
idéia : eu coordenava o programa da ANP, aqui no LENEP, e em 2003 
convidei o Gerente do Suporte Técnico da UN-BC, Maurício Diniz,  
a visitar o LENEP. Naquela época , a PETROBRAS/UN-BC estava se 
ressentindo muito da escassez de mão-de-obra, na área de engenha-
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ria de petróleo. Os concursos estavam começando a ser retomados e 
os candidatos aprovados, no primeiro concurso, não tinham chegado 
ainda; então, a demanda era enorme. Pensamos num convênio que 
provesse à PETROBRAS/UN-BC essa mão-de-obra, mas que tivesse 
também conotação de pesquisa. Então, ele determinou ao Gerente de 
Elevação e Escoamento, Eng. Sérgio Fonseca, trabalhar nessa idéia. 
Eu e o Sérgio Fonseca, com a supervisão do Prof. Dias, escrevemos o 
convênio que foi assinado com a UN-BC, visando contratação de en-
genheiros, mestres e doutores, recém-formados, e com recursos para 
pesquisa também. Então, os engenheiros iam trabalhar lá na UN-BC, 
mas estavam atrelados a um projeto de pesquisa; eles deveriam ficar 
por um período de dois anos, podendo haver recontratação. O Eng. 
Sebastião Martins era, à época, Gerente de Reservatórios, do supor-
te técnico, e participou também das negociações, até o final. Esse 
Convênio foi um enorme sucesso, praticamente um treinamento de 
primeiro emprego pós-bacharelado, pós-mestrado e pós-doutorado. 
Todos os ex-alunos, que passaram por esse projeto, tiveram a oportu-
nidade de fazer o concurso da PETROBRAS, logrando aprovação em 
mais de 80%. Acho que não são só os números que impressionam, 
mas o modelo em si. Esse tipo de convênio previa recursos para sus-
tentação do LENEP e financiamento a projetos específicos de pes-
quisas, que foram formulados ao longo do desenrolar do Convênio. 
Foi firmado quando o Prof. Dias estava deixando a chefia do LENEP, 
tendo o mesmo sido o Coordenador do convênio. Agora, esses Con-
vênios estão terminando, porque a PETROBRAS / UN-BC, por um 
lado, não precisa mais dessa mão-de-obra na quantidade em que pre-
cisava, pois houve uma grande entrada via concursos; a dificuldade 
maior à retomada de tais convênios, no momento, é a falta de espaço 
físico na UN-BC. Recentemente, passamos a ter um outro aporte da 
PETROBRAS, por conta dos recursos das participações especiais. Fo-
ram criados os programas de núcleos regionais (o LENEP tornou-se 
“Núcleo Regional de Competência em Campos Marítimos”) e os pro-
gramas das Redes Temáticas (O LENEP participa de cinco: Rede de 
Geofísica Aplicada, Rede de Caracterização e Modelagem Geológica 
de Reservatórios, Rede de Geoquímica, Rede de Gerenciamento de 
Águas no Segmento Produção de Petróleo, e Rede de Gerenciamento 
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e Simulação de Reservatórios). Então, o aporte financeiro cresceu, 
vamos construir mais prédios e infra-estrutura de laboratório, mas 
paradoxalmente o LENEP está vivendo uma de suas piores fases para 
a sustentação da instituição; estamos passando por dificuldade em 
adequar as oportunidades às necessidades. Com menos recursos, a 
instituição já esteve plenamente atendida na sua demanda; agora, 
mesmo aumentando os recursos, encontramos dificuldades de sus-
tentação nas pontas, ficando o meio a descoberto. Nas pontas quero 
me referir aos projetos de pesquisa específicos, à infra-estrutura de 
apoio operacional executivo à pesquisa e ao sistema como um todo. 

Agora, irei apresentar uma visão geral do escopo da pesquisa, no 
slide n. 2. Primeiro vou focalizar o Reservatório porque ele é o grande 
pólo de atração no LENEP; todo mundo relaciona-se com Reservató-
rio. Neste item, nós temos uma abrangência enorme de dados, desde 
os dados laboratoriais, perfis de poços, dados de superfície, seja com 
sísmica, seja com métodos não-sísmicos, monitoramento de reserva-
tório e entrando pela engenharia. O LENEP atua, basicamente, com 
esses dados. 
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Hoje, com a criação do Núcleo, vamos ter laboratório voltado para 
modelagem integrada de reservatório, laboratório de petrofísica e la-
boratório de modelo reduzido; na perfilagem de poço, dependemos 
de dados da PETROBRAS, repassados no âmbito dos projetos de P&D, 
como também no caso da sísmica 3D e 4D . No monitoramento de 
reservatório temos, também, os experimentos do Prof. Dias, com mé-
todo eletromagnético a multi-frequência, em parceria com o CPGG/
UFBA, que se realiza em levantamentos de superfície sobre o reser-
vatório. Para interpretar toda essa gama de dados, desenvolvemos 
metodologias, para extrair propriedades do reservatório que auxiliem 
no objetivo final, que é a otimização da produção de petróleo, carac-
terização da rocha em termos de porosidade, seu conteúdo fluido, 
as variáveis de estado, saturação e pressão. Desse modo, podemos 
avaliar desde o estágio inicial em poço, no reservatório, até o estágio 
pós-produção. Então, o reservatório é o grande tema e foco de união 
dos pesquisadores do LENEP.

Outras áreas importantes que fazemos aqui são a modelagem de 
bacia, bioremediação, e, em menor escala, perfuração e completa-
ção, elevação e escoamento, esta última tendo sido feita mais através 
do Convênio com a  UN-BC.

Prof. Fernando S. Moraes - Eu vou introduzir, agora, o pessoal que 
vai proferir as demais palestras. Em primeiro lugar, o Prof. Wan-
derley de Souza, primeiro Reitor da UENF, é um grande pesqui-
sador deste País, Professor Titular da UFRJ, reconhecido e eleito 
para duas Academias, a Academia Brasileira de Ciências e de Me-
dicina, foi duas vezes Secretário de Estado de Ciência e Tecnolo-
gia no Rio de Janeiro, e Secretário Executivo do MCT. Uma pessoa 
muito querida de nós e um dos principais fundadores da UENF 
ao lado de Darcy Ribeiro e outros. Depois, o Prof. Luiz Geraldo, 
que é Professor Associado do LENEP, foi nosso colega, como já 
foi dito, no Programa do Pará, onde fizemos o mestrado juntos 
eu e ele; mais tarde, ele fez o doutorado aqui no LENEP/UENF, 
em Engenharia de Exploração; em seguida saiu em Pós-Doutora-
mento realizado na Universidade de Calgary/Canadá, no Projeto 
CREWES, e passou um ano na indústria, trabalhando como pes-
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quisador sênior de um laboratório em análise de dados sísmicos. 
Ao voltar, prestou concurso para Professor Associado e, hoje diri-
ge, junto comigo, um grupo de caracterização e monitoramento 
de reservatórios. Teremos também palestras por 3 ex-alunos da 
graduação. A graduação é o grande sucesso e inovação do LENEP, 
porque foi o primeiro programa a desenhar uma Engenharia de 
Exploração & Produção de Petróleo; os engenheiros são tratados 
na carreira como engenheiros de petróleo, mas na verdade eles 
passam por uma grade curricular que tem todas essas áreas de 
Geociências e Engenharia de petróleo reunidas, um belo caso de 
multidisciplinaridade com interdisciplinaridade. Eles são: o Eng. 
Marcos Vitor Barbosa Machado, hoje petroleiro da PETROBRAS e 
orientando do Prof. Dias no doutorado; o Caetano Machado, que 
pertence à 1ª turma de engenheiros formados no LENEP, hoje 
Gerente de Operações e Vendas da Smith Services, e que também 
fez história conosco; e o Eng. Guilherme do Espírito Santo Du-
mas, hoje Gerente de Reservatório do Ativo Sul de Produção da 
UN-BC/ PETROBRAS. 

Será também facultada a palavra ao Prof. Ernesto Hamburger, 
aposentado do Departamento de Física da USP, que falará sobre as 
Sociedades Científicas em que atuou junto com o Prof. Dias.

Antes de iniciar sua apresentação, o Prof. Wanderley de Souza 
gostaria de ler uma mensagem enviada pelo Prof. Pedricto Rocha 
Filho, ex-Presidente da FAPERJ, atual Pró-Reitor de Extensão da 
PUC-RIO, que atuou juntamente com os Professores Dias e Wan-
derley no comitê de planejamento da UENF, e foi o fundador do 
atual Laboratório de Engenharia Civil da UENF.
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Carta de Pedricto Rocha Filho, Ph. D. (lida pelo Prof. 
Wanderley de Souza), Professor Titular da PUC-RJ, ex-
Presidente da FAPERJ e Fundador do LECIV / UENF

Relato por Prof. Wanderley de Souza, Professor Titular, Inst. de 
Biofísica “Carlos Chargas Filho”/UFRJ, 1º Reitor da UENF, 
Ex-Secretário Executivo do MCT, Secretário de C&T do Es-
tado do RJ em 2 mandatos -  Eu queria agradecer à Comissão 
Organizadora pelo convite para participar deste Seminário, desde 
seu início, às 9:00 horas. Conversando com o Deputado Haroldo 
Lima, atual Presidente da ANP, que esteve aqui até um certo mo-
mento - porque tinha que se retirar - , ele disse que lamentava não 
poder ficar até o final, pois estava aprendendo muita coisa. Eu 
repito essas palavras, o dia tem sido extremamente interessante, 
desde a parte inicial com os vários depoimentos.
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Na medida em que há uma evolução da medicina, muita gente 
chega aos 70 anos em excelente estado de saúde. Felizmente, a nossa 
vida média tem aumentado. No meio universitário, são muitos os 
professores que chegam aos 70 anos, mas acho que são poucos aque-
les que chegam deixando uma obra realizada, uma contribuição efe-
tiva ao desenvolvimento da área em que trabalham, às instituições 
com as quais conviveram, fazendo com que todos nós esperemos que 
continuem a trabalhar por muito mais anos. Carlos Alberto Dias é 
um exemplo típico desses que fazem 70 anos, mas com intensa moti-
vação de continuar o seu trabalho. 

Eu tive oportunidade de acompanhar recentemente quatro ses-
sões como esta. Uma, do meu querido amigo Erney Camargo, ex-pre-
sidente do CNPq, que completou 70 anos e recebeu uma homenagem 
como esta na USP, na semana passada; outra, do querido amigo Jorge 
Guimarães, Presidente da CAPES, que completou 70 anos e foi home-
nageado com dois dias de simpósio na UFRGS; também, o Leopoldo 
de Méis, criador do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, recebeu 
as devidas homenagens com um simpósio internacional. Hoje, tenho 
o privilégio de estar aqui, participando desta solenidade em homena-
gem ao Carlos Dias.

À medida que as pessoas foram expondo seus relatos, alguns 
nomes foram sendo mencionados, o que me levou a recordar meu 
passado, meus 17 anos, quando entrei na Faculdade de Medicina da 
UFRJ. Vi aqui manifestações de apreço e reconhecimento a dois dos 
meus professores, duas pessoas com quem eu convivi intensamente, 
Manoel da Frota Moreira e Antonio Couceiro, ambos, professores do 
Instituto de Biofísica da UFRJ, onde fiz toda a minha carreira, duas 
figuras excepcionais. Eu me lembro que aos 18 anos tive uma bolsa 
de iniciação científica aprovada, e foi com grande satisfação que re-
cebi o Termo de Outorga  das mãos do Antonio Couceiro, então Pre-
sidente do CNPq. Naquela época, eram poucos estudantes, poucos 
pesquisadores, portanto, era possível que o Presidente do CNPq, ou 
o Diretor do seu Departamento Técnico-Científico, que era o cargo 
ocupado pelo Manoel da Frota Moreira, pudesse receber os pesquisa-
dores para uma conversa na sede do CNPq no centro da cidade. Infe-
lizmente, isso hoje já não é mais possível, e cria uma dificuldade que 



163

é aquela de fazer com que o pesquisador com uma certa idéia, uma 
boa idéia, viável, tenha a oportunidade de apresentá-la aos dirigentes 
do País; tem hoje que se submeter aos editais e isso, obviamente, é 
uma perda muito grande para a detecção de potenciais de desenvol-
vimento da ciência.

O Frota Moreira e o Couceiro eram figuras exponenciais da ciên-
cia da época, oriundos da Casa de Carlos Chagas Filho, do Instituto 
de Biofísica, e que, portanto, estavam na fase de ajudar, e fizeram 
muito pela ciência brasileira. Mais dois outros colegas foram aqui 
mencionados, esses diretamente ligados ao Dias, formados sob a sua 
orientação, o José Seixas Lourenço e o Carlos Lima. Dois pesquisa-
dores com os quais convivi intensamente ao ir para o Ministério de 
Ciência e Tecnologia, em Brasília. O Seixas Lourenço foi o meu prin-
cipal assessor, ele era assessor do Ministro Roberto Amaral, mas eu o 
“roubei” – disse, quero ele comigo – e ele foi o arquiteto de todos os 
programas de cooperação do MCT com as Fundações de Amparo à 
Pesquisa do País inteiro. Se isso existe hoje, com programas como o 
PRONEX, Primeiros Projetos, e uma série de outros, foram frutos – e 
mesmo outros de inovação tecnológica, os programas de apoio às em-
presas – tudo isso foi fruto do trabalho de Seixas Lourenço. E o Lima, 
por outro lado, me assessorou na coordenação do trabalho dos Insti-
tutos de Pesquisa vinculados ao MCT, como é o caso do Centro Bra-
sileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), do Instituto de Matemática Pura 
e Aplicada (IMPA), do Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA), 
do Observatório Nacional (ON), do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), entre outros. Portanto, dois discípulos de Dias que 
tiveram uma interação muito forte comigo.

Meu primeiro contato com Dias, não sei se ele se lembra, foi na 
década de 80, no CNPq. Era o momento da chamada Nova República. 
O CNPq era presidido pelo nosso colega e amigo Clodovaldo Pavan, e 
tendo Renato Archer como o primeiro Ministro de Estado de Ciência 
e Tecnologia. Ali nós tínhamos grandes embates no chamado Comitê 
de Coordenação, onde sentavam todos os coordenadores dos vários 
comitês assessores. Eu me lembro que naquele período eu fui eleito 
coordenador do comitê de ciências biomédicas, lá se vão quase 20 
anos, e os embates ali eram profundos, porque ali se decidiam os re-
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cursos que iam para cada área do CNPq. E me lembro da veemência 
com que três pessoas defendiam seus recursos, e eu, muito jovem, 
pensava é aqui que eu tenho que aprender, e fui me cercando deles. 
Um era o Carlos Alberto Dias, representando a área de Geofísica, Me-
teorologia e Geodésia, o outro o Gilberto Sá, químico de Pernambuco, 
representando as Ciências Químicas, e a outra era a Ruth Cardoso, 
que representava a área das Ciências Sociais. E ali eu fui aprenden-
do a brigar por recursos, porque os três eram extremamente com-
petentes em levar, não só os recursos inicialmente alocados, como 
também o percentual que o Pavan guardava para aqueles que mais 
demandavam, ou que demandavam com mais veemência, de modo 
que, eu rapidamente aprendi com o Dias a me dirigir ao Presidente 
do CNPq, para conseguir um pouquinho mais de recursos para a área 
de Ciências Biomédicas. Posteriormente, fui encontrar com o Dias no 
projeto de criação da UENF, projeto esse que teve início – meu pri-
meiro contato com o projeto UENF foi em 1991, quando eu recebi um 
telefonema do Darcy Ribeiro, dizendo para eu conversar com o Prof. 
Cordeiro, que era meu colega do Instituto de Biologia da UFRJ. Eu fui 
conversar com o Prof. Cordeiro e ele me falou da idéia da criação da 
UENF e que o Darcy queria reunir um grupo para conversar. A Cons-
tituição do Estado de 1988 dizia que o Estado tinha que ter a Univer-
sidade Estadual do Norte Fluminense, isso na época do Governador 
Moreira Franco. Chegou-se a montar uma Comissão de Implantação 
dessa Universidade, com a simples junção das várias faculdades de 
Campos, como a Faculdade de Medicina, Faculdade de Filosofia, Di-
reito etc. Mas o projeto não foi em frente, até que entrou o Gover-
nador Leonel Brizola. Em alguns meses, depois do Brizola assumir, 
surge um protesto em frente ao Palácio do Governo comandado pelo, 
então, Prefeito de Campos, Anthony Garotinho, querendo a UENF. 
Darcy Ribeiro foi acionado, pelo Governador Leonel Brizola, e falou: 
“Bem, para fazer um projeto como estava planejado no Governo an-
terior não me interessa; mas se for um projeto novo me interessa” e, 
com isso, o Darcy Ribeiro se engajou na idéia de criar essa Universi-
dade Estadual do Norte Fluminense. Rapidamente, criou um grupo 
de coordenação composto por pesquisadores e várias personalidades, 
para organizar o projeto, incumbindo-me de coordenar a parte aca-
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dêmica; a Dra. Gilca, de coordenar a parte executiva de implementa-
ção, e a partir daí as idéias foram surgindo. Em janeiro de 92, eu me 
recordo muito bem, ele chamou, para uma conversa no Sítio dele em 
Maricá, e aí apresentou uma série de idéias, e uma série de nomes; 
“a questão do petróleo, tem o Prof. Carlos Dias, a questão de Gené-
tica, está aí o Prof. Cordeiro com a Biotecnologia e os transgênicos”, 
e foi mencionando uma série de temas, e a partir daí essas pessoas 
foram sendo convidadas. Nessa época, nós nos reuníamos lá na Se-
cretaria Extraordinária de Assuntos Especiais – designação típica da 
criatividade do Darcy Ribeiro, não diz nada, mas permite fazer tudo 
–, aí eu fui conhecer o Mércio, a própria Gilca, a Tatiana Memória, 
quer dizer, toda uma equipe que trabalhava junto com o Darcy, então 
Senador da República, que ficava indo para Brasília, vindo para o Rio, 
ele era Secretário, mas não era ao mesmo tempo, mas com isso nós 
íamos discutindo os projetos e as idéias. E aí começamos as viagens 
para Campos para tentar identificar onde iríamos fazer a Universida-
de. E eu me recordo de uma viagem, e nessa estava presente o Dias; 
fomos para Campos e aí pensamos em comer uma peixada e nada 
de encontrar na cidade de Campos, fomos à noite para a praia do 
Farol de S. Tomé, e não encontramos a peixada. No dia seguinte, ao 
retornar para o Rio, o Prof. Jorge Guimarães sugeriu passarmos por 
Macaé, e pararmos para comer uma peixada no restaurante “Maris-
cos”, na Praia de Cavaleiros. Estávamos todos lá discutindo, de uma 
hora para outra, “cadê o Dias?” aí sai o Dias de calção, ou de cueca, 
eu não sei a essa altura, e sai correndo para o mar que estava ali em 
frente, e ficou mergulhando, e voltou todo molhado, dizendo : “Dra. 
Gilca, quero que a área de petróleo fique em Macaé; aqui tem praia, a 
praia é boa; a infra-estrutura pesada da PETROBRAS e das Empresas 
Prestadoras de Serviços está se concentrando aqui...”, e enumerou 
uma série de argumentos, que terminaram prevalecendo. É por esse 
motivo, por causa de um mergulho na Praia dos Cavaleiros, que ficou 
definido que o LENEP seria na cidade de Macaé, apesar de na Consti-
tuição do Estado prever a presença da UENF em Itaperuna, Itaocara, 
Santo Antonio de Pádua, mas não em Macaé. Então, a história tem 
essas voltas e, por isso, o LENEP está aqui instalado.
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Criar um curso de graduação de exploração e produção de petró-
leo não foi simples. Como eu estava coordenando a parte acadêmica 
e não entendia dessa área, fui perguntar a alguns colegas, e vários co-
legas da COPPE e da Escola de Engenharia da UFRJ foram consulta-
dos: “isso é uma loucura, que doidice é essa, um curso de engenharia 
de exploração e produção de petróleo, isso não existe”. Aí, eu peguei 
aquelas informações todas e levei para o Darcy Ribeiro, isso talvez o 
Dias não saiba. “Senador, olhe, a impressão é essa aqui, eu consultei 
várias pessoas...”. E Darcy, “então esse curso é que é importante mes-
mo. Eu estou aqui para fazer coisas diferentes, eu não quero repetir 
graduação ‘disso, daquilo’, aquela mesmice, eu quero é fazer coisas 
novas, de modo que o Laboratório de Engenharia e Exploração de Pe-
tróleo foi muito bem recebido pelo Darcy Ribeiro, e todo o apoio foi 
dado. Mas, obviamente que para poder se montar um Laboratório 
precisava-se fazer projetos, tinha toda uma burocracia. Dias, como to-
dos os demais da primeira fase, como o Salassier, tinha que montar os 
projetos, seguindo uma burocracia que ia parar nas mãos da Gilca, e, 
às vezes, eram tantos os projetos que a Gilca, não podendo atender a 
todos, ficava enrolando o recebimento. Me recordo de um dia em que 
o Dias foi atrás da Gilca, ela fugindo do Dias, até uma hora em que ela 
foi para o banheiro, e ele foi atrás e entrou no banheiro. No final ela 
falou: “mas olha bem, Wanderley, você precisa controlar o Prof. Dias.” 
Mas o que é que houve, eu perguntei. E ela disse: “nem no banheiro 
ele me deixa em paz, ele foi lá e bateu na porta do banheiro e entrou.” 
De modo que esse é o Prof. Dias, que alguém já mencionou antes, 
capaz e motivado de elaborar um programa inovador, e de perseguir, 
mesmo que signifique entrar no banheiro, onde uma senhora tenta-
va se esconder, ou fugir, do Prof. Dias [risos]. Obviamente que, com 
isso, o projeto avançou; ao longo de 1992 trabalhamos intensamente, 
e em 1993 a Universidade teve o início no segundo semestre, e assim 
surgiu a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Tivemos vários 
problemas filosóficos típicos de uma  Universidade em construção e 
sua convivência com a FENORTE, que gerou crises, das quais muitos 
de nós aqui participamos; depois, outros problemas foram surgindo, 
mas sempre caminhando. É claro que a Universidade seria outra se 
não tivéssemos encontrado uma série de dificuldades, mas, por outro 
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lado, tudo tem um sabor melhor quando a gente vê a coisa crescer, vê 
a instituição se consolidar tendo superado as dificuldade que surgi-
ram. De modo que, eu acho que as inúmeras dificuldades superadas 
fazem com que a UENF, hoje com mais de 1.000 teses defendidas, 
com laboratórios bem instalados, com cursos de pós-graduação con-
solidados, tudo isso faz com que a gente tenha uma sensação de que 
valeu a pena todo esse esforço, todas essas dificuldades, todos os sa-
crifícios, muitos pesquisadores com família no Rio de Janeiro, na Ru-
ral, em Viçosa, e tendo que se deslocar, nos finais de semana, de um 
lado para o outro. Tudo isso valeu a pena para termos a instituição 
que hoje nós temos.

Para conseguir instalar o LENEP foi uma outra batalha. Eu me 
recordo que para fazer em Macaé não havia a menor possibilidade 
de nós termos um prédio; depois de procurarmos vários prédios, apa-
receu um terreno, mas ele era inadequado. O Dias fez contato com 
a Unidade Descentralizada da Escola Técnica, localizada em Macaé, 
vinculada ao CEFET de Campos dos Goytacazes. Eu fui conversar 
com o Diretor do CEFET  e depois de muitas conversas conseguimos 
assinar um convênio, pelo qual ficou disponibilizada uma área de cer-
ca de 200 m2 da unidade descentralizada do CEFET, localizada bem 
próxima de onde hoje acha-se instalada a sede própria do LENEP. E 
todos acolheram o Dias meio com o “pé atrás”, pôxa, 200 m2 ? Com 
o passar dos dias, passaram para, 300, 400, eu acho que quando saiu 
de lá tinha 800 m2 ocupados, e todo dia o Diretor do CEFET ligava 
para a Reitoria dizendo, “mas eram só 200 m2, agora ele já pediu outra 
sala aqui, e quando fomos ver já tinha invadido...”. Mas Dias sempre 
falava, Diretor, o senhor não está ocupando o espaço, esse espaço 
está livre. E, como Reitor, eu disse : “olha você toma cuidado, porque 
qualquer espaço que o Prof. Dias não ver ocupado, ele vai ocupar”. 
De modo que, os 800 m2 ocupados já não davam mais, quando surgi-
ram as negociações com os representantes da família Brennand – eu 
estou sentindo falta deles aqui – que foram importantíssimos e que 
tiveram a sensibilidade de doar um terreno significativo, onde nós 
aqui estamos. Tentamos até conseguir mais terreno, mas essa já foi 
uma área extremamente importante e isso foi graças a um trabalho 
de formiga permanente do Dias, conversando com a família, com o 
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Prefeito, porque tudo precisava de um grande acordo, e esse acordo 
finalmente culminou na assinatura de um convênio com responsabi-
lidades bem definidas, para a Prefeitura, para o Governo do Estado, 
para a PETROBRAS e a família que estava doando o terreno.

Depois, outra luta para conseguirmos os recursos que permitis-
sem a viabilização desse prédio. Eu tive o prazer de participar dessas 
negociações, ainda que indiretamente, pois era o Dias que conduzia 
tudo isso; só entregava para nós, quando estava quase tudo pronto, 
mas de alguma maneira pude convencer o então Governador An-
tony Garotinho a apoiar significativamente, com uma contrapartida 
do Estado, para que viabilizasse esse prédio, e em 2002 estávamos 
aqui inaugurando essas instalações do LENEP. Aí surgem os cursos 
de Graduação, de Pós-Graduação, novamente mais uma batalha junto 
à CAPES, desta vez para reconhecer a qualidade desse curso, que é 
diferente, é um curso difícil de ser analisado pelos comitês clássi-
cos da CAPES, mas conseguimos convencer o Presidente, Prof. Jorge 
Guimarães, também colega da fase inicial de implantação da UENF, 
a vir aqui visitar o LENEP com uma comissão de especialistas e tudo 
isso fez com que a instituição fosse credenciada para o doutorado.

Em tudo isso, obviamente, havia a marca do Dias muito forte. 
Não é fácil lidar com Carlos Alberto Dias. Eu presenciei vários relatos 
aqui, dos estudantes, das pessoas que com ele conviveram. Agora, 
tem o lado do gestor, eu como Reitor da Universidade, e depois como 
Secretário de Ciência e Tecnologia, havia sempre as suas demandas, 
que não se esgotavam nunca, se se resolve uma aparecem a segunda, 
a terceira, o que é extremamente positivo; aqueles que gostam de 
trabalhar se entendem rapidamente com o Dias; já pessoas, que pou-
co fazem ou nada fazem, certamente não conseguem trabalhar com 
Carlos Alberto Dias. Por outro lado, ele estimula o gestor, no sentido 
de apresentar idéias e propostas. Por tudo isso, Dias, eu acho que 
chegar aos 70 anos com todo esse trabalho realizado deve ser motivo 
de grande satisfação. Infelizmente, ele está tão imbuído do projeto, 
que eu estava tentando convencê-lo, até recentemente, a se engajar 
em um outro projeto em que eu estou envolvido, que é a criação de 
novos setores do Instituto Nacional de Metrologia e o novo campus 
da UFRJ, que será instalado em Xerém, dentro do INMETRO. Mas ele 
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já está ligado a tantos compromissos importantes para o futuro do LE-
NEP e projetos de interação com a PETROBRAS, que, infelizmente, 
não aceitou meu convite.

Por último, eu queria só dar um depoimento sobre o sucesso do 
LENEP, contando o que se passou no ano passado. Eu estava em uma 
visita oficial pelo Governo Brasileiro em Angola, e fui recebido pelo 
Vice-Ministro de Ciência e Tecnologia desse País, pelo Diretor Geral 
da Odebrecht e pelo Gerente da PETROBRAS para a África. Chega-
mos em um restaurante português, dos mais tradicionais de Luanda, 
estávamos conversando numa mesa e eu notei que algumas pesso-
as estavam nos observando muito, mas eu não detectei nada. Daí a 
pouco, dois jovens se levantam e me cumprimentam, “Prof. Wander-
ley, que prazer encontrá-lo aqui”, eu não os reconheci, e perguntei, 
“mas, vocês são de onde?” e eles responderam, “somos  engenheiros 
formados no LENEP”. Eu fiquei surpreso, “ex-alunos do LENEP, aqui 
em Luanda?!”. “Pois é, estamos trabalhando aqui no projeto de Cabin-
da, procurando encontrar petróleo...”. Um deles estava trabalhando 
na PETROBRAS, o outro estava em uma outra empresa, mas todos 
eles utilizando o conhecimento de exploração de petróleo adquirido 
no LENEP. Isso é um atestado de que a juventude que se forma no 
LENEP quase já tem emprego garantido, em escala nacional e/ou 
internacional, o que atesta a qualidade e prestígio da graduação e da 
pós-graduação no cenário brasileiro, eu diria até no cenário empresa-
rial  internacional. Quer dizer, a UENF, o seu setor de petróleo, tem 
a mais alta respeitabilidade no setor empresarial; eu diria que essa 
repercussão é maior do que na comunidade científica, porque trata-
se de uma área em que a publicação é difícil, nem sempre é possível, 
nem sempre desejável, porque está lidando com o processo de pro-
dução, de melhoria na produção de petróleo, onde as empresas de 
petróleo tem o interesse de ter essas informações o mais protegidas 
possível. Por tudo isso, Dias, eu não poderia deixar de estar presente 
aqui. Conquanto hoje esteja trabalhando no INMETRO e na monta-
gem do Campus da UFRJ em Xerém, a minha ligação com a UENF 
continua muito forte. De modo que, em nome de uma série de pro-
fessores da UENF, aqui presentes, e outros que não puderam compa-
recer, bem como de seus colegas da comunidade científica, eu quero 
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parabenizá-lo pelo trabalho realizado e parabenizar a instituição por 
ter uma pessoa como você. Espero que a instituição faça de tudo para 
que você continue recebendo dela o apoio merecido e devido, para 
que você continue, com inteira liberdade, a dar continuidade aos pro-
jetos científicos que você pensa fazer.

Eu me recordo que, ao completar 70 anos, o meu mestre, Prof. 
Carlos Chagas Filho, chegou para mim e falou o seguinte: “olha, até 
agora – eu sempre opinava sobre aspectos variados da direção do 
Instituto de Biofísica . Agora, eu vou ter liberdade de fazer o que eu 
quero, mas lembro que estarei sempre disponível como conselheiro”. 
Portanto, eu espero que você também aproveite essa oportunidade 
para, dentro do LENEP, fazer aquilo que você quer. Muito obrigado.

Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - Eu quero agrade-
cer as palavras do Prof. Wanderley, mas também esclarecer aos 
presentes o seguinte: Wanderley é uma daquelas pessoas que aju-
daram a viabilizar o LENEP, a UENF, e, na minha opinião, é um 
dos maiores realizadores das últimas transformações que modifi-
caram o cenário de apoio à pesquisa em âmbito nacional, e, em 
particular, no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que privar 
da sua amizade tem sido um privilégio para mim. Nós temos nos 
ajudado mutuamente, enfrentado brigas com adversários que não 
eram bons nem leais, apanhamos juntos e batemos juntos, e eu 
acho que nós vamos continuar assim, porque esse é o preço que, 
às vezes, se tem de pagar para fazer as coisas de modo correto.

Prof. Fernando S. Moraes - Eu gostaria de passar a palavra ao Prof. 
Luiz Geraldo Loures, que vai fazer a sua apresentação.

Relato por Luiz Geraldo Loures, Dr., Professor Associado, LE-
NEP/UENF - Iniciei a minha vida acadêmica no Núcleo de Pes-
quisa em Geofísica de Petróleo da Universidade Federal do Pará, 
em Belém, no mestrado, logo no início do programa desta Univer-
sidade com a PETROBRAS, na época em que esta Empresa tinha 
o monopólio do petróleo no Brasil, e o País ainda estava longe da 
auto-suficiência. 
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O Prof. Dias, depois do sucesso obtido com a pós-graduação em 
métodos sísmicos, na Universidade Federal da Bahia, iniciou em 
Belém um Programa análogo, dedicado enfaticamente aos métodos 
não-sísmicos (perfilagem de poço, métodos potenciais e métodos ele-
tromagnéticos), além de métodos sísmicos direcionados para o poço, 
para tentar avançar na direção em que a sísmica de superfície tinha 
mais dificuldade exploratória,isto é, mostrava deficiência. A PETRO-
BRAS estava engajada numa campanha de exploração na Bacia do 
Amazonas, onde a sísmica encontrava problemas desde logísticos até 
problemas interpostos pela própria geologia local, onde uma seqüên-
cia de camadas de basalto intercaladas no pacote sedimentar impedia 
que o método sísmico tradicional funcionasse com eficiência. Real-
mente, foi um grande desafio e um grande sucesso todo o trabalho de 
pesquisa e formação de pessoal no Pará, em plena Amazônia, confor-
me já descrito por outros palestrantes que me antecederam.

Como aluno em Belém, pude constatar a grande capacidade ge-
rencial do Prof. Dias. Pude vivenciar um projeto bem montando, bem 
estruturado, com muitos recursos e com muitos e bons professores, 
além de um corpo discente bem selecionado. Já em Macaé, aqui no 
Norte Fluminense, iniciei meu doutorado também no início da mon-
tagem do LENEP e exatamente quando a PETROBRAS estava prestes 
a perder o monopólio. Ia iniciar uma nova fase de concorrência da 
PETROBRAS com outras empresas, e muitos campos produtores de 
petróleo já estavam chegando em sua fase madura. O Dias teve a 
visão de formar um profissional híbrido multidisciplinar nacional, 
capaz de trabalhar na melhoria da produtividade dos campos, do re-
juvenescimento dos campos, ou seja, de produzir um engenheiro de 
reservatório, até então mundialmente inexistente. Isso foi feito tanto a 
nível da graduação quanto na pós-graduação, com surgimento desse 
perfil de profissional que entende de Geologia, de Geofísica e da tra-
dicional Engenharia de Petróleo; certamente, um novo profissional, 
apto para trabalhar em um contexto multidisciplinar amplo. Mas, em 
Macaé, não havia a quantidade de recursos necessária a esse empre-
endimento e haviam muitos outros problemas estruturais, como o 
Prof. Wanderley mostrou em sua apresentação. Ficamos sediados na 
Escola Técnica, tendo os dirigentes dessa Escola, todo tempo, que-
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rendo nos expulsar. De Campos, ouvíamos que deveríamos mudar 
para lá. Foi uma grande experiência e lição ver que um punhado de 
professores, conduzidos por um líder competente, é capaz de ter per-
severança e astúcia para vencer vários obstáculos ao longo de vários 
anos, até chegar ao LENEP que temos hoje. Na época inicial, não 
haviam muitos livros, nem cadeiras e mesas suficientes, não havia 
espaço físico adequado; havia, sim, muita dificuldade para poder se 
fazer uma tese de mestrado e pior ainda de doutorado; tínhamos di-
ficuldades de encontrar professores, pois não existiam nessa área, 
na época, no Brasil. Não obstante, terminei meu doutorado em 1999, 
sob a orientação do Prof. Fernando S. de Moraes (meu antigo colega 
de mestrado na UFPA), com tese premiada pela Society of Petroleum 
Engineers / Seção Caribe e América do Sul; foi a primeira tese de 
doutorado do LENEP. Nessa época, eu tinha adquirido um emprego 
estável no Estado, era chefe de família, o Prof. Dias conseguiu me 
convencer a pedir demissão do emprego e me aventurar no exterior 
num pós-doutorado, por alguns anos – meu pai quase veio matar 
ele por causa disso [risos] – e isso realmente mudou a minha vida; 
foi uma decisão difícil, ele me convenceu pessoalmente, e eu voltei 
alguns anos depois para ser professor do LENEP. Eu percebi que tive 
um grande avanço na minha carreira e na minha vida pessoal.

Neste ponto, passo a falar um pouco de uma pesquisa que esta-
mos desenvolvendo atualmente no LENEP, já referida pelo Prof. Fer-
nando Moraes, na sua apresentação. É uma pesquisa gerida por um 
grupo dirigido pelo Prof. Fernando (Fernando, Sérgio Adriano e eu), 
versando sobre o estudo de reservatórios. Serve para ilustrar como 
um profissional híbrido pode conduzir um estudo de reservatório, 
que um engenheiro sozinho, ou um geólogo ou geofísico sozinhos, 
teria grande dificuldade de conduzir.

Este trabalho é dedicado a tirar informações, quantificá-las e qua-
lificá-las, a partir de dados sísmicos (amplitudes sísmicas) e petrofí-
sicos. Suponha que possamos representar as propriedades físicas de 
um reservatório na forma de uma função L de densidade de probabi-
lidade L (dp). L representa o nível de informação disponível a respei-
to do reservatório. Como exemplo, vamos supor (slide n. 1) que  o ob-
jetivo do trabalho seja investigar a porosidade de dois reservatórios, 
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A e B. A função L (dp) mostrada à esquerda, no slide, representa o 
nível de informação disponível sobre a porosidade no reservatório A 
e a da direita sobre o reservatório B. Neste caso, a porosidade média é 
a mesma em A e B, porém, a função L (dp) associada ao reservatório 
B evidência que o nível de informação associada a este reservatório é 
de melhor qualidade do que a de A. Um engenheiro de reservatório 
vai se sentir mais confiante em investir no reservatório B. Este é o 
objetivo da quantificação do nível de incerteza associada ao modelo 
final obtido.

O slide n. 2 mostra uma simples imagem de um dado sísmico de re-
servatório. Através de um fluxo de trabalho, usando atributos elásticos 
do meio (velocidade de ondas P e S), conforme mostrado no slide n. 3, 
e através de um estudo de dados e de poços, conseguem-se identificar 
as várias fácies do reservatório e fazer uma interpretação geológica de 
cada uma das fácies e, ainda, identificar quais as fácies-reservatório 
que interessam. Pode-se, então, construir um mapa de probabilida-
de de fácies (slide n. 4), onde cada cubo representa a probabilidade 
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de acontecer cada uma dessas fácies. Sabendo-se qual é cada fácie, 
produz-se um mapa de probabilidade da fácie ser reservatório (não 
se trata de indicação do reservatório, mas da probabilidade). Pode-se, 
então, criar um modelo de reservatório e a partir desse modelo gerar 
um mapa de porosidade e volume de argila (slide n. 5).
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Por outro lado, analisando-se a função densidade de probabilida-
de para porosidade e para volume de argila mostrada no slide n. 6, 
pode-se concluir que a estimativa de volume de argila é pouco confi-
ável neste exemplo, sendo entretanto essa função indicativa de uma 
melhor qualidade na estimativa da porosidade. Contudo,   pode-se ter 
um mapa da probabilidade de ter um bom reservatório onde ocorrem 
no slide n.7 um baixo volume de argila e uma alta porosidade, poden-
do-se, também, a partir daí criar uma probabilidade da saturação de 
óleo dentro do reservatório (slide n. 8). Neste slide, em vermelho, a 
probabilidade é quase 1.
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Esses são meros exemplos, extraídos de um trabalho de um pro-
fissional híbrido, formado aqui pelo LENEP. Tais resultados de teses 
orientadas pelo grupo de pesquisa, desenvolvidas durante 4 a 5 anos, 
resultaram no desenvolvimento e na implementação de tecnologia 
para atender à demanda da E&P nacional, no que diz respeito à for-
mação de geocientistas e montagem de empresas “incubadas” por 
alunos  saídos do grupo.

Com isso, desejo dizer que as sementes que o Prof. Dias disse-
minou por esse Brasil afora germinaram. Ao completar 70 anos, nós 
todos esperamos que ele continue no meio acadêmico. 

Prof. Fernando S. Moraes - Então, dando continuidade, eu gostaria 
de chamar os ex-alunos da graduação, o Guilherme do Espírito 
Santo Dumas, o Marcos Vitor Barbosa Machado e o Clarindo Ca-
etano Machado, que irão dar uma pequena mostra do que é um 
Engenheiro de Exploração e Produção de Petróleo em suas mais 
diversas atribuições. O Guilherme Dumas foi da 5ª Turma (2001) 
do LENEP, hoje é Gerente do Reservatório do Ativo de Produção 
Sul da UN-BC/ PETROBRAS, o Marcos Vitor Barbosa Machado é 
da 11ª Turma (2007), a última turma formada, hoje é da PETRO-
BRAS, designado para fazer parte do Corpo Docente da Universi-
dade PETROBRAS, e o Clarindo Caetano Machado, da primeira 
turma do LENEP (1998), um grande ativista da UENF na época, 
hoje Gerente de Operações e Vendas da Empresa Smith Services.

Relato por Marcos Vítor Barbosa Machado (ex-aluno do LE-
NEP), Eng. Petróleo, RH-UP / PETROBRAS - Agradeço pelo 
convite para estar aqui representando, junto com os outros meus 
companheiros, os ex-alunos de graduação. Eu gostaria de iniciar 
citando uma frase presente na sala do Prof. Dias, “jamais se dê 
por vencido!”. Penso que esta pequena frase bem ilustra a trajetó-
ria vitoriosa, não obstante os inúmeros desafios e percalços, des-
te pesquisador-empreendedor que, chegado aos seus 70 anos, vê 
seu projeto-científico maior, o sistema geofísico eletromagnético 
a multi-frequência, obter sucesso no monitoramento de reserva-
tórios de petróleo, em área continental, como também, confirma 
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a excelência, em ensino e pesquisa, dos núcleos de geofísica apli-
cada, por ele originados em Salvador-Belém-Macaé.
Seu exemplo de determinação e competência, como pôde ser vis-

to em inúmeros momentos de sua vida, narrados e relembrados hoje, 
bem demonstram que devemos nos acreditar como povo e nação: 4 
instituições de ensino e pesquisa e 1 agência de fomento à pesquisa, 
vários artigos técnicos publicados e uma patente internacional são os 
frutos mais notórios da fértil existência de Carlos Dias. Gostaria de 
destacar, ainda, um mérito não tão óbvio do Prof. Dias: a capacidade 
de acreditar nas pessoas, de investir na formação de jovens, de aca-
lentar talentos e sua dedicação na construção de novos quadros para 
a ciência, para a atividade industrial e para a administração acadêmi-
ca. Inúmeros alunos formados, várias vocações descobertas, futuros 
engenheiros, geofísicos e geólogos, que irão se formar, nas institui-
ções que fundou e ajudou a construir; esses são outros grandes méri-
tos do homenageado.

Como ex-aluno de graduação e atual orientando de doutorado do 
Prof. Dias, gostaria de falar mais intimamente da convivência e do 
trabalho com este Professor. Iniciei minha iniciação científica em 
2004, sob orientação do Prof. Dias, trabalhando no desenvolvimento 
teórico do método eletromagnético a multi-frequência, começando, 
assim, uma parceria que se estende até hoje como meu projeto de 
tese, em franco andamento, com planos concretos de estabelecimen-
to de uma parceria permanente posterior em pesquisa, paralelamen-
te à minha carreira na PETROBRAS.

Trabalhar com Dias tem sido uma oportunidade ímpar, em mi-
nha vida. Além do amigo, é um grande educador e pesquisador por 
excelência; sabe como direcionar o trabalho de forma objetiva, com 
pleno domínio de métodos físico-matemáticos, mas sem perder sua 
visão sócio-étnica que permeou toda sua vitoriosa trajetória e que 
deve servir de exemplo, para todos nós jovens, ávidos para dar nossa 
contribuição para a construção de um Brasil socialmente mais justo 
e vitorioso pela força de seu povo.

Dias demonstra que, aos 70 anos, está em pleno vigor de sua inte-
lectualidade e sabedoria, e que muito tem a contribuir para a ciência 
deste País. Uma prova disto é que o método eletromagnético a multi-
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frequência tem gerado uma repercussão positiva dentro do setor de 
E&P de petróleo do país e no ambiente científico internacional, como 
pôde ser comprovado, na semana passada, durante o 10º Congresso 
Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, realizado no Rio 
de Janeiro, no qual estivemos apresentando trabalho, em sessão es-
pecial, em homenagem aos 70 anos de Carlos Dias. Ver uma tecnolo-
gia brasileira despontando como uma revolução para monitoramento 
de reservatórios, por enquanto na área continental, é fato justo de ser 
comemorado e visto com orgulho para todos nós brasileiros.

Encerro ressaltando a felicidade de poder ser contabilizado como 
um daqueles formados por Carlos Dias e por estar aqui prestando 
esta homenagem.

Gostaria de registrar, em nome de todos os ex-alunos e colegas de 
graduação, o nosso agradecimento ao Prof. Dias, por tudo que repre-
senta para nós, alunos e ex-alunos.

Relato por Guilherme Dumas (ex-aluno do LENEP), Eng. Pe-
tróleo, Gerente de Reservatório, UN-BC / PETROBRAS - Eu 
gostaria de agradecer a organização deste evento, pela oportuni-
dade de estar aqui, neste evento sem dúvida importante. 

Eu gostaria de salientar uma das grandes características do 
Prof. Dias, que eu considero importante, e que eu guardo uma 
parte dela no meu dia-a-dia, tanto profissional quanto pessoal, 
é a capacidade de acreditar que nossos projetos, nossos sonhos, 
podem se concretizar.

Não imaginei que o Fernando fosse pedir pra eu falar um pou-
quinho de Engenharia de Petróleo. Quando a gente fala de po-
ços de petróleo a gente fala de buscar exceção, todas as exceções 
contribuindo para uma acumulação; então, essa crença de que 
nossos sonhos, nossos projetos, podem se concretizar, eu acho 
que é o grande impulsionador de todo o resto. A boa técnica vem 
associada a uma idéia central trabalhada, para não deixar que a 
gente gaste todo nosso dinheiro em simples devaneio.

Mas, Prof. Dias, eu acho que essa é a grande imagem que guar-
dei nos três, quatro anos que vivi aqui, direto com o senhor no 
LENEP. Eu acho que todos nós guardamos um pouco e aqueles 
que tem a oportunidade de acumular um pouco mais dessa per-
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severança, dessa crença de que as coisas podem dar certo, devem 
aproveitar para começar a fazer isso agora. Parabéns, Professor!

Relato por Clarindo Caetano Machado (ex-aluno do LENEP), 
Eng. Petróleo, Gerente de Operações e Vendas, SMITH SER-
VICES - Eu agradeço por esta oportunidade. Sou formado no LE-
NEP, na primeira turma; fui  membro do Conselho Universitário, 
durante 4 anos dos meus 5 anos de UENF; fui Presidente do DCE, 
Diretor da UEE e Diretor da UNE. Então, eu vivi bastante bem a 
Universidade, desde o início, quando nem prédio tinha, a gente 
estudava lá longe, no primeiro prédio da FENORTE,  em Campos. 
Eu até não estudei neste prédio, em que nos encontramos hoje, 
aqui, mas eu convivi com o Prof. Dias, durante os 3 anos daqui, 
e, como membro do Conselho Universitário, até um pouco mais. 
Na verdade, eu queria falar sobre a nossa formação, sobre a gradu-
ação, dando alguns exemplos e falando sobre outros colegas que 
estão aqui também. Eu estou no décimo ano de formado, então, 
tem muita gente aqui que eu não conheço. Mas o Meroveu está 
aqui, formou-se na quarta turma, trabalha hoje na Smith comigo, 
o Paulo, o Marcão estão aqui, o Leandro, há mais gente aí, mas 
estão aqui muitos outros, que trabalham hoje na PETROBRAS, 
Halliburton, Schlumberger, e outras tantas companhias.
Chego hoje na PETROBRAS e vejo um grande número de ex-
LENEPianos; vou discutir contrato em muitos outros lugares, ou 
para falar coisas de petróleo, e encontro um número expressivo 
de ex-LENEPianos. Acho que já somos 150, 160, não sei...  Esta-
mos em todas as empresas, inclusive alguns fora do País, em An-
gola, como o Prof. Wanderley falou. Eu estive em Angola durante 
3 anos e outros vários colegas estão lá fora também. E eu tenho 
uma passagem com o Prof. Dias, eu vou contar aqui porque eu 
não posso deixar passar. Eu estava no último ano da faculdade e 
estávamos correndo atrás de verba para construir o prédio e está-
vamos procurando um patrocinador, um paraninfo para a nossa 
turma, era a primeira, ninguém conhecia a gente, não foi fácil 
conseguir estágio, ninguém conhecia o híbrido, a formação híbrida 
de geologia, geofísica, engenharia. Então, tivemos a idéia de ir 
ao Presidente da PETROBRAS, Eng. Joel Mendes Rennó. O Prof. 
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Dias marcou uma audiência, me chamou na sala e disse: “Olha, 
se você está querendo essa oportunidade arrume um terno, faça 
a barba, se perfume e vamos lá tal dia, na sede da PETROBRAS 
e vamos conversar com o Presidente; você faz os seus pedidos, 
me ajuda, e vamos ver se a gente consegue uma verba para a 
construção do prédio”. Tudo bem, a gente não tinha dinheiro, não 
tinha terno, não tinha nada, minha turma se uniu, éramos cinco 
alunos e alugaram um terno para mim e diziam que era italiano, 
preto, e eu nunca tinha vestido um terno na minha vida. No ou-
tro dia, vestia a roupa, e como nunca havia vestido uma roupa 
desse tipo, então, não tinha meia adequada. Fui com uma meia 
soquete branca, um terno preto e eu não podia me sentar, mas eu 
não podia falar disso pro Dias; eu botava a perna para um lado, 
para o outro, e ele não via. Chegamos lá no edifício, a pessoa da 
segurança no elevador da presidência pediu o documento, o Dias 
pegou o dele, eu não tinha documento. Falei baixinho com ele, 
“Dias, eu não tenho documento”, aí ele, “O que? Você não tem 
isso?!”. Chegou para o segurança e disse: “ele está comigo, eu me 
responsabilizo...”, aí ligaram para a presidência, liberaram e nós 
subimos. Eu já estava no elevador da presidência, cheguei lá e 
não podia me sentar; se eu sentasse todos veriam a minha curta 
meia branca, então eu ficava em pé, e o Dias olhando para mim 
dizendo para eu sentar e eu dizendo que estava bem em pé. Aí, 
o Presidente entrou, cumprimentei-o, quando ele sentou eu pen-
sei, “não tem jeito, vou ter que sentar”. Sentei e botei meu pé atrás 
de um vasinho de planta, estiquei a perna e eles discutindo lá, e o 
Dias tentando a verba, eu fui apresentado, fizemos o convite para 
Paraninfo da Turma, e ele disse, “sim, claro, vou ser o Paraninfo, 
nós vamos participar... o que eu tenho que fazer?”, e eu respondi, 
“o senhor tem que pagar a festa, outras coisas mais, mas isso é 
detalhe, a sua presença é que é importantíssima...”. Depois que 
ele já tinha tomado a minha “pancada” ele disse assim: “é uma 
idéia muito boa, monta um croqui, monta um desenhozinho pra 
ver esse projeto...” aí o Dias tirou um papel do bolso, “está aqui 
já”; aí esticou na mesa um monte de coisas riscadas, era o projeto 
do LENEP. E, nesse dia, foi aprovado o apoio oficial e definitivo da  
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PETROBRAS à construção do prédio do LENEP. Nós conseguimos! Na 
verdade, eu não vivi a construção do prédio, eu saí antes, eu sou da 
fase da Escola Técnica, mas essa nossa visita rendeu uma parte consi-
derável para a construção do prédio [3,2 milhões, responde Prof. Dias 
da platéia]... 3,2 milhões, a minha meia soquete rendeu naquele dia.

Falando sobre a Engenharia de E&P, devo reconhecer que nós 
somos híbridos mesmo, a nossa formação é de Geologia, Geofísica, 
Engenharia. O Guilherme trabalha com reservatório, eu trabalho 
com perfuração, o Meroveu trabalha com completação, o Marco com 
broca, a Jaqueline trabalha com interpretação de dados de perfis de 
poço, está todo mundo distribuído por aí na Indústria do Petróleo, 
gente trabalhando com tudo, até com pesquisa. Alguns de nós es-
tudamos na UFRJ, fizemos mestrado, o Leonardo não pôde vir aqui 
hoje, mas fez o mestrado na UFRJ, participa, é professor hoje, tem 
vida acadêmica. Nós estamos bem distribuídos em todas as áreas de 
exploração e produção da bacia e fora da bacia de Campos. Então, 
realmente nós estamos bem distribuídos, é uma formação bastante 
híbrida e muito positiva, tudo que a gente tem, tudo que eu tenho, 
foi em função da formação que eu recebi no LENEP, de ter acreditado 
nessa filosofia curricular, ter dado um tiro no escuro, mas ter acerta-
do na mosca, eu e os outros todos que fizeram isso. Na minha turma, 
formamos cinco, na turma seguinte formaram-se quatro, na terceira 
novamente quatro, ou seja, nós éramos muito poucos no início, os 
que acreditamos no projeto.

Eu vou terminar dizendo o seguinte: não foi em tudo que eu fui 
amigo do Prof. Dias; nós éramos adversários em mesas, nós tivemos 
nossas questões durante toda a vida acadêmica, não só com o Prof. 
Dias, mas com os outros tantos professores que estão aqui na sala; 
mas foi muito positivo o que resultou dessa história. Uns quatro anos 
atrás, eu conversava com Dias sobre o crescimento que aconteceu a 
partir daquela semente inicial. Naquela época discordamos algumas 
vezes, mas sempre com muito respeito, muito preocupados com o 
que iria acontecer daí pra frente, sempre com um objetivo muito cla-
ro, sempre com uma meta traçada; na verdade ele me tratava muito 
como um filho, como alguém que tinha que proteger, quando via que 
eu estava muito pra frente me dava uma freada. Nós éramos poucos 
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alunos e tivemos um convívio muito grande. O Prof. Dias é uma pes-
soa muito especial, mora no meu coração, no coração de todo mundo 
que se formou no LENEP. É alguém que até hoje coloco no meu currí-
culo como referência pessoal, como alguém que eu conheço, e isso é 
um fato muito importante para mim. Obrigado, parabéns Prof. Dias!

Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - Eu vou fazer só um 
comentário: o que seria uma Universidade sem os estudantes? 
Poderia ser um Centro de Pesquisas, mas nunca uma Universida-
de. Eu costumo dizer que os estudantes são os mais importantes 
da instituição, muitos colegas meus não concordam comigo, mas 
eu estou muito convencido disso. A gente trata bem deles porque 
eles merecem, e isso dá retorno. Eu acho que o sucesso que os 
estudantes estão tendo, no que fazem, é fruto de um trabalho bem 
pensado e realizado. Não é por acaso que 2/3 do total de formados 
na graduação, no mestrado e no doutorado, hoje, pertencem aos 
quadros da PETROBRAS, por concurso. E nesse total não é conta-
bilizando só graduação, é um percentual quase igual nos três seto-
res (graduação, mestrado e doutorado). O 1/3 final está nas outras 
empresas e em universidades também. O sucesso de nossos estu-
dantes é a demonstração indiscutível do sucesso deste projeto. O 
fato de nossos alunos formados serem bem-sucedidos na profis-
são é a maior felicidade que nós podemos ter como educadores. 
Então, essa simbiose de sentimentos e de objetivos alcançados é 
a nossa plena satisfação.

Prof. Fernando S. Moraes - Se alguém quiser fazer algum comentá-
rio, está aberta a palavra; caso contrário, eu gostaria de convidar o 
Prof. Dias para introduzir o Prof. Ernst Hamburger que falará so-
bre a participação de ambos nas Instituições Científicas do País.

Prof. C. A. Dias, homenageado, (Apresentação do Prof. E. Ham-
burger) - O Prof. Ernst Hamburger é uma pessoa muito impor-
tante na ciência brasileira. Professor Titular de Física na USP, já 
há muito tempo, está aposentado também, onde fez muitas con-
tribuições, uma delas sendo a criação e a direção da “Estação Ci-
ência”, um “Museu da Ciência”, também da USP, que ele trata com 
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muito carinho. [Prof. Hamburger fala da platéia] Agora, ele diz 
que está ajudando, mas ele o criou e o dirigiu por muito tempo, 
até recentemente. Ele é uma pessoa incrível, como consegue im-
plantar as coisas! Por exemplo, essa questão do ensino de Física. 
Eu sempre tive uma certa dúvida de que ele fosse conseguir tor-
nar essa área importante; pois bem, hoje é uma área respeitada, 
com revista própria, tão credenciada quanto a Revista Brasileira 
de Física.Acho que tirei muito proveito em ter trabalhado com o 
Hamburger na Sociedade Brasileira de Física. O seu exemplo me 
ensinou muitas coisas importantes. E a nossa amizade, obviamen-
te, tem sido muito proveitosa. Ele é membro titular da Academia 
Brasileira de Ciências, tem todos os títulos que um brasileiro pode 
ter. Então, Ernst, por favor disponha da palavra.

Inserção: Pronunciamento de Ernst W. Hamburger, Ph. D., Pro-
fessor Titular (aposentado), IF/USP - A homenagem é para 
você, muito obrigado pelas elogiosas palavras. Eu quero só dizer 
algumas palavras a respeito da importância, da influência de Car-
los Alberto Dias, em uma época muito difícil para as sociedades 
científicas brasileiras, depois do Ato Institucional nº 5, o AI-5 de 
1968, instituído poucos meses depois de Carlos Dias ter regressado 
do doutorado.

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, So-
ciedade que gerou a fundação da Sociedade Brasileira de Física 
(SBF) e de muitas outras sociedades científicas, teve um papel 
fundamental durante todos esses anos, particularmente naquela 
época da ditadura militar, tendo sido muito importante para man-
ter a unidade entre os cientistas, a troca de idéias, que era muito 
dificultada pela censura  aos meios de comunicação, e a SBPC 
ofereceu esse “locus” privilegiado. A SBF foi fundada em 1966, em 
uma reunião da SBPC em Blumenau, quando foi constituída uma 
diretoria provisória – as datas que vou dizer podem ter alguns er-
ros, eu estou falando de memória. Em 1967, formou-se a primeira 
Diretoria eleita da SBF, sendo eleitos para Presidente o Prof. José 
Leite Lopes, e para Vice-presidente o Prof. Jayme Tiomno, com 
mandato até julho/1969; esta Diretoria implantou a Sociedade. 
Em dezembro/1968, foi baixado o Ato Institucional Nº 5, AI-5, e, 
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poucos meses depois, em abril/1969, houve a cassação de mais 
de 20 cientistas do Brasil, todos eles de altíssimo nível e gran-
de importância na comunidade científica brasileira, entre eles, 
o Presidente e o Vice-presidente da SBF, Leite Lopes e Tiomno. 
Nós todos que militávamos na SBF – eu na época era conselheiro 
– ficamos muito indecisos sobre o que fazer. Nessa época, lem-
bro que, em um belo dia, Dias apareceu na minha casa, calçando 
uns chinelos nordestinos, dizendo “nós temos que fazer alguma 
coisa”. E nós começamos a articular uma nova Diretoria para a 
então, ainda nova, Sociedade Brasileira de Física. A articulação 
culminou na reunião da SBPC daquele ano de 1969, realizada em 
Porto Alegre. Aquela foi a reunião mais triste, mais desanimada, 
da SBPC que jamais houve, das mais de 20 em que eu já partici-
pei; porque veio logo depois das cassações de grandes lideranças 
científicas, e não sabíamos como nos contrapor à ofensiva rea-
cionária do Regime Militar, que continha elementos importantes 
da paralisação da liberdade de pesquisa e de pensar. Resolvemos 
na SBF que iríamos reeleger Leite Lopes e o Tiomno para mos-
trar que tínhamos confiança neles e montamos uma Diretoria. Os 
outros postos da Diretoria, acho que eram quatro, ficaram com o 
Carlos Dias, da Universidade Federal da Bahia, como Secretário, 
responsável pelas publicações, Pedro Rocha, da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul, como Tesoureiro, Ramayana Gazzi-
nelli, da Universidade Federal de Minas Gerais, com a Secretaria 
de Ensino, e eu, da Universidade de São Paulo, como Secretário 
Geral. A eleição foi feita alguns meses mais tarde, Leite Lopes e o 
Tiomno foram eleitos, mas nenhum dos dois assumiu. Leite Lo-
pes, naquela ocasião já estava fora do país, e o Tiomno escreveu 
uma carta não aceitando. 

Enquanto isso, nós resolvemos que não íamos deixar a Socie-
dade parar. Tomamos uma série de atitudes que foram importan-
tes para o futuro da Sociedade Brasileira de Física, na qual Dias 
teve um papel decisivo: uma foi – naquela época, a Sociedade 
era recém-fundada, não tinha um Boletim, não tinha nenhuma 
comunicação formal entre os sócios – a fundação de um Boletim, 
que era enviado pelo correio, mimeografado, inicialmente em 
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São Paulo, mas logo o Dias, de Salvador, assumiu essa tarefa e o Bole-
tim passou a ser editado em Salvador e enviado regularmente a todos 
os sócios, sem nenhuma censura, e dizendo as coisas significativas da 
Sociedade de Física, que estavam ocorrendo.

Como o Vice-Presidente tinha formalizado sua não aceitação do 
cargo, foi eleito um novo Vice-presidente, o Alceu Pinho, da PUC/
Rio, que assumiu a Presidência. Para fortalecer a nova Sociedade, 
além da edição do Boletim, organizamos o 1º Simpósio Nacional de 
Ensino de Física, que foi realizado em São Paulo, em janeiro/1970, 
numa época de grande medo da repressão por parte das pessoas. 
Lembro que tínhamos convidado Paulo Freire, então um educador já 
famoso no mundo todo, mas seu nome era censurado no Brasil. Ele 
estava no exterior e não aceitou vir. Um colega da USP, Celso Beisie-
guel, falou sobre o trabalho dele; na hora em que começou a falar, 
apareceu um fotógrafo, que, viemos a saber depois, era da Folha de 
São Paulo, o qual começou a fotografar as pessoas. Houve um pânico 
geral e as pessoas ficaram muito medrosas com as conseqüências 
que poderiam advir, mas acabou não ocorrendo nada. A ênfase que a 
SBF, desde o início atribue ao ensino de física, ao ensino de ciências 
nas escolas, tem a ver com a preocupação que os cientistas devem 
ter, além de tratar da sua matéria essencial do ponto de vista da pes-
quisa, em ser ativos também na renovação e no aperfeiçoamento do 
ensino da sua matéria nas escolas. Essa é uma preocupação que a 
SBF sempre teve e continua tendo. A SBPC e as outras Sociedades 
também têm. Carlos Dias sempre teve essa preocupação ao nível da 
formação profissional pós-graduada, e deu uma contribuição excep-
cional nessa área.

A reunião Anual seguinte, da SBPC e da SBF, em julho/1970, foi 
em Salvador. Dias foi importante na organização. Essa reunião con-
seguiu reverter o desânimo da anterior, em parte pela alegria envol-
vente dos baianos e da Bahia. Havia muitas barracas e até uma lona 
de circo para abrigar os eventos de maior público. No âmbito da SBF 
ocorreu uma decisão importante, que foi a de se publicar a Revista 
Brasileira de Física, primeira revista profissional de pesquisa e desen-
volvimento em física, inclusive ensino de física, que vingou no país. 
Hoje a revista se dividiu em quatro, uma para física básica, a segun-
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da para física aplicada e instrumentação, a terceira para pesquisas e 
desenvolvimento em ensino de física, e a quarta dirigida a professo-
res e alunos da escola básica. Lembro que alguns físicos mais velhos 
achavam prematuro, que não havia ainda massa crítica. Mas a jovem 
Diretoria propôs e conseguiu aprovar, e depois obteve verbas para 
começar já em 1971. Essa ação, na Diretoria, pertencia à Secretaria 
da responsabilidade de Dias.

Nessa mesma época, Carlos Dias foi eleito Vice-presidente da 
SBPC para o período 1973/1975, o presidente era Oscar Sala, da USP. 
Em 1974, a Reunião da SBPC foi em Recife e houve uma resistên-
cia da Administração Militar do Norte, sediada em Recife, a que a 
reunião se realizasse lá; mas, na época, o Ministro João Paulo dos 
Reis Veloso, que era ex-discípulo de Celso Furtado, deu uma força 
e a reunião se realizou nesse mesmo ano, em Recife. Celso Furtado 
foi homenageado, o que já era uma façanha, na época, mencionar 
e muito maior ainda homenagear uma pessoa que era contrária ao 
regime militar; e naquela reunião da SBPC saiu a primeira moção 
criticando a cassação de professores e a situação de falta de liberdade. 
Foi a 1ª contestação ao Regime, aprovada em sessão pública no País. 
Foi uma moção muito longa e diversificada, até mesmo cômica, não 
sei se o Dias se lembra. O Prof. Warwick Kerr era também Presidente 
de Honra, membro do Conselho, e estava preocupadíssimo com a 
questão do transporte público e queria recomendar fortemente o uso 
de bicicletas em todas as cidades do Brasil; então, nós fizemos um 
documento sobre o uso da bicicleta e a importância da democracia 
no País, dois temas relevantes mas que normalmente não caberiam 
no mesmo documento; foi um modo de conseguir aprovar o primeiro 
documento público, naquela época, criticando a falta de liberdade no 
Brasil imposta pelo Governo Militar.

Vocês já devem ter ouvido, ou vão ouvir do Presidente da Socie-
dade de Geofísica, o papel do Dias na fundação da Geofísica, não vou 
falar sobre isso; mas na SBF e na SBPC ele teve um papel importante 
de estimular a união dos cientistas em prol dos grandes objetivos 
nacionais e, particularmente, em prol da liberdade acadêmica e da 
liberdade de pesquisa. Muito obrigado!
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Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - Eu vou fazer dois 
comentários. Ernst, naquele episódio da primeira proclamação 
pública e por escrito contra a Ditadura, o Conselho da SBPC apro-
vou um texto contestatório à ditadura e o Prof. Oscar Sala, que 
era Presidente da SBPC, teve dificuldade de lê-lo na Assembléia 
Geral; eu estava ao lado dele, na Mesa Diretora da Assembléia. 
Deu um embargo na garganta de Sala e não saia a voz; “passei a 
mão” no documento e no microfone, e quem leu o texto fui eu [eu 
não lembrava disso, diz Ernst]. A outra coisa, quando o Ernst foi 
vítima da agressão e preso pelos agentes da ditadura, por dois dias, 
junto com sua esposa, a Profa. Amélia, a gente conseguiu tirá-los 
das garras da repressão; eu saí da Bahia e amanheci no Instituto 
de Física da USP, onde fui de sala em sala dos Professores cobrar 
a responsabilidade que eles tinham em defender dois professores 
desse Instituto que estavam sendo, provavelmente, torturados na-
quele momento. Estavam todos amedrontados e quando eu fui em 
cima, eles resolveram fazer uma reunião e se mexer para a defesa 
do Ernst e da Amélia, passando a fazer articulações, que resulta-
ram na libertação dos dois professores naquele mesmo dia. Eu 
quero dizer que você Ernst e Amélia significam muito para mim.

Comentário: Prof. Ernst Hamburger - Muito obrigado. Esse epi-
sódio você nunca tinha me contado. O que eu esqueci de falar, 
também, é que a Amélia te manda um grande abraço. E temos 
grande amizade e admiração por você.

Prof. Fernando S. Moraes - Neste momento, gostaria de fazer um 
agradecimento especial à Empresa canadense Phoenix Geophy-
sics Limited, na pessoa do seu Presidente, Dr. Leo Fox, por haver 
contribuído com US$ 10.000,00 para a realização deste evento.  
O Presidente acha-se aqui representado pelo Gerente de Vendas 
da Phoenix, Eng. Carlos Guerrero. A Phoenix trabalha em parce-
ria com o Prof. Dias, na construção de equipamentos para medida 
do efeito de polarização elétrica induzida e resistividade por via 
eletromagnética. Eng. Carlos Guerrero, com a palavra.
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Inserção: Pronunciamento do Eng. Carlos Guerrero, Gerente 
para a América-latina / Phoenix Geophysics Ltd - Boa tarde, 
a todos! Eu acho que meu português não é bom, por isso vou falar 
em espanhol. [Tradução] Estou muito feliz, por estar aqui hoje, 
participando desta cerimônia pelos 70 anos do Prof. Carlos Dias. 
Em nome do Presidente da Companhia Phoenix Geophysics, Leo 
Fox, e em meu nome também, informo que estamos muito felizes 
de ouvir os vários depoimentos aqui apresentados. O Professor 
Carlos Dias, pela sua alta reputação, goza da confiança da nossa 
Companhia e estamos muito agradecidos pela nossa convivência 
ao longo  já de vários anos, e lhe desejamos o melhor em sua nova 
vida. Obrigado.

Comentário: Prof. C. A. Dias, homenageado - A companhia Phoe-
nix Geophysics Limited é a sucedânea daquela que construiu o 
primeiro protótipo do meu invento, McPhar Geophysics, também 
canadense, que construiu a primeira, a segunda e a terceira ver-
sões. Então, ela foi vendida. A Phoenix construiu o quinto, e pro-
vavelmente irá construir a sexta versão; esse pessoal tem história 
também e nós depositamos confiança, nessa Empresa. Eles estão 
contribuindo com um aporte financeiro para a realização deste 
evento. Devo dizer que esse foi o único financiamento que rece-
bemos. À Phoenix, o nosso agradecimento!
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INSERÇÃO: DOIS DEPOIMENTOS HISTÓRICOS

Prof. Fernando S. Moraes - Neste item, vem transcritos os depoi-
mentos de duas personalidades eminentes e marcantes da his-
tória da PETROBRAS, que evidenciam o significado do trabalho 
realizado pelo Prof. C. A. Dias para a indústria petroleira de nosso 
País. Os emitentes desses depoimentos, datados de 05.06.1998, 
foram os Diretores de Exploração e Produção da PETROBRAS que 
atuaram à frente desta Empresa durante a época da realização dos 
programas de formação de mestres e doutores, em geofísica para 
exploração de petróleo, concebidos e dirigidos pelo Prof. Dias : (a) 
da UFBA com a PETROBRAS, pioneiramente, Diretor Carlos Wal-
ter Marinho Campos, baluarte no envolvimento da PETROBRAS 
com as Universidades brasileiras em programas de treinamento, 
formação pós-graduada e pesquisa, e (b) da UFBA e, particular-
mente, UFPA com a PETROBRAS, Diretor Wagner Freire de Oli-
veira e Silva, que deu continuidade em tais programas, anterior-
mente estabelecidos, e os ampliou. No caso do programa com a 
UFPA, o Diretor Wagner Freire foi decisivo.

Carta de Carlos Walter Marinho Campos
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Carta de Wagner Freire de Oliveira e Silva
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SESSÃO FINAL: HOMENAGEM ESPECIAL 

Apresentadora / UENF (Maria B. Boeschenstein) - Boa noite, se-
nhoras e senhores, vamos dar início a uma homenagem especial 
ao Prof. Carlos Alberto Dias, pelos seus 70 anos de vida, passando 
em seguida para a abertura do 5º ENGEP, Encontro de Engenha-
ria de Exploração e Produção de Petróleo.

O Prof. Carlos Alberto Dias tem participado e contribuído em 
diversos segmentos ligados à Geofísica. São seus representantes 
e a UENF, que comporão a mesa para prestar essa homenagem 
especial. Para compor a mesa, convidamos o Magnífico Reitor da 
UENF, Prof. Almy Júnior Cordeiro de Carvalho, o Diretor de E&P 
da PETROBRAS, o Geólogo Guilherme Estrella, a representante 
da Sociedade Brasileira de Geofísica, Profa. Ellen Gomes, o Che-
fe do Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo (LE-
NEP), Prof. Viatcheslav Priimenko, o Presidente do 5º ENGEP, 
Luís Afonso Pessoa Rêgo, e o homenageado desta noite, o Prof. 
Carlos Alberto Dias. Queremos registrar e agradecer as presenças 
do Prof. Edson Correia, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
da UENF, e do Prof. Fernando Saboya, Professor do LECIV e ex-
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Queremos agradecer, 
também, a presença de todas as autoridades, funcionários e pro-
fessores presentes.

Convidamos o Magnífico Reitor da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense “Darcy Ribeiro”, Prof. Almy Júnior Cordeiro de 
Carvalho, para o pronunciamento de abertura do “5º Encontro de 
Engenharia de Petróleo” do LENEP e prestar sua homenagem ao 
Prof. Dias, como representante do setor acadêmico.

Pronunciamento do Prof. Almy Júnior Cordeiro de Carvalho, 
Magnífico Reitor da UENF - Boa noite a todos! É com grande 
satisfação que nós, da Universidade Estadual do Norte Fluminen-
se “Darcy Ribeiro”, abrimos este evento que homenageia uma das 
grandes figuras da Ciência e da Universidade e tenho certeza que 
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será uma noite grandiosa para todos nós. Cumprimentamos aos 
membros da Mesa, Diretor Guilherme Estrella, Dra. Ellen, meu 
colega Priimenko, e ao Luís Afonso; nós temos aqui represen-
tantes de todas as áreas. E nós gostaríamos, neste momento, em 
nome da Universidade, entregar uma placa que homenageia o 
Prof. Dias no nosso setor, pelo brilhante trabalho que ele vem 
exercendo na Universidade, desde a sua criação, em 1993. 

O Prof. Dias formou uma geração, muito já foi dito hoje, e a 
Universidade tem mais é que agradecer e homenageá-lo, dada a 
condição e a sua garra com que ele tem se havido na Universi-
dade, nesse tempo. Nós temos aqui o Laboratório de Engenharia 
e Exploração de Petróleo, o Laboratório de Meteorologia, e qui-
çá, brevemente, o Centro de Energia e Petróleo da UENF, já com 
uma raiz plantada aqui, pelo Prof. Carlos Alberto Dias e por toda 
uma equipe de pesquisadores. Então, o que nós temos mesmo 
é que agradecer por esse trabalho e dizer da importância da sua 
presença na Universidade nesse tempo, e de ter trazido toda essa 
experiência da UFBA, da UFPA para nós da Universidade Estadual 
do Norte Fluminense, sempre envolvido, engajado nas propostas 
de crescimento da Universidade, sempre envolvido com as suas 
polêmicas e boas polêmicas, afinal, a Universidade se faz não é 
de consenso, graças a Deus; seria um marasmo terrível, e o que 
estamos querendo, além de homenageá-lo, é dizer da importância 
que o Prof. Dias tem para todos nós, bem como todos os professo-
res que tiveram a coragem de escolher a UENF, em um momento 
difícil da educação brasileira. É bom lembrar que, em 1993, não 
era um momento fácil; existiam Governos cujos investimentos 
eram muito baixos, notadamente para a Educação Superior; era 
muito difícil criar a Universidade naquele momento.  Hoje, com 
frequência, a gente encontra o Presidente da República, os Gover-
nadores Estaduais, até Prefeituras, falando em criar Universida-
des. Em 1993, isso foi um desafio muito grande, para nós que es-
tamos aqui desde o primeiro momento, inicialmente como aluno, 
estudante de doutorado. O que nos levou a escolher a UENF, para 
fazermos nosso doutoramento, foi, certamente, a qualidade dos 
professores que naquele momento se engajaram na proposta de 
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Darcy Ribeiro, Brizola, Dra. Gilca e Prof. Wanderley. Este último 
está aqui presente, neste momento, e teve um papel importantís-
simo na implantação desta Universidade no Norte Fluminense. 
Nós temos reclamado do pessimismo de pessoas, mas é porque 
não chegaram aqui em 1993; não chegaram aqui no LENEP, antes 
deste ser o que hoje ele é. Já temos hoje dois laboratórios, aqui 
no campus de Macaé, que certamente será um dos grandes Cen-
tros da Universidade Estadual do Norte Fluminense. E isso nós 
devemos, sim, a pessoas que tiveram a coragem de desbravar a 
Ciência e Tecnologia nesta Região. Nada mais justo, portanto, em 
nome da Universidade, homenagear o Prof. Dias, em nome dos 
brilhantes serviços prestados à nossa instituição.

Apresentadora / UENF - O Prof. Dias tem participado em áreas 
distintas, mas que estão interligadas. Suas pesquisas na área de 
Geofísica, desenvolvidas como parte de suas atividades acadêmi-
cas, tem sido aplicadas na Indústria, e seu trabalho de criação de 
Instituições de Ensino e de Pesquisa, formando recursos huma-
nos altamente qualificados, tem exercido um profundo impacto 
na Academia e na Indústria Mineral e do Petróleo nacionais. São 
esses três segmentos que estão aqui hoje para homenageá-lo, o 
Geólogo Guilherme Estrella, Diretor de E&P da PETROBRAS fará 
a homenagem representando o setor da Indústria do Petróleo.

Pronunciamento do Geólogo Guilherme Estrella, Diretor de 
E&P da PETROBRAS - Boa tarde, a todos! Magnífico Reitor, Prof. 
Almy Junior Cordeiro de Carvalho, Prof. Dias e demais partici-
pantes das duas mesas. Bom, eu vou chamá-lo de Dias, se você 
me permite.

Eu estou aqui por vários motivos, sabe Dias. O primeiro é pes-
soal, eu conheço o Prof. Dias há muitos anos, há décadas realmen-
te. Então, desde o momento em que nos conhecemos eu passei a 
admirar o Prof. Dias, pela sua vontade, sua determinação, enfim, 
pela sua decisão efetivamente de construir algo, sempre. Pela sua 
visão de futuro, pela fé no jovem brasileiro, no estudante brasi-
leiro, pelo futuro do Brasil, por esse nacionalismo, que definiram 
como nacionalismo indígena, essa coisa que está no sangue brasi-
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leiro mesmo. É uma honra, sob o ponto de vista pessoal, ter sido 
convidado, e uma felicidade estar ocupando o posto temporário 
de Diretor de E&P da PETROBRAS e estar aqui nesta homenagem 
a você, Dias.

O outro motivo, e muito importante, é o reconhecimento 
da PETROBRAS ao trabalho do Prof. Dias. Eu estou aqui, sob o 
ponto de vista institucional, representando, certamente, a maior 
empresa brasileira, uma empresa que diferentemente de outras 
empresas estatais, que surgiram da nacionalização de empresas 
estrangeiras, que já operavam no Brasil, a PETROBRAS surgiu do 
zero, foi construída por brasileiros, com a alma de brasileiros, com 
o coração de brasileiros, com a cultura de brasileiros. A PETRO-
BRAS é genuinamente brasileira; então, em nome da Instituição 
PETROBRAS, eu certamente falo em nome dos meus colegas de 
Companhia. A PETROBRAS lhe deve esta homenagem também, 
Dias; você é um homem que contribuiu grandemente na forma-
ção de nossos profissionais, uma pessoa que – como já disse o 
Reitor – criou discórdias, mas é isso mesmo, nós estamos em uma 
sociedade em evolução, até há que haver discórdia, há que haver o 
contraditório. O Dias sempre levou a cabo os sonhos dele, sempre 
quis realizá-los. E, também, digo com muito orgulho, encontrou 
acolhida na PETROBRAS, se não sempre, na maioria das vezes. 
Entendemos nós da Empresa que a política desde a fundação da 
companhia, de investimento nas pessoas, de formação, de treina-
mento, de capacitação de nossos empregados, era um pilar mestre 
da nossa atividade, e o Dias teve uma grande contribuição nesse 
aspecto. A Empresa a partir dos convênios com a Universidade 
da Bahia, depois com a do Pará, agora mais recentemente com 
o LENEP da UENF, se beneficiou de gerações de várias turmas, 
certamente, de centenas de profissionais de altíssimo nível e que 
contribuíram, ainda contribuem, e certamente contribuirão para 
o sucesso desta Companhia. E agora, inclusive, com o anúncio dos 
reservatórios do pré-sal descortina-se, para a Companhia e para 
o Brasil, uma perspectiva espetacular em termos de exploração e 
produção petrolífera. Certamente, tudo isso que o Dias fez desde o 
início, há 20 ou 30 anos atrás, até hoje, está frutificando, e será ex-
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tremamente necessário, indispensável e imprescindível que essa 
competência dos seus alunos, dos profissionais que ele orientou 
nas suas formações, nas suas teses, venham contribuir mais uma 
vez para que a Empresa responda positivamente ao Brasil com 
o desenvolvimento dessa gigantesca riqueza, que a PETROBRAS 
descobriu ultimamente e está colocando nas mãos do Governo.

O terceiro motivo, e talvez o principal, sabe Dias, é o seguinte: 
eu vou contar uma história. Quando eu cheguei na PETROBRAS, 
eu estava aposentado há uns 8 anos. Cheguei na Companhia, to-
mei posse, honradamente, honrado pelo Presidente José Eduardo 
Dutra de me convidar para atuar como Diretor de Exploração e 
Produção, e um colega nosso, que exercia um cargo de gerên-
cia,  disse assim: “olha Estrella, eu preciso falar com você, mas eu 
quero umas duas horas para falar com você”. Eu concordei, uma 
pessoa já de meia idade e tal, sentou na minha frente e disse: 
“aqui está tudo certo, tudo está totalmente organizado, não tem 
mais nada o que fazer, a Empresa anda sozinha, temos a nossa go-
vernança corporativa beleza, nossos comitês, não tem problema, 
tudo é resolvido”. Ele só faltou dizer assim para mim, “olha, ao in-
vés de você vir aqui todo o dia vai para casa, fica em casa, ganhe o 
seu dinheiro, seu salário principesco de Diretor da PETROBRAS, 
embolsa essa grana e vai gozar a sua vida”. E era isso que eu en-
contrei, sabe Dias, sem o ser humano, sem a pessoa, a Empresa 
sendo dirigida por um instrumento de gestão. E aquilo foi me 
incomodando, e havia isso, nós tínhamos uma governança sem o 
ser humano, estava tudo certo, não era preciso o ser humano. E 
não é isso, não é Dias, você é um exemplo disso, é o ser humano 
quem faz as coisas. É a vontade do ser humano que modifica, que 
transforma. Nós somos uma sociedade injusta, nós não estamos 
aí pra deitarmos em cima de modelos de gestão, de normas, de 
procedimentos escritos. Nós estamos aí para remexer isso tudo. 

A essa juventude, que está aqui presente, eu diria: o Dias é 
um exemplo para vocês, não se conformem com as coisas que 
estão postas como prontas. Nós vivemos num país injusto. Temos 
é que modificar, sermos agentes de mudanças, e exemplo disso 
são vocês. Tudo depende das pessoas, e Dias dá o exemplo, desde 
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o início, com sua luta diária, incansável, decidida; esse é o sonho 
do Dias que se faz realidade no dia-a-dia. 

Então, eu homenageio você como um cidadão brasileiro, um 
cidadão que constrói, com a vontade, com o seu inconformismo 
com as leis, com as regras, com as normas. É disso que nós pre-
cisamos, homens como o Dias. E vocês, jovens, repito, o tomem 
como exemplo, esse País tem que ser construído e depende de 
vocês, de todos nós, mas principalmente de vocês que são jovens. 
É preciso construir o País que a gente quer, justo, soberano, igua-
litário. E disso, o Dias é exemplo para todos nós. 

Parabéns, Dias; eu me sinto com muita honra de estar aqui, 
de dar-lhe um abraço e prestar esta homenagem a você, em nome 
da PETROBRAS.

Apresentadora / UENF - O Presidente da Sociedade Brasileira de 
Geofísica, Dr. Edmundo Julio Marques está aqui representado 
pela Profa. Ellen Gomes, que irá prestar uma homenagem em 
nome dos profissionais da Geofísica.

Pronunciamento da Profa. Ellen de Nazaré Souza Gomes, Di-
retora da Faculdade de Geofísica / UFPA, Representando a 
SBGf - Meus cumprimentos aos componentes da mesa e a todos 
os demais presentes. Antes de falar representando a Sociedade 
Brasileira de Geofísica, eu gostaria de falar como Professora de 
Geofísica da Universidade Federal do Pará. Eu entrei para a Geo-
física em 1999, o Prof. Dias já não mais estava lá, mas desejo 
dizer que, até hoje, o Professor é lembrado como uma pessoa de 
visão larga, pelo seu exemplo de líder, pesquisador, administrador 
eficiente e pela sua visão de futuro. Nós, da Geofísica da UFPA, 
que ficamos  após a sua saída do Pará, os seus alunos, e os que 
entraram depois, como eu, alunos dos seus alunos, nós  o temos 
como exemplo a seguir.

Como Conselheira da Sociedade Brasileira de Geofísica, repre-
sentando neste ato a sua Diretoria, desejo reafirmar o fato histórico 
de que o Professor Dias foi o principal articulador e coordenador da 
criação da SBGf, ocorrida em 30/10/1978, em uma sala do PPPG/
UFBA, em Salvador – BA. A SBGf lhe agradece reconhecida.
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DISCURSO DO HOMENAGEADO

Apresentadora / UENF - Convidamos, então, o Prof. Carlos Alberto 
Dias para o seu pronunciamento.

Prof. Carlos Alberto Dias, homenageado - Magnífico Reitor, Prof. 
Almy Junior Cordeiro de Carvalho; Chefe do LENEP, Prof. Via-
tcheslav Priimenko; Presidente do ENGEP, Luís Afonso; à minha 
direita, o Sr. Diretor de E&P da PETROBRAS, Geólogo Guilherme 
Estrella; e Profa. Ellen Gomes representante da Sociedade Brasi-
leira de Geofísica. Meus senhores e minhas senhoras.

 Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela presença de to-
dos os senhores e senhoras a este evento. Para mim é uma grande 
honra tê-los aqui. Várias pessoas importantes, amigas, me hon-
ram de maneira muito particular, com sua presença. Diretor Gui-
lherme Estrella, o senhor é uma das pessoas mais ocupadas deste 
País; e o senhor resolveu estar aqui presente. O sentimento do 
que isso significa é algo mais profundo, em termos de identida-
de. Esteve presente hoje de manhã, aqui, o Deputado Haroldo 
Lima, Diretor Geral da ANP, na véspera de um leilão das novas 
áreas; é muito difícil se afastar em uma hora dessas. Então, essas 
presenças todas são muito significativas. Quero agradecer aos or-
ganizadores deste evento, que tiveram a idéia de fazer essa home-
nagem, especialmente aos membros do comitê de organização, 
meu estimado amigo, o Prof. Fernando S. de Moraes, do LENEP/
UENF, Coordenador do comitê; Prof. Olivar Antonio L. de Lima, 
da UFBA; Prof. Jessé Carvalho Costa, da UFPA; e o Dr. Francisco 
Nepomuceno Filho, Gerente Executivo de E&P da PETROBRAS. 
Aos secretários de apoio deste evento, Sra. Ana Inês Rodrigues, 
Julio Damasceno, Diego Carvalho e Bena Rodrigues. Quero agra-
decer à Phoenix Geophysics Ltd pelo apoio financeiro ao evento 
e pela amizade.
É um privilégio viver este momento, ver e sentir a presença de 

tanta gente amiga, no mesmo instante e lugar, meus companheiros de 
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luta e de uma história de vida. Ao assistirmos aos depoimentos, rela-
tos e às histórias, narrados aqui, neste dia memorável, assalta-me de 
imediato a idéia de fazer um brinde à vida, a essa oportunidade única 
que nos tem sido dada de poder nos deliciarmos de uma natureza 
pródiga e um povo generoso, muitas vezes traduzido esse sentimento 
na visão deslumbrante de um nascer do dia, em um abraço amigo, ou 
na beleza de um sorriso; de poder engenhar instituições capazes de 
formar profissionais qualificados, competentes para fazer, aptos para 
pensar e decidir, de poder influir no rumo de acontecimentos rele-
vantes e no curso da vida de pessoas e instituições, proporcionando-
lhes um maior grau de sucesso, satisfação ou até mesmo significado. 
Impossível, neste momento, não me reportar ao ponto de partida 
dessa aventura e à inspiração primeira. De um indiozinho, nascido 
na antiga Viriandeua, posteriormente Salinas e depois Salinópolis, 
no Pará, um povoado amazônico, tupinambá de origem, já em fase 
avançada de aculturação, mas guardando ainda uma homogeneidade 
física-cultural de quase 100% na população de seis mil a oito mil nati-
vos, entrelaçados por um parentesco multi-secular, situado a 230 km 
da Foz do Amazonas, na Costa Atlântica.

Eu, décimo filho de um total de 27 irmãos, nascido do segundo 
matrimônio de meu pai. Salinas ligada a Belém por mar, mas inician-
do suas primeiras experiências com uma recém-inaugurada estrada 
Salinas-Capanema-Belém. Não havia escolas em Salinas, nem luz 
elétrica e água encanada. A primeira escola primária foi construída 
e instituída aí na casa em que nasci, por minha irmã mais velha, 
a número um, Aracy, professora normalista formada em Belém, a 
primeira pessoa na comunidade a ter uma educação formal, havia 
apenas dois anos antes do meu nascimento – esse é o meu primei-
ro grande privilégio. Aracy encetou, junto com meu pai Gerôncio, 
um plano ambicioso de formação de quadros locais como estratégia 
de resistência da cultura local e defesa de seus valores espirituais e 
materiais, diante da ameaça pressentida do, assim chamado, “proces-
so de aculturação”, que avançava arrastando consigo uma violenta 
e progressiva posse da terra e devastação cultural. Lecionando, in-
cansavelmente, três turmas por dia, Aracy levava uma seqüência de 
“curumins” até à conclusão do primário. Obtinha bolsas de estudo e 
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encaminhava os melhores para cursar o ginásio e segundo grau em 
Belém, com o compromisso da volta a Salinas. Aracy foi aquela que 
me educou, com o pleno consentimento e outorga de minha mãe, até 
os meus 8 anos, quando Aracy veio a falecer, já em Belém. Meus pais, 
portanto, não freqüentaram escola, mas meu pai veio a ser um leitor 
assíduo e de boa escrita, que sabia fazer corretamente seus cálculos 
comerciais, aprendeu a prática da mecânica e da eletricidade, em 
nível suficiente para dar manutenção em seus instrumentos, desde 
o relógio de pulso até o veículo motorizado, tornando-se um intro-
dutor de todos esses, e outros, avanços tecnológicos na comunidade. 
Além de comerciante bem-sucedido, meu pai foi um líder inovador 
e das grandes decisões na sua comunidade. Com a perda de Aracy, 
quando eu tinha 8 anos, e de minha mãe aos 10, em decorrência de 
sua separação de meu pai e migração para o Rio de Janeiro, atraves-
sei uma fase de risco de descaminho entre os 11 e os 14 anos. Fui, 
então, interno para cursar o ginásio no Colégio Salesiano do Carmo, 
em Belém, onde, na reflexão, pude encontrar comigo mesmo, e con-
solidar algumas idéias que povoavam dispersas minha imaginação. 
E, ao longo do primeiro ano dessa nova experiência, assumi como 
missão “ser o continuador de Aracy”: um formador de quadros locais 
para contrapor à avassalagem, que chega de fora sobrepondo-se aos 
valores espirituais e materiais de nossa cultura brasileira, em nome 
do progresso e da civilização.

Meu projeto partiu de uma visão bem particular, amazônica, tu-
pinambá, da pequena Salinas. Através de generalizações sucessivas e 
um perspicaz senso de oportunidade, este projeto ganhava nitidez e 
maior abrangência nos seus objetivos e contornos, a cada nova etapa. 
Uma precoce identificação com a Matemática e depois com a Física, 
uma paixão telúrica pela natureza envolvente, um entusiasmo pelas 
manifestações da cultura popular brasileira – sobretudo indígena, por 
ser mais genuinamente brasileira – e uma obsessão pelo estudo, iam 
delineando a minha atuação. Durante os 17 anos e meio seguintes 
aos primeiros 14 anos de vida, dediquei-me à minha preparação in-
telectual para esta missão, trabalhando 14 horas por dia, de maneira 
disciplinada e dedicada. Na sua fase mais avançada, compreendeu 
2 anos como pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 
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simultâneamente com o mestrado em Física, no Rio de Janeiro, se-
guidos de 4 anos e meio dedicados à realização do mestrado e dou-
torado na Universidade da Califórnia - Berkeley, Estados Unidos, em 
Engenharia Geofísica.

A parte executiva desse projeto iniciou-se já na fase da minha pre-
paração intelectual. O primeiro cenário a ser formado foi o Amazôni-
co, traduzindo-se pela busca do conhecimento científico-tecnológico 
para o desenvolvimento da Amazônia. A percepção da magnitude do 
problema levou-nos à constituição de uma equipe, é a formação do 
grupo-do-Pará, já iniciada na semana seguinte à minha formatura, 
como Bacharel em Física no Rio de Janeiro, através de um curso de 
verão na UFPA, que foi mostrado aqui hoje, e que foi a partida de todo 
esse processo de formação de geofísicos. No Pará, me associei ao meu 
amigo Prof. José Maria Bassalo e, juntos, conseguimos trazer 19 jo-
vens para o Rio de Janeiro e São Paulo, onde cursaram Universidades 
ao longo dos 6 anos e meio finais da preparação desse projeto. Vários 
desses personagens encontram-se presentes neste evento; é impor-
tante assinalar que o próprio Prof. Bassalo incorporou-se ao proje-
to. A área do conhecimento mudou em função da nossa maturidade 
diante da compreensão da realidade amazônica a que se propunha o 
projeto; de Física, mudou para Geofísica Aplicada, ainda no ano de 
conclusão de meu bacharelado em Física, com vistas à exploração e 
produção de bens minerais e petróleo da Amazônia e à racionaliza-
ção do aproveitamento da natureza.

O segundo cenário a ser formado é o nordestino, por ocasião do 
início da fase executiva do projeto, propriamente dita, quando a im-
plantação do projeto amazônico mostrou-se bloqueada, em setem-
bro/1968, quando eu regressei dos Estados Unidos. Contando com o 
forte apoio do CNPq, apresentei-me então à Reitoria da UFPA, com 
a proposta de criação ali de um Instituto de Geofísica da Amazônia. 
Os tentáculos do Regime Militar, instalado na UFPA, impediram-me 
de me estabelecer nesta ocasião na Amazônia; nascia desse impasse, 
como decorrência, o projeto nordestino, como projeto alternativo. 
Na Universidade Federal da Bahia, estabeleci a base do projeto, e dali 
parti fazendo surgir: a) o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Geofísica da Bahia em 1969, com a colaboração dos professores Yeda 
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de Andrade Ferreira, Aroldo Misi, Roberto Argollo, Expedito Azevedo 
e outros ( Profa. Yeda não está presente neste evento, porque está 
doente); b) um programa similar na UFPA, em 1972,  aproveitando a 
mudança no contexto político nessa Universidade. E, como um des-
dobramento, assessorei a UFPA em 1976, no surgimento da Fundação 
de Apoio e Desenvolvimento  da Pesquisa (FADESP). Eu quero dizer 
que o empecilho interposto pelo Regime Militar, impedindo-me de 
criar uma instituição na Amazônia, apenas resultou em eu criar duas 
ao invés de uma, a primeira na Bahia e a segunda no Pará. Havia um 
compromisso de vida ou morte, nessa questão relacionada à implan-
tação desse projeto na Amazônia.

Em um segundo momento, regressei ao Pará em 1986, sendo o 
Reitor da UFPA um desses 19 jovens paraenses que um dia eu trouxe 
do Pará e os devolvi depois, o José Seixas Lourenço. Fiz surgir, en-
tão, o Núcleo de Pesquisa em Geofísica do Petróleo, que após uma 
deslumbrante e fugaz existência foi absorvido pelo Departamento 
de Geo física. O Prof. Licurgo Brito, produto também desse processo, 
hoje Pró-Reitor da UFPA, declarou neste evento que o fará renascer. 

Em seguida, eu vim para o Norte Fluminense, por ocasião de mi-
nha aposentadoria no serviço público federal, em 1993. De minha 
convivência com Darcy Ribeiro, durante as reuniões anuais da SBPC, 
desde seu regresso ao Brasil em 1978, e com Gilca Wainstein, quando 
de sua função num alto posto do MEC, em 1975, nasceu um elo de 
amizade e respeito profundos que resultou no convite para eu parti-
cipar do grupo de planejamento da UENF nos anos de 1992 e metade 
de 93, junto com Wanderley de Souza, Pedricto Rocha Filho, Eugenio 
Lerner, Sérgio Neves, Nilton Rocha Leal, e outros, sob a coordenação 
de Gilca e Darcy. Na UENF, fiquei responsável pelo planejamento 
e implantação da área de petróleo. Então, por que os cenários de 
atuação deste Projeto situam-se em regiões desprovidas de tradição 
científica-tecno lógica, à época da implantação de cada um deles, 
como Bahia, Pará e Região Norte-Fluminense? Existem algumas ra-
zões fundamentais nesta questão: em primeiro lugar, a Amazônia é 
um marco central e inicial neste Projeto. Região subdesenvolvida, 
mesmo para padrões nacionais, expoliada desde épocas coloniais, 
destituída de um esforço expressivo dos Governos para retirá-la da 
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pobreza e do marasmo, região exportadora de cérebros e de outras 
matérias primas essenciais, mas, por outro lado, possuidora de uma 
natureza exuberantemente bela e pródiga, rica de jazidas minerais, 
da maior fauna e flora do mundo e possuindo uma das maiores bacias 
sedimentares terrestres do planeta, até então pouco estudada. Deixei 
a Amazônia qual um Macunaíma, em busca de um poder mágico, 
neste caso, o saber científico-tecnológico, decodificador dos enígmas 
da terra, para retornar mais tarde, capaz de produzir algo que pudes-
se alavancar o desenvolvimento da Amazônia. Eu nunca pensei em 
adquirir conhecimento sem um propósito. A minha visão social está 
no cerne do meu esforço para aprender e transferir o conhecimento, 
sempre buscando resultar em algo concreto.

A escolha da Bahia, um pólo do nordeste, aconteceu ainda em 
setembro de 1968, quando  me senti bloqueado de me estabelecer na 
Amazônia. Aceitei ficar na Bahia, porque ela guardava características 
de subdesenvolvimento à época, semelhantes a da Amazônia, com li-
geiras diferenças; hoje, essas diferenças são muito maiores. Por outro 
lado, a Bahia apresentava menor risco político na implementação de 
um projeto, cuja conotação já tinha sido vista como “subversiva” em 
outro lugar, pelo Regime Militar, à época em pleno vigor. A Região 
Norte Fluminense, em 1992-93, era algo também muito semelhante 
à Amazônia e ao Nordeste, portadora de um potencial petrolífero ex-
traordinário, ainda por ser revelado na sua totalidade, não possuía, 
sequer, uma única Universidade-residente na região, com sua juven-
tude sem perspectiva, ameaçada de representar um papel apenas se-
cundário e marginal, em plena fase de implantação do maior investi-
mento industrial já feito no Brasil, exatamente nessa região.

Na Bahia, fundamos o PPPG, um Programa multidisciplinar e 
multi-institucional, composto de três setores, Geofísica Nuclear, Geo-
física Aplicada e Geologia, instalados o primeiro setor no Instituto 
de Física e os dois últimos no Instituto de Geociências. Essa com-
posição diversificada, tanto em objeto quanto em estrutura, acha-se 
preservada até hoje na Bahia. Ao longo de minha experiência de vida, 
verifico que a Bahia tem sido o lugar onde o espírito de preservação 
de uma obra meritória é mais presente, mesmo sujeito às leis de 
evolução natural das coisas, mas sem perda de sua essência. Nem no 
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Pará nem no Norte Fluminense, esse aspecto foi tão observado. No 
PPPG/UFBA, montado em estrutura extra-oficial dentro da Universi-
dade, nasceu a Geofísica Aplicada acadêmica brasileira; deste Progra-
ma – da Bahia – partiu a idéia da criação do Bacharelado em Geofísi-
ca, hoje implantado em 5 universidades brasileiras; como daí, partiu 
toda a preparação da segunda tentativa, desta vez bem-sucedida, na 
implantação do que se tornou a área de Geociências da Universidade 
Federal do Pará; partiu, também, do PPPG da Bahia, em 1978, a cria-
ção da nossa Sociedade Brasileira de Geofísica, hoje responsável pelo 
terceiro maior Congresso mundial de Geofísica; como, ainda, coube 
ao PPPG realizar, em 1980, a entrada da Universidade brasileira na 
área da sísmica aplicada à exploração de petróleo, antecipando-se à 
quase totalidade das instituições acadêmicas dos países da Europa e 
do Canadá, seguindo-se, apenas, aos 4 primeiros grupos instalados 
em Universidades dos Estados Unidos: MIT, Stanford, Houston Uni-
versity e Colorado School of Mines, e, sendo simultânea com o pro-
jeto similar instalado na Universidade de Delft, na Holanda. Nós não 
somos imitadores, nós somos criadores; nós temos muito interesse 
em usar a nossa faculdade de pensar e criar. Introduzimos através do 
projeto conjunto UFBA/PETROBRAS, com expressiva participação fi-
nanceira da FINEP e do CNPq, um dos primeiros sistemas integrados 
de software e hardware, então produzido, em linguagem aberta e di-
recionada para petróleo, antecipando-nos até à própria PETROBRAS, 
e levando essa Empresa a aderir à inovação no processamento dos 
dados, inicialmente implantado na Bahia e mais tarde na Amazônia, 
dentro da Universidade do Pará. Nós conseguimos ter o respeito da 
Empresa brasileira mais séria e competente, que é a PETROBRAS, a 
ponto de ela confiar em fazer processamento de seus dados na Bahia 
dentro da Universidade. E isso aconteceu não nos primórdios da PE-
TROBRAS, nem por falta de recursos financeiros; isso ocorreu quan-
do ela já estava plenamente madura. E repetimos essa façanha em 
Belém do Pará, processando na UFPA os dados sísmicos da Amazônia 
Legal. Para mim, isso é uma satisfação fascinante. Eu convenci o Rei-
tor da UFBA e repeti, convencendo o da UFPA, de assinar um contra-
to dizendo o seguinte: “se o sistema parasse por 5 dias consecutivos, a 
Universidade pagaria uma multa”. Eles assinaram, e nunca pagaram 
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multa, muito embora o sistema “main-frame” fosse construído por 5 
fabricantes, todos sem representante no Brasil. 

A experiência vivida no PPPG, com êxito na contratação dos lu-
minares da ciência sísmica mundial, por longos períodos e cobrindo 
mais de uma década, é outra proeza. Esses cientistas foram os princi-
pais formadores, mas não os únicos, da grande maioria dos geofísicos 
da PETROBRAS, e dos sucessores deles na UFBA e depois na UFPA. 
Esse fato tornou-se um marco histórico extraordinário, noticiado in-
ternacionalmente. Até hoje, esses cientistas de liderança e respeitabi-
lidade internacional sentem-se incorporados ao Brasil, cientificamen-
te, culturalmente e até emocionalmente. Deram status internacional 
ao nosso Programa e desinibiram os nossos jovens. Uma das coisas 
a que eu mais tenho dado atenção é mostrar aos jovens a estatura 
do máximo, pois se ele não tem essa medida ele não sabe se medir. 
Era um processo de educação para que nossos jovens, ao mirarem 
aquelas figuras, vissem que não precisa ter 4 pernas, nem 10 braços, 
e outras coisas mais, para realizarem grandes feitos. O que ele é você 
pode ser, desde que você faça por onde, desde que você aprenda com 
quem sabe, desde que você se dedique, fazendo você também. Era 
um processo de desinibição que eu fazia em pequena escala; então, 
eu convidei essa plêiade toda, que atendeu ao meu chamado; essa 
talvez seja a mais bela e valiosa das contribuições da comunidade 
científica internacional para o Brasil, nessa área. Na minha opinião, a 
PETROBRAS, Diretor Guilherme Estrella, é uma das mais competen-
tes Empresas de Petróleo do mundo hoje em Geofísica; eu não quero 
estender esta afirmativa a outras áreas, porque não conheço, mas 
suponho também que isso tenha acontecido em boa medida, porque 
o processo se reproduziu em outras áreas. Em Geofísica, eu afirmo e 
confirmo isso.

Na Amazônia, impedido de fazê-lo em setembro de 1968, três 
anos depois foi implantado o ensino e a pesquisa acalentada por nós 
durante uma década, e para a qual havíamos preparado toda uma 
equipe, um projeto e uma filosofia. Mudou o Reitor da UFPA, ainda 
em 1969, e então o Chefe de Gabinete passou a ser o sogro do Prof. 
Bassalo. No contexto cultural brasileiro, o parentesco é importante, 
para o bem e para o mal; este foi um caso do bem. O Prof. Inocêncio 
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Machado, instigado pelo Bassalo, colocou o Reitor novo diante de 
mim no dia 27 de julho/1971, em visita ao PPPG, na Bahia. O Reitor 
trazia consigo uma solicitação do MEC para fechar o curso de gradu-
ação de Geologia da Universidade, por recomendação da Associação 
Nacional de Geólogos, diante do precário funcionamento do curso. 
O Reitor queria fazer ressurgir o curso de Geologia e, após visitar o 
Programa de Geofísica da UFBA, também, exigia que eu implantasse 
um Programa similar na UFPA, até deixando entrever uma ponta de 
ciúme. Eu disse, “é isso mesmo, é isso que eu quero”. A habilida-
de política do Reitor e do seu Chefe de Gabinete – e do Prof. Frota 
Moreira, Diretor Técnico-Científico do CNPq, que foi um dos meus 
protetores e patrocinadores – contornaram o SNI que se interpunha 
no meu caminho, mais uma vez. O SNI não queria que eu fosse o 
Assessor da UFPA. Apresentei um esboço geral em 1971, seguido de 
dois relatórios que serviram de base na montagem da Geociências na 
UFPA. Em agosto/1972, deu-se a instalação definitiva de grande parte 
da equipe, que veio crescendo nos meses seguintes, passando então 
a liderança ao José Seixas Lourenço, recém-chegado, doutor também 
pela Universidade da Califórnia-Berkeley. Este Programa instalou-se 
e evoluiu rapidamente, iniciando de imediato a pós-graduação e re-
compondo o curso de Geologia. Foi possível trazer de volta para o 
Pará, 10 anos mais tarde, 60% do grupo de jovens paraenses. Esse 
jovens, quando saíram do Pará, tinham entre 18 e 20 anos, foram ba-
charelados em Rio, São Paulo, e depois fizeram doutorado a maioria 
no exterior, nas áreas de Física, Geologia e sobretudo Geofísica. Do 
restante, 15% ficaram em Universidades de São Paulo, e 10% eu reti-
ve comigo na Bahia.

O Núcleo de Ciências Geofísicas e Geológicas da UFPA foi cria-
do como órgão suplementar da Reitoria e passou a Centro de Geo-
ciências em 1984, situando-se, atualmente, entre os maiores e mais 
credenciados do País, tanto na graduação quanto na pós-graduação. 
Quem é que poderia prever que lá no Pará, lá na Amazônia, iria 
surgir uma Instituição acadêmica, numa área tão multi-disciplinar 
como as Geociências, que compete de igual para igual com as duas 
melhores do Brasil, a de São Paulo e a do Rio Grande do Sul? Compete 
e ganha em vários aspectos.
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Em 1976, Lourenço e Bassalo me convidaram para fazer uma 
nova assessoria à UFPA, para criação da Fundação de Apoio e De-
senvolvimento da Pesquisa. O primeiro Diretor Executivo dessa Fun-
dação foi um desses 19. Foi esta Fundação a primeira a pagar Darcy 
Ribeiro, depois de seu regresso ao Brasil. Quando Darcy regressou ao 
Brasil, o Regime Militar proibia todas as instituições de Governo, ou 
que recebessem dinheiro do Governo, de pagar os que haviam sido 
“cassados”, como era o caso do Darcy; essa ousadia foi praticada por 
esta Fundação, através de dois projetos: A Suma Etnológica Brasileira, 
que resultou em uma obra de três volumes hoje publicada, e o Projeto 
Caboco, que nunca chegou a se concretizar. Lourenço ascendeu a Rei-
tor e eu achei que era o momento de voltar ao Pará, e assim, no bojo 
do sucesso alcançado na Bahia, com essa conjugação com a PETRO-
BRAS, dediquei-me a implantar o Núcleo de Pesquisa em Geofísica 
de Petróleo, inaugurado em abril de 1988, focalizando a Geofísica de 
Poço em todo o seu amplo leque. Com a motivação de contribuir para 
elucidar grandes problemas existentes na exploração de petróleo na 
Amazônia, este núcleo foi constituído à imagem e semelhança do 
Programa da Bahia, e até mais otimizado. A proibição do Governo, 
para que a PETROBRAS pudesse contratar pessoal, foi um desastre 
para os que foram formados no Programa do Pará; eles não puderam 
ser contratados pela PETROBRAS. Por outro lado, eles foram aprovei-
tados para organizar a Geofísica Aplicada, por exemplo, no LENEP, 
no IAG/ USP, na UFRN e em vários outros núcleos hoje existentes a 
partir daí. Aqui no LENEP temos o Fernando Moraes, Luiz Geraldo 
Loures, Abel Carrasquilla; na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte temos o Walter Medeiros; na UFPA temos Jessé, Licurgo, 
André Andrade e outros; no IAG/USP temos Carlos Medonça e Jorge 
Porsani e outros; na Universidade Federal da Paraíba temos o José 
Agnelo Soares, e na PETROBRAS temos vários que já pertenciam a 
essa Empresa.

O sucesso do projeto Amazônico foi enorme, com alguns mem-
bros do núcleo dos 19 tornando-se líderes na administração da UFPA, 
Diretor do Museu Emílio Goeldi, Diretor do Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazônia, Secretarias de Estado do Governo do Pará – duas 
Secretarias –, na implantação de uma nova Universidade na Amazô-
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nia (a Universidade Federal do Amapá), ou mesmo como renovação 
dos quadros políticos do Pará, na área Estadual e Federal, como o 
Deputado Federal Gabriel Guerreiro e Nilson Pinto de Oliveira.  Lou-
renço tornou-se Assessor de dois Ministros consecutivos, de Ciência 
e Tecnologia, no Governo Federal. Na minha opinião, ele só não che-
gou a Ministro por culpa do Brasil.

Julgava eu ter voltado para o Pará em caráter definitivo. Pensei 
que, em seguida à minha primeira aposentadoria, iria me dedicar a 
estudar e escrever sobre a cultura dos povos indígenas da Amazônia. 
Para este momento, montei uma biblioteca com cerca de 1.000 livros 
sobre o tema da colonização. Mas, Darcy Ribeiro e Gilca mudaram 
esse meu destino. O que me tocou tão profundamente, nessa pro-
posta de vir para o Norte Fluminense e entrar a fundo, no projeto 
relacionado ao petróleo, foram dois pontos: a) a percepção da opor-
tunidade de protagonizar uma experiência inovadora ímpar na área 
do ensino e da pesquisa, reunindo as áreas de Exploração e Produ-
ção na área do Petróleo, o que significa reunir as Geociências com 
a tradicional área de Engenharia de Petróleo, sem que houvessem 
empecilhos de origem para me atrapalhar nessa experiência, e, mais 
ainda, esse conceito multidisciplinar, que se tem mostrado tão pode-
roso e eficaz, poderia ser realizado nesse projeto Norte Fluminense 
desde a graduação até os níveis de mestrado e doutorado. Um ponto 
relevante a considerar na montagem desse programa era o privilégio 
de estar localizado exatamente no local onde a indústria do Petróleo 
estava começando um processo veloz de concentração da sua maior 
infra-estrutura e do maior contingente de pessoal técnico qualificado 
na área de E&P; b) o segundo ponto que me sensibilizou foi a possibi-
lidade de criar novas perspectivas profissionais que qualificassem os 
jovens dessa região, para poderem ascender aos níveis de decisão da 
atividade industrial e acadêmica de exploração e produção, da maior 
riqueza mineral da sua região de origem, o petróleo. O sucesso al-
cançado pelo projeto LENEP verifica-se nos seguintes resultados: for-
mados até hoje 142 engenheiros, 45 mestres e 15 doutores, acham-se 
incorporados ao corpo técnico da PETROBRAS 73% dos engenheiros, 
58% dos mestres e 47% dos doutores, sendo que alguns já perten-
ciam aos quadros da PETROBRAS, o que dá um aproveitamento pela 
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PETROBRAS – é uma satisfação enorme para mim, verificar isso – de 
2/3 do total do pessoal  saído do LENEP.

As idéias cardiais que nortearam a formulação das Instituições, 
que surgiram a partir do meu trabalho, podem ser reunidas em qua-
tro itens: 1) a relevância da multidisciplinaridade no ensino e na pes-
quisa, entre as Geociências, as Ciências Básicas e as Engenharias; 2) 
a potencialidade da Pós-Graduação como alavanca para fazer surgir 
novas áreas profissionais e do conhecimento; 3) a necessidade de 
vincular o objeto de estudo a temas pertencentes à realidade do de-
senvolvimento regional, onde se implanta um projeto; 4) a primazia 
da excelência da qualidade, como garantia de credibilidade e da pró-
pria sobrevivência do empreendimento. Aquele que não zelar pela 
excelência da qualidade estará contribuindo para a morte da institui-
ção; isso é uma questão essencial. A grande ameaça da continuidade 
das instituições é exatamente o declínio da qualidade. Liderança e 
qualidade não são negociáveis, para quem pretende que as institui-
ções continuem.

A questão indígena, não se prende só ao meu sentimento como 
indivíduo, naquilo que eu fui descobrir ser a minha identidade. Em 
um artigo publicado na Ciência Hoje, em abril de 2000, Sérgio Pena 
e seu grupo da UFMG realizaram estudos de DNA em uma amostra-
gem de população branca brasileira, chegando à conclusão de que 
1/3 dos brancos declarados revelam linhagens ameríndias pelo lado 
materno. A população de pardos é quase parecida em números com o 
grupo de brancos na população brasileira, e possuem uma linhagem 
ameríndia – como é sabido – de quase 100 %. Chegamos facilmente 
a mais de 60 % compondo as duas parcelas. Nós somos herdeiros 
de uma mestiçagem sim, mas portadores de uma herança autóctone 
brasileira pronunciada, expressiva, que dá um toque diferencial ao 
brasileiro; nós não somos nem europeus, nem africanos, nós somos 
algo diferente, que precisa ser assumido, valorizado, revelando-se no 
nosso tipo físico, no que comemos, em nossos gestos, em nossos fa-
lares, no sentir e no ser brasileiro. Nosso nacionalismo indígena não 
tem o sentido de exclusão de pessoas de outras nacionalidades, que 
possam contribuir para o nosso desenvolvimento; tem, sim, com a 
exigência de que eles se incorporem aos nossos códigos sociais, aos 
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nossos valores, colocando em primeiro plano a busca da nossa iden-
tidade nas raízes históricas de nosso povo, que precisam ser tratadas 
com respeito, dignidade e carinho.

Nosso orgulho pelas nossas grandes realizações como povo, ten-
do como maior exemplo a PETROBRAS, ou como exemplo, também, 
estas Instituições que surgiram a partir dessa história narrada hoje 
aqui, nos leva a contemplá-las de um modo tal que, antes de deman-
dar de tais instituições, aflore em nossos sentimentos o propósito de 
fortalecê-las, por se tratar de um marco eloqüente da demonstração 
de nossa viabilidade como povo, capaz de traçar e dirigir o seu pró-
prio destino. 

Minha contribuição científica se resume a 38 artigos em revistas 
científicas, 2 teses, 2 capítulos de livros, 2 livros, 7 relatórios técni-
cos, 1 patente internacional, 9 dissertações de mestrado e 5 teses 
de doutorado orientadas, 6 trabalhos de graduação, com várias áre-
as de conhecimento implantadas pioneiramente no Brasil (sem ter 
necessariamente se convertido em “papers” publicados). Isso é outra 
mazela copiada para cá, o sujeito tem que produzir um número de 
“papers” por ano, sendo punido se publicar menos, sem uma verifi-
cação rigorosa e objetiva de qualidade, significado e implicação das 
publicações. É importante publicar, vamos publicar; mas não exage-
remos nos números, nem percamos de vista atributos essenciais! 

Minha principal contribuição tem três direções: 1) na descrição 
analítica de um efeito geofísico do meio geológico. Há uma docu-
mentação exposta à consulta que pode ser comprovada, teses pro-
duzidas no exterior sobre minha contribuição, reconhecimento em 
numerosos países. Só na China há seis artigos mostrando os chine-
ses fazendo  uso e referência ao meu trabalho; 2) invenção de um 
método geofísico novo, chamado eletromagnético a multi-frequência, 
com aplicação na área de petróleo, exploração mineral e água sub-
terrânea, em plena fase de consolidação; 3) análise étno-histórica da 
colonização do Brasil. Eu só publiquei um artigo, mas que teve uma 
grande repercussão. Foi traduzido para o alemão pelo Departamento 
de História e Antropologia da Universidade de Kassel da Alemanha 
– nem conheço pessoalmente os dois ilustres professores que o tra-
duziram. É citado no livro de Darcy Ribeiro, A formação do Povo Brasi-
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leiro. Recebi cartas de elogio de duas personalidades que me honram, 
dois brasileiros ilustres, o famoso antropólogo e sociólogo Florestan 
Fernandes e o grande historiador José Honório Rodrigues, ambos já 
falecidos.

Alguns dados estatísticos: formamos nessas Instituições, soman-
do tudo, até esta data, cerca de 1.400 bacharéis, 580 mestres, 180 
doutores, nas áreas de Geologia, Geofísica Aplicada, Oceanografia, 
Metereologia e Engenharia de E&P de Petróleo; mais de 1.200 artigos 
foram publicados em revistas científicas internacionais. No 10º Con-
gresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, concluído 
nesta sexta-feira última passada, no Rio de Janeiro, mais de 80 % 
dos trabalhos apresentados na área de Geofísica Aplicada foram rea-
lizados nas instituições fundadas por mim e por pessoal da Indústria 
qualificado nessas instituições.

Minhas conclusões são as seguintes:

1) Nosso sucesso, na UFBA, na realização da relação Universidade-
Empresa, inicialmente em pequena escala na área mineral com 
a DOCEGEO (1977/78) , mas sobretudo em parceria de grande 
escala e longo prazo com a PETROBRAS (1980/1998), na área de 
exploração de petróleo, foi a força motriz para produzir esse enor-
me sucesso brasileiro na área da pesquisa e formação de quadros 
nacionais, inicialmente em geofísica, mas depois alargado para 
as demais áreas de atuação da PETROBRAS, envolvendo várias 
Universidades do País. Vários Diretores de E&P da PETROBRAS, 
pelo seu decisivo apoio a esse empreendimento, devem ser aqui 
nominados: Carlos Walter Marinho Campos, Wagner Freire, José 
Coutinho Barbosa e, atualmente, Guilherme Estrella. 

Um resultado análogo ao do Brasil não aconteceu no México, na 
Venezuela, no Peru, na Bolívia ou na Argentina, ou em outro país 
do terceiro mundo. Nesse particular, o caso do Brasil foi único;

2) Nossos jovens do Pará, da Bahia, do Rio Grande do Norte e do 
Rio de Janeiro converteram-se num grande sucesso profissional, 
alguns deles líderes importantes, dando continuação ao meu tra-
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balho anterior ou gerando novas instituições, ou, ainda, geren-
ciando setores de empresas importantes;

3) Suponho que tenho atuado, nos últimos 40 anos, como uma força 
em favor do progresso de meu País e do meu povo. As circuns-
tâncias em que se deu a fundação de algumas destas instituições, 
de que falei, foram sempre muito penosas e algumas vezes até 
perigosas, quase na iminência de uma prisão ou mesmo correndo 
risco de morte; por outro lado, cheias de uma alegria explosiva 
de legítima felicidade, que procurei compartilhar com os meus 
companheiros de jornada;

4) Uma trajetória longa, árdua e íngreme se estende entre o ponto 
de partida e o de chegada, não só para mim, mas também para 
meus familiares e aqueles que caminharam comigo.

5) Muitos foram e muitos tem sido aqueles que me ajudaram nessa 
missão.

Neste momento, eu gostaria de reverenciar algumas persona-
lidades, já falecidas na maioria (com exceção de alguns que feliz-
mente continuam vivos: minha mãe Carmen, Pe. Ápio Campos e 
2 professores meus, H. M. Nussenzveig e J. Tiomno): 

Gerôncio, meu Pai, pelo seu perfil de líder, marcante para 
mim; Aracy, minha estrela-guia; Carmen, minha Mãe, pela inspi-
ração e o sentido aventureiro da vida; Pe. Ápio Campos, meu ami-
go e conselheiro dos tempos crucias da juventude; meus professo-
res que influenciaram minha formação como cientista e cidadão:  
• José Leite Lopes, minha outra estrela-guia; • H. Moysés Nussen-
zveig e J. Tiomno, meus professores de Eletromagnetismo, área 
básica de minha especialidade; • Stanley Ward, meu Orientador, 
em Berkeley/ USA;

Como também,
James R. Wait, cientista ético, entre os mais famosos do mun-

do no século XX, meu amigo desprendido e solidário;
Alguns dirigentes marcantes, que compartilharam comigo a 

realização dos meus ideais e tornaram-se co-responsáveis comigo 
nesse processo:
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• José Leite Lopes, Diretor Científico e um dos principais fun-
dadores do CBPF,
Manoel da Frota Moreira, primeiro Diretor Técnico-Científico • 
do CNPq, 
José Pelúcio Ferreira, Presidente e fundador da FINEP, • 
Carlos Walter M. Campos, Diretor de E&P e liderança marcan-• 
te da história da PETROBRAS,
Darcy Ribeiro, o amigo querido que me deu a visão histórico-so-• 
cial contextualizada sobre meu País, meu povo e mim mesmo.

6) Desejo registrar meus agradecimentos aos que lutaram a meu 
lado pelos nossos ideais: 

 (a) os companheiros do Pará, os da Bahia e os da UENF e LE-
NEP;

 (b) a duas figuras femininas, que compartilharam as suas exis-
tências com a minha, enfrentando situações adversas e ausên-
cias prolongadas, às quais cabe uma enorme parcela do mérito do 
meu trabalho, aqui analisado, minha 1a esposa Maria Virgínia e 
a 2a esposa Bena Nazaré, e certamente agradeço aos meus filhos, 
pela nossa vida em família e companheirismo, Marivaldo, Poty e 
Rodrigo, e ao meu neto-filho Ivan Aimberê, aqui presentes.

7) E agora, que não mais existem Viriandeua, nem Aracy?

Eu fiz a minha parte. 
Que outros venham e empunhem as armas, sem medo, e 

dêem continuidade à missão deste processo histórico genuina-
mente brasileiro, para que ele continue....

*     *     *
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Resumo - Um esboço da minha auto-biografia é aqui delineado. 
A apresentação dos tópicos específicos e de suas épocas se-
gue uma seqüência cronológica e os fatos são expostos em 
seus contextos histórico, social e filosófico. Duas vertentes 
de uma área de conhecimento, cinco instituições acadêmi-
cas e uma Sociedade Científica tem aqui suas gêneses tra-
çadas.

Introdução - Ao completar 70 anos, o servidor público é compulso-
riamente aposentado de suas atividades no Brasil, mesmo quando 
ainda gozando de boa saúde e cheio de vida e idéias. Não obstan-
te, um momento assim, tão grave, é oportuno para uma reflexão 
cuidadosa sobre o que e quanto a pessoa realizou na vida, melho-
rando as condições da existência humana e alargando a frontei-
ra do conhecimento. Isto torna-se até mais interessante, quando 
essa pessoa provem de uma família nativa amazônica, e seu País 
é chamado Brasil. 

Tentando descrever minha trajetória de vida, irei seguir uma 
seqüência cronológica e selecionar as realizações mais significati-
vas, como eu as vejo, focalizando seus méritos científicos e/ou va-
lores sociais agregados, vistos através de suas conseqüências ou da 
apreciação de algumas personalidades notórias ou instituições. 



220

Tópicos Específicos e Épocas 

1. Paixão precoce por ciência e tecnologia com vistas ao desen-
volvimento social da Amazônia – O berço da Geofísica Apli-
cada Brasileira na academia.

Desde os primeiros tempos, ainda na Escola de 2º Grau, em Belém 

- PA, minha paixão pelo conhecimento científico era evidente. Cedo, um 

plano audacioso foi concebido e colocado em prática: vir para o Rio de 

Janeiro, para cursar Física tendo como professores alguns dos mais ilustres 

físicos do Brasil (no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF e na 

Faculdade Nacional de Filosofia/ ex – Universidade do Brasil, então um 

dos únicos centros formadores de físicos no País. O outro era a USP).
No substratum de minha consciência, contudo, vinham gravadas 

para sempre em minhas idéias, atitudes e crenças, a exuberância 
amazônica de lugares e ambientes (florestas, rios e praias preciosas), 
a cultura e a vida nativas, os mistérios lendários e a riqueza natural 
amazônicos, contrastando com as condições de vida miseráveis da 
maioria das pessoas nas concentrações urbanas.

O curso de bacharelado em Física no Rio cobriu 1958-1961, um 
período de turbulência social e política, com a juventude brasileira 
demandando mudanças radicais na estrutura colonial da sociedade e 
do governo brasileiros. Um ano antes de completar o Curso de Física, 
percebi que Física por si e um indivíduo sozinho eram muito pouco 
e inadequados para promover o desenvolvimento social e econômi-
co da Amazônia. Iniciei, então, um trabalho de persuasão de mem-
bros da comunidade dos físicos, particularmente estudantes do Rio 
e de São Paulo, a cerca da forte relevância para o desenvolvimento 
econômico regional, em um País como o Brasil, que poderia ter a 
geração de uma “nova física-aplicada”, que resultasse de uma hibri-
dização da Física com a Geologia. Este fato constituiu, na verdade, o 
ponto de partida conceitual da Geofísica Aplicada na Universidade 
brasileira. No início do ano seguinte (Jan/Fev, 1962), lecionei um 
curso sobre Física Atômica na recém – criada Universidade do Pará 
(na Amazônia). Aqui e então, junto com meu amigo Prof. José M. F. 
Bassalo, demos partida em um plano de longo prazo para formação 
de um grupo de elite de geofísicos, trazendo para as Universidades 
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do Rio (ex-Univ. do Brasil) e de São Paulo (USP) jovens paraenses, 
em seguida ao término do Curso do 2º Grau. De acordo com o plano, 
esses jovens deveriam iniciar um curso de bacharelado em ciências 
básicas, seguido então de um curso de pós-graduação em Geofísica 
Aplicada, no Brasil ou no exterior. Após seis anos de fluxo contínuo, 
19 jovens haviam sido trazidos, todos com bolsas de diferentes insti-
tuições (UFPA, INPA, CLAF ou CNPq). O objetivo final consistia em 
trazê-los de volta para a Amazônia 10 anos mais tarde, para implantar 
aí a pesquisa e o ensino em exploração e produção de recursos na-
turais e em estudos ambientais, usando os métodos das Geo-ciências 
aplicadas, notadamente Geofísica Aplicada.

2. Parte inicial da minha carreira profissional (1962–1963) - Au-
xiliar de Ensino e imediatamente Assistente de Pesquisa, assim 
foi o início de minha carreira profissional no CBPF, no Rio de Ja-
neiro, onde fiz cursos e realizei trabalho experimental para cons-
tituir minha tese de Mestrado, em Física do Estado Sólido, sob a 
orientação do Prof. G. Bemsky. Iniciei, também, como Assistente 
de Ensino de Física Geral, sob a Coordenação da Profa. Elisa F. 
Pessoa, na Faculdade Nacional de Filosofia. Nesse ínterim, dedi-
quei parte de meu tempo à construção e consolidação da ideologia 
dos jovens “estudantes paraenses”, e cada ano eu ia a Belém - PA 
a fim de selecionar e trazer novos candidatos ao plano. Eu estava, 
também, procurando o modo como me tornar um geofísico, na 
conformidade conceitual que eu definira. Os contatos realizados, 
nessa época, com Diretores, um da PETROBRAS (companhia de 
petróleo brasileira criada em 1954) e outro do DNPM (Agência 
brasileira de recursos minerais), resultaram sem proveito para os 
meus objetivos, devido sobretudo ao fato de que essas pessoas 
não sabiam o que fazer com um físico. Decidi, então, procurar no 
exterior uma instituição onde pudesse cursar Geofísica Aplicada.

Ao longo destes e de muitos outros percalços, tive o apoio, a 
simpatia e uma especial amizade do meu professor de Física Atô-
mica, Prof. José Leite Lopes, então Diretor Científico do CBPF. J. 
L. Lopes certamente foi o indivíduo que mais influenciou minha 
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percepção em perspectiva de minha carreira profissional e, junto 
com Darcy Ribeiro, minha visão social do Brasil e do mundo.

3. Programa de Doutorado na Universidade da  Califórnia - Berke-
ley, USA (Fev. 1964 - Set. 1968) - Apoiado através de uma bolsa 
do CNPq, segui para a UC-Berkeley, inicialmente para o Departa-
mento de Geologia & Geofísica, onde apenas “geofísica do globo” 
constituía a lista de opções em Geofísica. Mudei, no semestre se-
guinte, para o College of Engineering, onde funcionava o Setor de 
Engenharia de Geociências, chefiado pelo Prof. Stanley H. Ward, 
o qual passou a ser meu orientador nos 4 anos seguintes. Aqui fiz 
meu MSc (1965) e PhD (1968) em Engineering Science/Applied 
Geophysics, tornando-me   o primeiro brasileiro a possuir douto-
rado em Geofísica.
Em Berkeley, fruí a doce experiência de ter todo o meu tempo 

e a minha energia disponíveis para dedicar ao estudo e à pesquisa 
científica. Não obstante, dispendi uma parte do meu tempo fazendo 
política, convertendo-me num ativista contra a guerra americana no 
Vietnam.

O pequeno grupo em Berkeley fazia geofísica aplicada com mé-
todos elétricos/eletromagnéticos e propriedades elétricas de rochas, 
um pouco com métodos potenciais e nada de sísmica. Minha escolha 
pelos métodos eletromagnéticos de exploração e petrofísica elétrica, 
como área de especialização, teve que ver com minha experiência 
anterior no CBPF (onde tive um curso de alta excelência de qualidade 
em eletromagnetismo, lecionado pelo Prof. Herch Moysés Nussen-
zweig, e minha experiência laboratorial sobre propriedades elétri-
cas de semi-condutores), e, obviamente, com minha experiência em 
Berkeley sob a orientação de Stanley H. Ward.

Minhas realizações científico-tecnológicas em UC-Berkeley com-
preenderam a concepção e realização de minha tese de doutorado 
(Dias, 1968), a qual veio a ter uma enorme conseqüência em minha 
vida posterior.

O famoso geofísico J. R. Wait, em carta datada de 8 Out., 1968, 
escreveu a respeito do mérito desta tese:

“Caro Dr. Dias: Muito obrigado por haver me enviado uma cópia 
de sua tese de PhD extremamente interessante. Eu a li completa-
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mente de uma só vez, e estou impressionado com sua diligência. A 
questão de usar o acoplamento indutivo para medida do efeito de 
polarização elétrica (IP) foi algo que nós na Newmont (Companhia 
Newmont Exploration Ltd) freqüentemente pensamos a respeito. De 
fato, eu lembro que Dr. Brant (Arthur Brant, líder do grupo na época 
da Newmont) repetidas vezes mencionou isto como uma possibilida-
de promissora. O único lugar na literatura onde esta idéia é aludida é 
em meu artigo de 1954 publicado em Geophysics , onde a impedân-
cia mútua como função de freqüência é plotada para vários valores 
da razão da parte imaginária para a parte real da condutividade do 
semi-espaço. Francamente, eu nunca tinha considerado isto um cri-
tério factível para IP, mas então isto foi antes da era do eletromagne-
tismo aéreo. Saudações, James R. Wait – Senior  Scientist. “

Dois líderes principais do Geo-eletromagnetismo mundial do sé-
culo XX, um do ocidente (J. R. Wait) e o outro da ex-URSS (A. A. Kau-
fman), creditaram à minha tese a prioridade na demonstração de que 
o efeito de polarização elétrica induzida (IP) pode ser significativo 
mesmo com excitação indutiva do campo (Wait and Debroux, 1984; 
Kaufman et al., 1989).

Esta tese de doutorado trouxe duas contribuições originais de 
grande significado: (i) pela 1ª vez uma função constitutiva foi pro-
posta com capacidade de descrever o comportamento elétrico de um 
meio que exibe o efeito IP; (ii) um novo método eletromagnético 
a multi-frequência foi concebido para medir indutivamente o efeito 
IP e resistividade da sub-superfície, no campo. Este método tornou-
se uma patente internacional (canadense) de invenção (Dias and 
BNDE, 1973).

Durante o tempo em que estive nos EUA, o grupo de “estudantes 
do Pará” esteve cursando bacharelado, sobretudo em Física ou Geolo-
gia, no Rio ou em São Paulo. Em setembro/1968, quando regressei ao 
Brasil, alguns deles estavam próximo de concluir Mestrado.

4. Retorno ao Brasil em Set. 1968: Geração de novas instituições 
acadêmicas 

a) Escolha da Universidade Federal da Bahia para abrigar a 1ª instituição 
acadêmica do Brasil em Geofísica Aplicada
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A situação política brasileira estava então passando no pior 
ponto de repressão pelo regime ditatorial militar, que tomou o 
Governo. As instituições acadêmicas estavam sendo freqüente-
mente invadidas pelas forças de repressão e ilustres professores 
aprisionados ou compulsoriamente aposentados (entre os quais 
J. Leite Lopes). O CBPF e a Faculdade Nacional de Filosofia esta-
vam sob intervenção militar.

No dia em que desembarquei no Rio de Janeiro, fui diretamen-
te ao CNPq, onde pude verificar que o Brasil pode ser bondoso e 
generoso com um simples e modesto cidadão: naquele mesmo dia, 
recebi do CNPq um “Grant” de US$ 34.000,00 (o que representava, 
na época, cerca de 4 vezes o poder de compra atual desta quantia) 
para comprar equipamentos de pesquisa, e uma bolsa de pesquisador 
“full-time” para trabalhar em qualquer Universidade brasileira que 
eu escolhesse, e, ainda, iniciou ali um processo para patenteação do 
meu invento, finalmente realizado com o BNDE. Tudo isso devido à 
ação adotada por dois personagens ilustres da história do CNPq, Prof. 
Manoel da Frota Moreira, Diretor Técnico-Científico, e Prof. Antonio 
M. Couceiro, Presidente.

Viajei dois dias depois, obviamente, para Belém - PA. Cedo, toda-
via, dei-me conta de que o regime militar tinha estendido os seus ten-
táculos à Universidade Federal do Pará, e o meu plano de estabelecer 
um Instituto de Geofísica naquela terra, reunindo os jovens levados 
dali e formados ao longo de quase uma década nas melhores escolas 
de Física e Geologia do País e de alhures, tinha sido considerado sub-
versivo e perigoso para o regime instalado. 

Um ponto filosófico central de minhas idéias e ação consistia de 
reverter o fluxo da migração de cérebros, que por séculos tinha leva-
do inteligências brilhantes para fora do Norte e Nordeste do Brasil, as 
regiões mais pobres, em direção às áreas do sudeste do País, privile-
giadas e mais desenvolvidas.

Impedido de me estabelecer no meu estado de origem (Pará), 
o outro lugar dentro dos limites do Norte-Nordeste do País, que eu 
considerei oferecer condições possíveis para me instalar, levando em 
frente o meu plano e minimizando os riscos políticos, foi a Bahia. 
Aqui, meu apoio inicial esteve a cargo do Prof. José W. Bautista Vidal, 



225

Coordenador do nascente Instituto de Física da Universidade Federal 
da Bahia, e do Prof. Roberto M. Argollo (este último iniciante da car-
reira, meu amigo, e militante contra o regime militar. Ambos, Vidal 
e Argollo, meus conhecidos dos tempos do CBPF). Antes do fim de 
setembro/1968, mudei-me para a Bahia com minha família (minha 
esposa Maria e filhos, Marivaldo e Poty), para permanecer aí nos 18 
anos seguintes.
b) Geração de 4 Centros de pesquisa & ensino e uma Fundação de apoio 

à pesquisa - Os 4 centros de pesquisa & ensino, que eu criei, apre-
sentam atualmente, juntos, a seguinte estatística sobre produção 
acadêmica: a) aproximadamente 1.400 Bacharéis, 580 Mestres e 
180 Doutores, formados nas áreas de Geologia, Geofísica Aplica-
da, Oceanografia, Meteorologia e Engenharia de Petróleo; b) mais 
de 1.200 artigos publicados em revistas científicas indexadas.

Uma descrição de cada caso vem apresentada a seguir:

i) Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da Univer-
sidade Federal da Bahia (PPPG/UFBA)

Em março/1969 eu tinha concluído a elaboração do projeto deste 
Programa, que foi então submetido à Universidade e por esta apro-
vado, reunindo dois institutos, Física e Geociências. Por esta data, eu 
tinha chegado à conclusão de que  Profa. Yeda de A. Ferreira, Coorde-
nadora do nascente Instituto de Geociências, era a pessoa certa com 
quem eu deveria trabalhar e oferecia as condições mais adequadas 
onde instalar o quartel-general deste Programa e seus desdobramen-
tos. Então, eu me mudei para o Instituto de Geociências ao final de 
meu primeiro ano na Bahia.

Três Setores compreendiam o PPPG/UFBA: Geofísica Aplicada, 
Geofísica Nuclear e Geologia (Geologia Econômica e Sedimentolo-
gia). A maioria dos docentes instrutores e estudantes de pós-gradua-
ção relacionados com o Instituto de Física optaram por agregar-se 
ao grupo Nuclear, devido a um elo histórico anterior, que originou 
este grupo. Durante 5 anos, fui o único geofísico aplicado doutor no 
Programa. Eu administrava, ensinava e orientava candidatos ao Mes-
trado e ao Doutorado, alunos “baianos”, dentre os quais Édson E. S. 
Sampaio, e alguns outros provenientes do “grupo de paraenses”, que 
vieram se acumulando a partir de 1969, como Olivar A. L. Lima, che-
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gando a atingir a marca de 7 em 1972; dois destes vieram do exterior 
após completar doutorado (Herberto T. Maltez e José S. Lourenço), 
permanecendo por 6 meses no PPPG/UFBA, em treinamento, antes 
de seguirem para o Pará.

Na 1ª década, o contrato de alguns cientistas do exterior foi in-
dispensável a fim de diversificar o Programa e colocá-lo em um alto 
nível de desempenho. Assim, 4 cientistas seniores vieram através de 
um Convênio com a UNESCO, 2 para a área nuclear e 2 para Geo-
física aplicada (1973/74); e 10 contratados através de um convênio 
com o recém-criado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – FNDCT (inicialmente administrado pelo BNDE e, em 
seguida, pela Agência então criada para administrar o Fundo, Finan-
ciadora de Estudos e Projetos – FINEP), 5 para a área nuclear e 5 para 
Geofísica aplicada (1974/78). Ver lista de nomes na Tabela-1.

O decidido apoio de José Pelúcio Ferreira, responsável pela cria-
ção do FNDCT, fundador da FINEP e seu primeiro Presidente, foi es-
sencial para tornar realidade o estabelecimento do PPPG/UFBA em 
1969/1970, bem como, o estabelecimento em 1972 de um programa 
similar sob minha coordenação na Universidade Federal do Pará, o 
qual foi o ponto de partida original do atual Centro de Geociências.

No início de 1978, estendendo-se até o final de 1979, o PPPG/
UFBA entrou em colapso quase ao nível de terra-arrasada, devido a 
um ato administrativo desastroso adotado pelo Reitor da UFBA nessa 
época. Este ato interrompeu o fluxo dos recursos, que financiavam os 
projetos de pesquisa e 50% dos salários dos professores e 100% dos 
salários do pessoal de apoio técnico-administrativo. Neste período, 
eu deixei a Coordenação do PPPG/UFBA, passada, então, para a Pro-
fa. Yeda de A. Ferreira.

Em 1980, o PPPG/UFBA havia sobrepujado esta situação crítica, 
com o apoio do CNPq. Um novo Reitor iniciava seu turno (Prof. L. F. 
Macedo Costa), eu voltei à função de Coordenador do PPPG/UFBA, 
e uma nova fase iniciou para este Programa, concentrando o esforço 
em exploração geofísica de petróleo (métodos sísmicos de superfície 
e processamento de dados sísmicos), com apoio total da PETROBRAS, 
da FINEP e do CNPq. E, além disso, com uma nova visão dos objeti-
vos e do papel que cabe aos cientistas estrangeiros no processo.
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Percebi que, com este programa de formação de M/D em explo-
ração sísmica de superfície, na área de petróleo, eu estava diante de 
uma grande oportunidade para mudar o perfil da face da geofísIca 
da PETROBRAS. Este esforço conjunto (Universidade/PETROBRAS/
Agências do Governo Federal) tornou disponível os seguintes com-
ponentes: (1) um sistema computador (main-frame) de grande porte, 
provido de hardware e software especializados para petróleo, em lin-
guagem aberta e completo, constituindo um dos primeiros sistemas 
desta natureza adquiridos mundialmente; (2) dados reais de todos 
os tipos disponibilizados pela PETROBRAS para a pesquisa; (3) es-
tudantes bem selecionados (a maioria vinda do Quadro técnico da 
PETROBRAS e parte selecionada nacionalmente, todos com dedica-
ção integral ao curso); (4) renomados cientistas (seniores) do mundo, 
vindos da academia ou da indústria de petróleo, selecionados por 
mim (nos primeiros 6 anos) e posteriormente pelo Prof. Edson Sam-
paio, para complementar nosso corpo docente permanente. Vinte e 
quatro especialistas deste tipo vieram através deste programa entre 
1982-1997. Uma lista completa de nomes vem na Tabela-1, com 3 de-
les nominados aqui devido à sua enorme contribuição : Peter Hubral 
(da Alemanha), Tadeus Ulrych (do Canadá) e Paul Stoffa (dos EUA).

O apoio entusiástico e decidido a este programa dado pelo Geol. 
Carlos Walter Marinho Campos, o influente Diretor de E&P da PE-
TROBRAS de então, continuado pelo seu sucessor Geofísico Wagner 
Freire, foi essencial para o sucesso espetacular alcançado. Este pro-
grama tornou-se um paradigma usado pela PETROBRAS para cons-
tituir programas semelhantes com 5 Universidades brasileiras, co-
brindo as áreas de geofísica (superfície e poço), geologia (estrutural, 
sedimentologia e paleontologia) e engenharia de petróleo.

Hoje, duas décadas passadas, pode-se afirmar que nosso objetivo 
foi inteiramente alcançado.

Desde 1997, o PPPG/UFBA passou a ser o Centro de Pesquisas 
em Geofísica e Geologia da UFBA (CPGG/UFBA), após tornar-se uma 
referência internacional, sendo hoje responsável por : (1) um curso 
de bacharelado em Geofísica; (2) um curso de pós-graduação em Ge-
ofísica (M, D), o mais antigo do Brasil; (3) um curso de pós-graduação 
em Geologia (M, D).
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ii) Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará (CG/
UFPA)

Ainda durante o regime militar, uma grande mudança ocorreu com 
a saída do então Reitor da UFPA (1969) e a entrada nesta função do 
Prof. Aloysio da C. Chaves, tendo por Chefe de seu Gabinete o sogro do 
Prof. J. M. F. Bassalo, o Sr. I. Machado Coelho. Eu fui, então, convidado 
para ser Consultor da UFPA (1971/72), com o beneplácito do CNPq, 
tendo por objetivo planejar e implantar, a partir do zero, um centro de 
pesquisas e ensino similar ao que eu havia instalado na Bahia.

Ao fazer isso, realizei o retorno ao Pará de cerca de 60% do gru-
po original dos jovens paraenses, trazidos 10 anos antes, todos agora 
com graus pós-graduados, de MSc ou PhD. Estes constituíram o “nú-
cleo duro” deste Programa, instalado em 1972, com a missão de con-
verter-se em 6 meses em Núcleo de Pesquisas em Geofísica e Geo-
logia, passando então à liderança de José S. Lourenço. Este Núcleo 
desenvolveu-se rapidamente com apoio de CNPq, CAPES, FINEP e 
UFPA, podendo contratar outros docentes nacionais e estrangeiros; 
e alguns cientistas alemães através de um convênio específico na 
década seguinte.

O sucesso deste projeto foi enorme, com alguns membros do “nú-
cleo duro” tornando-se líderes na alta administração da Universidade 
(UFPA), do Museo Emílio Goeldi, do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA), Secretarias de Estado do Governo do Pará, e 
na implantação de uma nova Universidade (Universidade Federal do 
Amapá, tendo como seu 1º Reitor Antonio G. de Oliveira). J. S. Lou-
renço tornou-se Assessor de 2 ministros consecutivos de Ciência e 
Tecnologia do País, em Brasília, C. Sardenberg e R. Amaral.

Em 1984, o Núcleo converteu-se no atual Centro de Geociências 
desta Universidade, compreendendo 5 Departamentos: Geologia, 
Geo física, Geoquímica, Meteorologia e Oceanografia. Presentemente 
é responsável por 4 cursos de bacharelado: Geologia, Geofísica, Ocea-
nografia e Meteorologia; mais 4 cursos de pós-graduação: Geologia 
(M, D), Geofísca (M, D), Oceonografia (M) e Meteorologia (M).

Trata-se de uma referência nacional indiscutível em Geociências.
Esta instituição e suas implicações e decorrências são a cristaliza-

ção dos nossos ideais iniciais para a Amazônia, alimentados e acari-
ciados por décadas.
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iii) Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Pesquisa, Universi-
dade Federal do Pará (FADESP/UFPA)

Na condição de Consultor da UFPA (1976), intermediado por J. 
S. Lourenço, realizei o estudo que serviu de base à UFPA na criação 
desta Fundação. Esta instituição tornou-se uma agência muito im-
portante para buscar, administrar e prover fundos para a pesquisa. A 
FADESP é ainda mais relevante devido ao fato de que está plantada 
na Amazônia, articulando os grupos locais de pesquisa com as distan-
tes Agências e Centros financeiros e de decisão do Governo Federal 
e do País.

Atualmente, esta Fundação é uma instituição sólida e provê ser-
viços competentes e benéficos para a comunidade acadêmica do Es-
tado do Pará e até para clientes de fora do Estado.

O 1º Diretor Executivo da FADESP e seu organizador inicial foi 
o Prof. Antonio G. de Oliveira, um membro do “núcleo duro”. Eu fui 
Presidente do Conselho Superior da FADESP no período 1988-1993.

iv) Núcleo de Pesquisa em Geofísica do Petróleo da Universidade 
Federal do Pará (NPGP/UFPA)

Embora estando na origem de 2 instituições da UFPA (CG e FA-
DESP), eu nunca havia desistido da idéia de voltar ao Pará para, pes-
soalmente, conduzir o surgimento de uma organização científica de-
votada à solução de problemas relevantes da Amazônia.

O NPGP/UFPA foi concebido para ser um órgão suplementar da 
UFPA com 2 objetivos: (a) trazer a UFPA para a fronteira da pesquisa 
e do ensino pós-graduado na exploração de petróleo. A área escolhi-
da foi “geofísica de poço para petróleo” (métodos potencias, sísmicos 
e elétricos/eletromagnéticos), tendo em mente a complexidade da 
exploração de petróleo na Amazônia; (b) novamente prover a UFPA 
de um braço científico, de natureza multi-disciplinar, tendo uma bu-
rocracia leve mas eficiente, com muita liberdade de movimento, para 
realizar pesquisa e angariar fundos para isso.

O NPGP/UFPA estava, portanto, surgindo no rastro do sucesso ob-
tido pelo projeto na Bahia com a PETROBRAS, explorando, todavia, 
um outro setor da Geofísica aplicada a petróleo, aproveitando uma 
sugestão dada pelo Geofísico M. Marroquim, então Superintendente 
de E&P da PETROBRAS.
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O momento escolhido para instalar o NPGP/UFPA correspondeu 
ao período instável da transição do regime militar para o governo de-
mocrático. Na UFPA, todavia, o momento era de euforia, com o Prof. 
J. S. Lourenço, um dos membros do “núcleo duro”, ascendendo à 
posição de Reitor da UFPA. Eu tomei, então, uma licença acadêmica 
da Universidade Federal da Bahia para ir planejar o referido Núcleo 
durante Agosto/1986 – Maio/1987. Transferí-me como professor para 
a UFPA em Set./1987, permanecendo aí até Nov./1993, na posição de 
Coordenador do NPGP/UFPA. Este Núcleo iniciou seu funcionamen-
to em Abril/1988, instalado em um prédio de 800 m2, reconstruído 
sob minha direção usando recursos da PETROBRAS e da UFPA.

Este projeto recebeu desde o nascedouro o apoio total da PETRO-
BRAS, da FINEP e do CNPq. Como feito previamente na Bahia, ad-
quirimos um grande sistema computador (main-frame) especializa-
do para petróleo, o hardware adquirido pela FINEP e o software pela 
PETROBRAS. Este sistema foi usado pelo NPGP/UFPA para pesquisa 
e ensino, e pela PETROBRAS no processamento sísmico dos dados de 
toda a Amazônia. Uma pequena parte dos estudantes veio do Quadro 
Técnico da PETROBRAS, a maioria sendo portanto selecionada, na-
cionalmente, fora da PETROBRAS. A maioria dos docentes eram bra-
sileiros, sendo complementados por 2 a 3 cientistas contratados no 
exterior dentre os mais renomados mundialmente, por um período 
de 1 a 2 anos de permanência. No período de 1988-1993, trouxemos 8 
especialistas deste porte, conforme vem mostrado na Tabela-1.

O NPGP/UFPA atingiu um nível muito alto de desempenho, atin-
gindo um índice distinguido de produtividade em termos de publica-
ções científicas, formação de Mestres e Doutores cada ano e realização 
de pesquisas relevantes para a indústria nacional do petróleo. Mas a 
proibição da PETROBRAS fazer contratação de pessoal, imposta pelo 
Governo Federal durante 1989-1996 (Governos de Collor/ Sarney) 
atingiu frontalmente este programa. A PETROBRAS foi impedida de 
beneficiar-se deste e de outros programas similares. Conseqüente-
mente, a Companhia decidiu encerrar gradativamente seu suporte 
financeiro a todos os programas deste tipo, no período 1995-1998, 
iniciando pelo nosso. A maioria dos mestres e doutores formados no 
NPGP/UFPA não foi absorvida pela PETROBRAS.
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A alta administração da UFPA não tornou oficial a existência do 
NPGP, perdendo esta grande oportunidade de ter consolidado na 
UFPA a primeira instituição acadêmica do Brasil devotada exclusiva-
mente para a pesquisa e o ensino na área do petróleo. Após um curto 
período de glória, o NPGP/UFPA desapareceu em 1997.

v) Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo da Univer-
sidade Estadual do Norte Fluminense (LENEP/UENF)

Fui convidado pelo Prof. Darcy Ribeiro e pela Profa. Gilca A. 
Wainstein a ser membro do grupo encarregado de planejar uma nova 
Universidade para a Região Norte Fluminense, o que aconteceu ao 
longo de 1992/93. Darcy foi Vice-Governador do Estado e mentor 
deste projeto, e Gilca a líder executiva do mesmo. Especificamente, 
recebi a missão de fazer o planejamento e a implantação da área de 
petróleo nesta Universidade, a riqueza mineral de maior vulto desta 
região e deste Estado. Eu estava me aposentando da Universidade Fe-
deral em Julho/1993; então eu aceitei este provocativo convite, ini-
ciando contrato em Agosto/1993. De fato, esta decisão mudou meu 
projeto original para aquele momento da minha vida: que seria escre-
ver sobre a cultura nativa e os povos da Amazônia.

Percebi que a idéia deste Laboratório era uma grande oportunida-
de de realizar um programa inovador, partindo do zero. Duas tendên-
cias no mundo estavam ocorrendo, então, com respeito à pesquisa em 
petróleo e à necessidade por novas habilidades profissionais: 1) con-
centrar a atenção nos campos produtores de petróleo (melhoramento 
da recuperação estimulada do óleo, imageamento do reservatório, e 
prospecção por novas extensões dos campos já conhecidos); 2) neces-
sidade de existir indivíduos capazes de aproveitar do largo espectro de 
conhecimentos e dados colocados em disponibilidade à sua frente em 
tempo real, devido ao grande avanço na área da informática.

Para mim, aquele era o momento certo para avançar na área do 
ensino e da pesquisa, reunindo as áreas de E&P (exploração e pro-
dução) do petróleo, isto é, as áreas de Geociências com a tradicio-
nal área de Engenharia de Petróleo. Mais ainda, este conceito multi-
disciplinar poderia ser realizado, neste projeto, em todo o espectro, 
desde a graduação até os níveis de Mestrado/Doutorado. Um ponto 



232

importante levado em consideração foi que esta região era, então, 
responsável por cerca de 75% da produção de petróleo do País, e a 
PETROBRAS e as Companhias Prestadoras de Serviços tinham suas 
grandes infraestruturas instaladas em Macaé e circunvizinhanças.

Um ponto central seria então produzir um currículo que pudesse 
otimizar o uso do tempo do estudante em classe e fora dela, em um 
curso de 5 anos de dedicação integral, tirando proveito do fato de ter 
a presença de tantas grandes empresas de petróleo no local.

Em Dezembro/1993, um grupo pioneiro de professores e pessoal 
de apoio desembarcou em Macaé, para fazer surgir o LENEP, sob a 
minha liderança, Este primeiro núcleo foi constituído por Mestres e 
Doutores formados na UFPA e UFBA não absorvidos pela PETROBRAS 
(Abel, Jadir, Leonardo, P. Buarque) além de mim e Bena, minha se-
cretária e segunda esposa. Três outros geofísicos doutores originados 
do programa da UFPA (F. S. Moraes, C. A. Gonçalves e L. G. Loures), 
e mais alguns geólogos e engenheiros de petróleo foram contratados 
posteriormente. A necessidade de cientistas do exterior, neste caso, 
foi menos crucial do que nos casos anteriores, sendo resolvido aqui 
com 2 russos (V. Priimenko e P. Bedrikovetsky), absorvidos no corpo 
docente permanente.

Os anos iniciais do LENEP foram muito difíceis, agora sem contar 
com apoio significativo nem do CNPq, nem da FINEP e nem da PE-
TROBRAS. Tínhamos, apenas, o pequeno suporte financeiro vindo 
do Governo do Estado, através da própria UENF, além de recursos de 
pequenos projetos de pesquisa, durante os primeiros 4 anos. O LE-
NEP ocupou uma pequena área (200 m2) cedida pelo CEFET/Macaé, 
que veio crescendo com o tempo, até 800m2 à época da mudança, 9 
anos mais tarde.

Os primeiros contatos com as Gerências da PETROBRAS não re-
sultaram em suporte para o LENEP, o mesmo acontecendo com a 
idéia da hibridização das Geociências com a Engenharia de Petró-
leo, para produzir um novo profissional. Levou seis anos para que 
a PETROBRAS desse seu primeiro apoio direto ao LENEP, em 1999, 
através de ato de aprovação pelo então Presidente da PETROBRAS, 
Joel M. Rennó, de 1/3 dos custos totais para construção do prédio 
do LENEP (4.255 m2), inaugurado em 28/Abril/2002, construído reu-
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nindo esforços de  PETROBRAS, Gov. Estado RJ (A. Garotinho; W. de 
Souza na SECTI), Prefeitura de Macaé (S. Lopes), e População Civil 
de Macaé (Família Brennand).

Até esta data, o LENEP formou 142 engenheiros de E&P de petróleo, 
hoje engajados em várias empresas de petróleo, 73% na PETROBRAS. 
Os 45 mestres e 15 doutores formados tiveram um sucesso semelhan-
te, com respectivamente 58% e 47% absorvidos pela PETROBRAS.

Durante 10 anos (do total de 14 anos) dirigi o LENEP. Nos últimos 
4 anos, coordenei o seu curso de Pós-Graduação (M, D) em engenha-
ria de reservatório e de Exploração.

Em Dezembro/2006, o LENEP tornou-se “Centro de Competência 
Regional em Campos Marítimos” por seleção da PETROBRAS.

5. Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf) e outras Sociedades 
Científicas do meu relacionamento - Quando  do meu regresso 
do programa de doutorado nos EUA (Set. 1968), o Governo militar 
estava em força total no Brasil. Algumas das sociedades científicas 
brasileiras, ao lado de sua relevância específica na organização da 
C&T no País e no assessoramento às Agências Governamentais 
do gênero, apoiadas financeiramente naqueles dias como nunca 
pelo Governo, estavam entre as poucas instituições que podiam 
articular algum tipo de reação efetiva ao regime militar.

Com esta visão ampla, por duas vezes consecutivas, tornei-me 
Secretário (como membro da Diretoria) da Sociedade Brasileira de 
Física – SBF (1969/1973), quando esta Sociedade realmente estabe-
leceu-se, e mais tarde Vice-Presidente da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC (1973/1975), a maior e melhor estrutu-
rada organização da comunidade acadêmica brasileira, que orgulho-
samente encarou o regime militar pela primeira vez (Recife, 1974).

No meio de uma crise que ameaçou a continuidade do PPPG/
UFBA, decidimos criar a Sociedade Brasileira de Geofísica – SBGf, em 
uma reunião realizada no PPPG/UFBA, em 30/Out./1978.

Esta Sociedade foi pensada para reunir periodicamente a comuni-
dade geofísica, defender seus membros e as instituições de geofísica, 
e promover o desenvolvimento da ciência e tecnologia geofísicas. A 
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necessidade de proteção foi a força motriz para esta Sociedade surgir 
naquele momento.

Eu tornei-me o seu primeiro Secretário Geral eleito para os dois 
primeiros mandatos (1978/1982). Junto com os demais membros da 
Diretoria, elaboramos as regras desta Sociedade, iniciamos seu Boletim 
e a Revista Brasileira de Geofísica, e promovemos, desde então, seus 
Encontros Regionais Anuais. Fui eleito Presidente da SBGf 10 anos 
mais tarde (1987/1989), quando os Encontros Regionais Anuais foram 
convertidos nos atuais Congressos Internacionais bi-anuais  da SBGf.

A SBGf ganhou relevância com os membros da PETROBRAS que 
tem estado a cargo da Sociedade, nos últimos 17 anos seguintes ao 
meu mandato.

A SBGf é hoje responsável pelo 3º maior Congresso de Geofísica 
Aplicada no mundo.

6. Realizações Científicas - Ao longo de minha peregrinação através 
do Brasil e no exterior, fiz pesquisa: (a) sobre os dois tópicos prin-
cipais tratados em minha tese de doutorado e desdobramentos 
(uma função constitutiva para descrever o meio exibindo o efeito 
IP, e o método geofísico eletromagnético de minha invenção); (b) 
introduzindo pioneiramente no País várias áreas da pesquisa geo-
física (exploração mineral, água subterrânea, propagação de on-
das eletromagnéticas no ambiente geológico, métodos potenciais, 
petrofísica, métodos eletromagnéticos nos domínios de tempo e 
de freqüência aplicados à exploração de petróleo) e étno-história 
da colonização do Brasil, compreendendo a seguinte estatística:

Artigos Publicados:  artigos científicos 34, teses 2, livros 2, capítu-
los de livros 2, relatórios técnicos relevantes 7, patente internacio-
nal concedida 1 (Canadense), possuindo 8 “claims” de inovação. 

Trabalhos de Orientação:  6 monografias de conclusão de curso, 
9 dissertações de mestrado e 5 teses de doutorado.

As contribuições principais da minha produção científica são:

(1) Geração de uma função constitutiva que descreve o compor-
tamento elétrico de um meio que exibe polarização elétrica 
induzida – IP (Dias, 1968; 1972; 2000). 
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Esta função constitui uma alternativa ao chamado modelo 
Cole-Cole, com um crescente grau de aceitação. Sua relevân-
cia pode ser mostrada através das seguintes informações:

Teses de PhD que tratam desta função: Cockburn (1983) 
Univ. Paris – IX, devotada integralmente à análise matemáti-
ca dessa função; Klitzsch (2004) Leipzig Univ., uma discussão 
interessante sobre esta função e outros modelos; Ingeman-
Nielsen (2005) Tech. Univ. Denmark, citação comentada.

Artigos (alguns) tratando com a função: Morrison et 
al. (1969, Geophys. Prospect.); Fuller and Wait (1976, Tran-
sient EM Fields, Edit. by L. B. Felsen); Cockburn (1985, J. 
Sci. Stat. Comput.); Bamberg et al. (1989, Comput. Meth. App. 
Mechan. and Eng.); Lima and Sharma (1992, Geophysics); 
Katsube (2001, Current Res. – GSC); Bittelli et al. (2004, Water 
Resourc. Res.); Slater et al. (2005, Geophysics); Binley et al. 
(2005, Water Resourc. Res.); Zhu (2005, China Info, mais 4 ou-
tros artigos, com nomes dos autores escritos no alfabeto chi-
nês); Sengwa and Soni (2006, Geophysics); Loke et al. (2006, 
Geophys. Prospect.), Boadu and Seabrook (2006, Jour. Envir. 
and Eng. Geophys.), He et al. (2006, TLE), Hönig and Tezkan 
(2007, Geophys. Prospect.).

(2) Invenção de um método geofísico eletromagnético de explo-
ração.

O surgimento do método eletromagnético a multifreqüên-
cia ocorreu em minha tese de doutorado (Dias, 1968), agre-
gando aperfeiçoamento posterior no processo da patenteação 
(Dias and BNDE, 1973). Recebeu outras melhorias na disser-
tação de Mestrado de Sato (1979), sob minha orientação, e 
mais recentemente em Dias et al. (2001; 2005; 2006). 

Este método trouxe 4 inovações sobre a medida  do efeito 
IP, a qual é feita agora: (a) indutivamente, pela 1ª vez; (b) 
através da medida do campo magnético (antes havia uma as-
sociação genética da medida do efeito IP com a medida do 
campo elétrico); (c) através da medida do acoplamento ele-
tromagnético entre as 2 bobinas (T-R) na presença da terra 
(em vez da medida da impedância mútua, devida ao IP, entre 
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o receptor e a terra); (d) usando uma grande porção do espec-
tro de freqüência onde ocorre o efeito IP (10–3 HZ – 1 MHz), 
como por exemplo 1,0 Hz até 10 KHz (antes, esta medida es-
tava restrita a uma pequena porção da assíntota inferior da 
curva, onde a variação da impedância mútua, devida ao IP,  
ainda sobrepuja o acoplamento eletromagnético, isto é, 0,1 
Hz a 10 Hz). Então, o que antes era considerado ruído tornou-
se agora o sinal.

O teste experimental deste método, realizado por nós para 
a PETROBRAS, resultou em um enorme sucesso (Dias et al., 
2005; 2006).

Artigos publicados sobre este assunto, até agora, tem sido 
restringido a Anais de Congressos Internacionais, enquanto o 
procedimento de uma nova patenteação estão pendentes.

(3) Análise étno-histórica da colonização do Brasil nos séculos 
XVI e XVII

Este estudo (Dias, 1981; 1989; 1990)  foi elogiado  por al-
guns especialistas brasileiros de notoriedade indiscutível, 
como o eminente historiador José Honório Rodrigues (carta 
datada de 28/02/1981), e 2 famosos antropólogos,  Florestan 
Fernandes (carta datada de 28/07/1981) e Darcy Ribeiro (ci-
tação em seu livro monumental “O povo brasileiro”, 1995). 
Este artigo foi traduzido para o alemão pelos Professores E. 
Meyer e H. Seul  e publicado na revista nº 36, 1989, da série 
“Entwicklungs Perspectiven”, do Departamento de História e 
Antropologia da Universidade de Kassel, Alemanha.

Conclusões e Comentários Finais 

1) Creio que fiz o melhor de mim para desenvolver as condições eco-
nômicas e sociais de algumas das áreas menos desenvolvidas do 
meu País, através de um projeto de vida na área da educação em 
Ciência e Tecnologia;

2) Parti de uma percepção intuitiva regional Amazônica, que iden-
tificou por si a Geofísica Aplicada e cheguei a uma compreensão 
abrangente racionalizada dos problemas do meu País e de suas 
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necessidades de mão de obra qualificada nas áreas de geo-ciên-
cias aplicadas;

3) Uma porção considerável de minhas ambições puramente acadê-
micas tiveram que ser sacrificadas, a fim de gerar o tempo que 
era requerido para fazer surgir 5 instituições acadêmicas e 1 so-
ciedade científica, educar e guiar direta ou indiretamente um nú-
mero tão grande de jovens em direção a uma carreira profissional 
ou científica, como também, convencer muitos administradores e 
políticos, a fim de obter os meios materiais e finalmente alcançar 
os objetivos finais de nosso intento;

4) Alguns daqueles jovens de outrora tornaram-se líderes, propician-
do a continuidade e o desenvolvimento posterior deste processo 
histórico, seja através da continuidade ao meu trabalho ou da ge-
ração de novas instituições. Neste segundo grupo estão : Prof. Au-
gusto C. B. Pires na Universidade de Brasília; Prof. Martin Tygel 
(IMECC) e Prof. Bernardino R. Figueiredo (IG) na Universidade 
de Campinas; e Prof. Walter E. Medeiros na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte;

5) Minhas atividades futuras estarão relacionadas a: pesquisa nos 
3 temas principais da minha produção científica, com ênfase no 
método de minha invenção, escrita de uns poucos livros e, ainda, 
algum ensino;

6) Neste ponto, eu quero declarar: eu me sinto muito agradecido por 
ter tido o apoio, a solidariedade e a amizade verdadeira de tantos 
eminentes brasileiros e de tantos renomados membros da comu-
nidade científica internacional, que vieram contribuir trazendo 
o melhor de si para fazer deste maravilhoso projeto um soberbo 
sucesso de todos nós.

Agradecimentos - É bem grande o número de indivíduos e institui-
ções aos quais eu me sinto em débito por coisas importantes da 
minha vida: membros da minha família, meus preceptores, bons-
amigos, colegas-próximos (cientistas, gerentes de companhias e 
administradores da ciência), e todas as figuras humanas de for-
te-caráter e mulheres belas e fascinantes, que me inspiraram na 
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vida. A todos eu me sinto em débito. E, obviamente, eu agradeço 
aos organizadores deste Workshop, meu amigo Olivar Lima e os 
Administradores da SBGf, como ainda, a todos que se acham pre-
sentes neste evento.

Tabela 1: 52 Eminentes Cientistas, Professores Visitantes no PPPG/UFBA (1970-1997) e NPGP/
UFPA (1988-1994)

Bibliografia (Citada) 

Bamberger, A., Cockburn, B. Goldman, Y., Poly, P. and Kern, M., 1989, 
Numerical solution of Maxwell’s equations in a conductive and 
polarizable medium, Comput. Meth. App. Mechanics and Engin., 
75, 11-25.

Binley, A., Slater L. D., Fukes, M. and Cassiani, G., 2005, Relationship 
between spectral induced polarization and hydraulic properties 
of saturated and insaturated sandstone, Water Resourc. Research, 
41, W12417, 1-13.

Bitelli, M. Flury, M. and Roth, K., 2004, Use of dielectric spectroscopy 
to estimate ice content in frozen porous media, Water Resourc. 
Research, 40, W 04212, 1-11.

Boadu, F. K. and Seabrook, B. C., 2006, Effects of clay content and sa-
linity on the spectral electrical response of soils, Jour. Envionm. 
and Engin. Geophysics, 11,161-170.

Cockburn, B., 1983, Étude mathematique et numérique des equa-
tions de Maxwell dans des millieux polarisables. Ph. D. Thesis, 
Université de Paris-IX.
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Cockburn, B., 1985, Numerical resolution of Maxwell’s equation in 
polarizable media at radio and lower frequencies, J. Sci. Stat. 
Comput., 6, 843-852.

Dias, C.A., 1968, A non-grounded method for measuring induced 
electrical polarization and conductivity, Ph.D. Thesis, University 
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Dias, C.A., 1972, An analytical model for a polarizable medium at 
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dos povos indígenas do Brasil com o invasor europeu nos séculos 
XVI e XVII, Encontros com a Civiliz. Bras., nº 28, 201-255, 1981. 
This article was translated to german by the Professors E. Meyer 
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PERFIL BIOGRÁFICO DESCRITIVO

Carlos Alberto Dias

Dados Pessoais

Nascido em 27.11.1937, em Salinópolis-PA, Filho de Gerôncio Al-
ves Dias e Carmen da Costa Dias. email:diaslenep@gmail.com

Formação Profissional

a) Graduação - BSc (1961) em Física pela Faculdade Nacional de 
Filosofia(FNFi) da ex-Universidade do Brasil (hoje UFRJ) em con-
vênio com o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas(CBPF). 

b) Pós-Graduação - Nos anos 1962/63, realizou as exigências para 
obtenção do grau de MSc em Física do Estado Sólido no CBPF(sem 
haver recebido o grau oficialmente). Com bolsa do CNPq seguiu 
para a University of California-Berkeley/USA, tendo então muda-
do de área para Geofísica Aplicada, obtendo o MSc (1964/65) e 
o PhD (1966/68) em Engineering Science/Geophysics.

Cargos e funções Profissionais

a) CBPF: Instrut. Ensino (1961/62), Pesq. Assist. III (1963/66);

b) FNFi/Univ. Brasil: Aux. Ensino (1962/63);

c) Inst. Geociências/UFBA: Prof. Adjunto (1969/74), Prof. Titular 
(1974/87);

d) Centro Geociências/UFPA: Prof. Titular (1987/93);

e) LENEP (Lab. Eng. e Exploração de Petróleo) /UENF: Prof. Titular 
– I (1993/2007);

f) CNPq: Pesquisador Conferencista (1969/77), Pesquisador Nível I-A 
(1986/2008).
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Características: educador, pesquisador e empreendedor 

a) Criação de Instituições: De regresso ao Brasil, após concluir 
o doutorado em setembro/68, fixou-se em Salvador/BA, na Uni-
versidade Federal da Bahia, com apoio do CNPq, através de bolsa 
integral e financiamento à pesquisa, nos dois anos iniciais. Nes-
ta Universidade, fundou o primeiro Curso de Geofísica do Brasil, 
iniciado em março/69, em nível de pós-graduação (Mestrado e 
Doutorado), inaugurando então um novo conceito de órgão multi-
disciplinar, multi-departamental, integrativo dos Institutos de Fí-
sica e Geociências, o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Geofísica dessa Universidade (PPPG/UFBA). Estruturado em 
3 setores (Geologia, Geofísica Nuclear e Geofísica Aplicada), o 
PPPG/UFBA passou a formar mestres e doutores nessas áreas, 
sob a liderança e Coordenação do seu fundador, alcançando ní-
veis de excelência que o transformaram em instituição modelar 
de pesquisa e formação de quadros especializados,  vindo a cons-
tituir um  centro  de  referência no País,  com notoriedade in-
ternacional. Paralelamente, ajudou a constituir os recém-criados 
institutos de Física e Geociências dessa Universidade, que servi-
ram de base ao PPPG/UFBA (desde 1997 este Programa passou 
a Centro de Pesquisas em Geofísica e  Geologia, como órgão 
suplementar da UFBA).

Em 1972, o PPPG/UFBA serviu de matriz reprodutiva, na estrutu-
ração do Núcleo de Ciências Geofísicas e Geológicas da Universi-
dade Federal do Pará (NCGG/UFPA), criado em decorrência da Con-
sultoria e Coordenação de C. A. Dias à UFPA (1971/72). O NCGG/
UFPA veio a converter-se, em 1984, no atual Centro de Geociências 
da UFPA, sob a liderança do grupo ali instalado por C. A. Dias. Em 
Assessoria à UFPA em 1976, C. A. Dias elaborou o estudo em que se 
baseou a criação da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da 
Pesquisa dessa Universidade (FADESP/UFPA), instituição que tem 
desempenhado, desde a sua criação, papel relevante no desenvolvi-
mento da UFPA. 

Em 1979/80 iniciou-se uma nova fase na história do PPPG/UFBA 
com o início do seu envolvimento com a PETROBRAS, através da 
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Assessoria de C. A. Dias ao DEXPRO/PETROBRAS em 1979, a con-
vite do então Diretor Carlos Walter Marinho Campos, tendo como 
intermediário o assessor do Diretor, geofísico Joarez Tessis. Como 
desdobramento desta experiência, C. A. Dias realizou consultoria ao 
CENPES/PETROBRAS (1980/83), na realização de um experimento 
de teste da aplicação do método eletromagnético de tempo-transiente 
à detecção de hidrocarbonetos. Desses primeiros contatos, nasceu a 
idéia de um ambicioso programa de formação de Mestres e Doutores 
no PPPG/UFBA, tendo como alvo a comunidade dos jovens geofísi-
cos da PETROBRAS, na área de exploração e processamento de dados 
com métodos sísmicos de superfície. Nesta época, apenas um peque-
no número (inferior a 5) de Universidades, no mundo todo, havia in-
gressado nessa área de pesquisa e formação de quadros, até então um 
nicho exclusivo das grandes companhias de petróleo. Sob a liderança 
e Coordenação de C. A. Dias, com o apoio decidido da alta liderança 
da PETROBRAS, e, ainda, o apoio da FINEP e do CNPq trazidos por C. 
A. Dias para o projeto, o País ingressou nessa área estratégica do co-
nhecimento. O modelo e o estilo de parceria, criados por C. A. Dias, 
serviram de paradigma para a PETROBRAS expandir o seu programa 
de qualificação de seu quadro técnico, em nível de pós-graduação, a 
outras universidades brasileiras, cobrindo as áreas de: sísmica de su-
perfície (UFBA), geologia estrutural (UFOP), sedimentologia/estrati-
grafia/ paleontologia (UFRS), engenharia de petróleo (UNICAMP), e 
geofísica de poço (UFPA). 

A área de geofísica de poço foi implantada na UFPA em 1988, 
envolvendo os métodos sísmicos e não-sísmicos para poço, sob a li-
derança e Coordenação de C. A. Dias, então transferido para a UFPA. 
Nesse contexto, por sua Assessoria à Reitoria da UFPA, surgiu um 
novo órgão multi-disciplinar, o Núcleo de Pesquisas em Geofísica de 
Petróleo/UFPA, que, entretanto, foi absorvido em 1996 pelo Departa-
mento de Geofísica do Centro de Geociências/UFPA. 

Em 1992/93, a convite de Darcy Ribeiro e Gilca Wainstein, C. 
A. Dias integrou a comissão de planejamento da criação da Univer-
sidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), sendo responsável 
pela área de petróleo nesta Universidade. Aposentando-se da UFPA, 
em julho/93, C. A. Dias passou imediatamente ao quadro inicial da 
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UENF, mudando-se em dezembro deste mesmo ano para Macaé/RJ, 
à frente de um pequeno grupo pioneiro, para instalar o Laboratório 
de Engenharia e Exploração de Petróleo dessa Universidade (LENEP/
UENF). Aqui implantou e dirigiu uma instituição multi-disciplinar, 
dando origem à formação de um novo profissional híbrido (engenhei-
ro de E & P de petróleo), além de programas de mestrado e doutorado 
em engenharia de reservatório e de exploração.

b) Criação de novos cursos e novas carreiras profissionais: Re-
sultou do seu trabalho o 1° Curso de Geofísica do Brasil, criado em 
março/1969 no PPPG/UFBA, em nível de pós-graduação (mestra-
do e doutorado). Como também, o 1° Curso de Engenharia de 
Exploração e Produção de Petróleo, criado em agosto/1993 no LE-
NEP/UENF, mundialmente pioneiro na hibridez entre as áreas de 
exploração (geociências) e produção (engenharia de petróleo tra-
dicional). A primeira proposta de um currículo para bacharelado 
em geofísica só surgiu em 1973 no relatório da “Comissão Espe-
cial de Geofísica”, criada pelo CNPq, tendo como seu relator C. A. 
Dias, autor da idéia e do primeiro currículo. Esta proposta está na 
origem dos bacharelados, que vieram a ser criados posteriormen-
te nas Universidades do País (IAG/USP (1984), IG/UFBA(1990), 
IG/UFPA(2003),IG/UFF(2005) e DF/UFRN (2008)). Já o B.Sc. em 
Engenharia de E & P de Petróleo nasceu simultaneamente com a 
pós-graduação em 1994.

Nesta mesma categoria, também estão: (a) o 1° Curso de Espe-
cialização em Geofísica Aplicada à Exploração Mineral, destinado às 
empresas do ramo, organizado e coordenado por C. A. Dias no PPPG/
UFBA em 1973/74; (b) o 1° Curso em Sísmica de superfície aplicada 
à Exploração de Petróleo, um dos primeiros 10 a se constituir mun-
dialmente, organizado em 1980 a nível de pós-graduação(mestrado e 
doutorado) por C. A. Dias no PPPG/UFBA; (c) o 1° Curso em Métodos 
Sísmicos e Não-Sísmicos em Geofísica de Poço, mundialmente um 
dos primeiros, organizado por C. A. Dias em 1988 a nível de pós-
graduação(mestrado e doutorado) no NPGP/UFPA.    
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c) Formação de RH qualificados: Tem sido uma preocupação per-
manente de C. A. Dias a formação de recursos humanos nacionais 
qualificados, com vistas ao desenvolvimento nacional e, enfatica-
mente, regional, em particular de áreas geográficas carentes. 

Quando tinha apenas 23 anos, por sua iniciativa C. A. Dias deu 
partida num programa educacional de grande alcance voltado para a 
Amazônia. Já no último ano do B.Sc. em Física, iniciou uma pregação 
da idéia de fazer surgir no País um novo profissional, com formação 
em ciências básicas (Física, Matemática, Química e Geologia) e pós-
graduação em área de aplicação do conhecimento básico ao estudo 
da exploração e produção dos recursos naturais (bens minerais, pe-
tróleo e água subterrânea), no contexto de uma instituição multi-
disciplinar. Iniciou, em 1962, a busca de bolsistas potenciais no Pará, 
selecionados em seguida à formação  do  2º Grau,  trazidos  para  fa-
zer  o  B.Sc.  em  tais  áreas  básicas  nas Universidades públicas do Rio 
e de São Paulo, com vistas a uma pós-graduação futura no exterior, 
nas áreas de aplicação à Terra. Desse empreendimento, realizado em 
estreita cooperação com o Prof. José Maria F. Bassalo (radicado em 
Belém – PA), resultou a vinda de 19 jovens entre 1962-1966, que se 
formaram: 10 em Física, 8 em Geologia e 1 em Matemática. Desses, 
12 obtiveram o grau de doutor e 7 o de mestre, profissionalizados 
hoje como geofísicos (11), geólogos (4) e físicos (4). Esse grupo, acres-
cido de alguns outros formados por C. A. Dias na UFBA, constituíram 
o núcleo inicial da geofísica aplicada nas Universidades brasileiras, 
implantada na UFBA (a partir de1969) e na UFPA (a partir de 1972), 
inicialmente em nível da pós-graduação e pesquisa, mas dando como  
um produto os cursos de bacharelado respectivos. 

Ao longo de sua trajetória, C. A. Dias orientou 6 bolsistas em Ini-
ciação Científica e, a nível de pós-graduação, 9 mestres e 5 doutores, 
quase todos desempenhando atualmente atividade profissional como 
geofísicos, igualmente distribuídos em Empresas e Universidades. 
Vale ressaltar que 2 de tais doutores formados por C. A. Dias são 
hoje Professores Titulares e Pesquisadores nível - I na classificação 
do CNPq. 

Como decorrência das instituições criadas, já foram formados até 
esta data cerca de 1400 bacharéis (em Geologia, Meteorologia, Geofí-
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sica e Engenharia de E & P de Petróleo), 580 mestres e 180 doutores 
(em Geologia, Geofísica e Engenharia de Reservatório e Exploração).

Merece destaque especial, pela dimensão histórica, o programa 
de formação de mestres e doutores na área de exploração geofísica 
de petróleo, especificamente em sísmica de superfície e geofísica de 
poço, que C. A. Dias empreendeu com o apoio da PETROBRAS, do 
CNPq e da FINEP, entre 1980 e 1994. À época do inicio deste progra-
ma no PPPG/UFBA, em 1980, a PETROBRAS começava a receber de 
volta do exterior os primeiros integrantes de um grupo de 5 técnicos 
que enviara para fazer mestrado nos USA. A missão que C. A. Dias 
assumiu, de promover a formação pós-graduada (mestrado e douto-
rado) no País, da grande maioria do corpo técnico de geofísicos da 
PETROBRAS, em área mundialmente recém-aberta para a Academia, 
foi de grande risco e complexidade. Um dos traços fundamentais da 
qualidade desta experiência e do seu enorme sucesso, inicialmente 
no PPPG/UFBA e repetido mais tarde no NPGP / UFPA, foi que em 
12(doze) anos, a convite e sob a Coordenação de C. A. Dias,  cerca de 
32 cientistas luminares da sísmica e da geofísica de poço do 1° ranking 
mundial participaram como atores principais nesses dois programas, 
numa rotatividade de 2 a 3 cientistas/ano em cada um dos Progra-
mas. Foram formados, no período, cerca de 80 mestres e 25 doutores 
no primeiro (UFBA) e 45 mestres e 10 doutores no segundo (UFPA), 
com um enorme impacto no que veio a acontecer posteriormente na 
Geofísica Aplicada brasileira, na indústria do petróleo(PETROBRAS) 
e nas Universidades. Ver cartas-depoimento de 2 Diretores de 
E & P da PETROBRAS à época desses acontecimentos, Carlos 
Walter Marinho Campos e Wagner Freire.

d) Pesquisa: O trabalho de pesquisa realizado por C. A. Dias, parcial-
mente publicado (18 artigos publicados em revistas científicas; 
21  artigos  completos publicados  em Anais de Congressos, quase 
todos internacionais; 2 livros, 2  capítulos de livros, 2 teses; 1 pa-
tente internacional de invenção de método geofísico; 7 relatórios 
técnicos), tem por principal característica o caráter inovador e o 
impacto associados a algumas de suas publicações, conforme se 
mostra a seguir. 
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Sua tese de PhD (Dias, 1968) foi uma contribuição extremamen-
te inovadora, tanto no que se refere à descrição analítica do efeito 
de polarização elétrica induzida interfacial, quanto na medida desse 
efeito nas dimensões do campo, por via indutiva  eletromagnética. 
Este trabalho quebrou alguns paradigmas, tais como: (a) a associa-
ção da medida do efeito de polarização elétrica induzida à medida 
do campo elétrico, substituído, nesta tese, pela medida do campo 
magnético; (b) a medida do efeito (polarização induzida) através da 
medida da impedância mútua do receptor com a terra, substituída, 
nesta tese, pela medida do acoplamento eletromagnético entre as bo-
binas T-R na presença da terra; (c)  restrição da medida do efeito ao 
intervalo inferior assintótico de freqüências em que a variação da im-
pedância mútua devida ao efeito é muito maior que a variação devida 
ao acoplamento eletromagnético (entre 0,1 Hz e 10 Hz), substituído, 
nesta tese, pelo espectro completo de freqüência em que ocorre o 
efeito de polarização (10-3Hz a 1MHz), por enquanto só parcialmen-
te explorado (0,1 Hz a 10 kHz). Nesta tese, foi escrita pela primeira 
vez uma equação constitutiva para descrever o comportamento do 
meio portador do efeito de polarização elétrica induzida interfacial, 
como também, resultou na patenteação internacional (Canadá) de 
um novo método geofísico eletromagnético de grande potencialidade 
de aplicação. 

Pesquisas posteriores acham-se publicadas em dois artigos (Dias, 
1972, JGR; Dias, 2000, Geophysics) sobre a descrição analítica do 
comportamento do meio geológico portador do efeito de polarização, 
sendo que a análise matemática da relação constitutiva publicada no 
primeiro artigo (Dias, 1972, JGR) veio a constituir o objeto de uma 
tese de doutorado (Cockburn,1983) na Universidade de Paris IX. Por 
outro lado, cerca de 38 citações ao artigo (Dias, 2000, Geophysics) 
ocorreram na literatura científica internacional do exterior, nos últi-
mos 7 anos, destacando-se 2 em teses de doutorado (Univ. Leipzig / 
Alemanha e Tech. Univ. Denmark). O desenvolvimento experimen-
tal e teórico ulterior do método geofísico constou de uma tese de 
mestrado (Sato,1973), realizada sob a orientação de C. A. Dias no 
PPPG/UFBA, e de publicações em Anais de Congressos internacio-
nais  (Dias and Sato, 1981/SEG; Dias, Sato and Lima, 2005/SEG; Dias 
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et al., 2006 / EAGE, Dias et al., 2007; Machado e Dias, 2007) com re-
centes resultados excelentes, na área de monitoramento de fluxo de 
fluidos em reservatórios, na detecção de hidrocarbonetos e no mape-
amento geológico da sub-superfície, em ambiente continental. 

Um segundo aspecto a observar é que a obra de C. A. Dias con-
siste de trabalho teórico e experimental, este último no laboratório 
e no campo. Assim, por exemplo, as teses orientadas por C. A. Dias 
podem ser classificadas: a) 5 de mestrado e 1 de doutorado, na área 
de exploração geofísica de campo; b) 1 de mestrado e 1 de doutora-
do, como estudos experimentais (de campo) na área de desenvolvi-
mento de métodos, sendo que a de doutorado incluindo trabalho de 
laboratório; c) 3 teses de mestrado e 3 de doutorado, como trabalhos 
teóricos sobre desenvolvimento de métodos e modelos e/ou sobre 
espalhamento eletromagnético por estruturas geológicas. 

Um terceiro aspecto, a ressaltar, é o caráter pioneiro nessa obra, 
que inclui: a) o início no País do uso sistemático dos métodos geofísi-
cos na exploração mineral e no estudo do armazenamento subterrâ-
neo de água; um dos primeiros testes no mundo realizado com rigor 
científico, na prospecção de petróleo com métodos eletromagnéti-
cos no domínio do tempo, e, certamente, o primeiro no domínio da 
freqüência. A versatilidade da obra de C. A. Dias inclui, ainda, um 
artigo que teve repercussão e notoriedade, nacional e internacional, 
na área da História dos Povos Indígenas do Brasil nos séculos XVI e 
XVII. Ver lista completa das publicações, em Anexo.

e) Criação, implantação e membro de diretoria de Sociedades 
Científicas: No período 1969/89, C. A. Dias teve um forte en-
volvimento com as sociedades científicas, em particular com: (a) 
Sociedade Brasileira de Física (SBF), da qual foi seu Secretario 
em 2 mandatos consecutivos (1969/73), ajudando a implantar 
esta Sociedade, particularmente a sua Revista Brasileira de Física 
e seu Boletim, sendo o primeiro Presidente da Comissão Edito-
rial dessa Revista; (b) Sociedade Brasileira Para o Progresso da 
Ciência (SBPC), da qual foi 1º Vice-Presidente (1973/75), além 
de ter pertencido posteriormente ao Conselho desta Sociedade 
em 2 mandatos; (c) Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf), ten-
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do sido o principal articulador da sua criação, Secretário Geral 
na fase de sua implantação, nos 2 primeiros mandatos desta So-
ciedade(1978/82) e, mais tarde, seu Presidente(1987/89), quando 
então seus congressos passaram a ser internacionais. Foi membro 
do Conselho desta Sociedade em 2 mandatos. 

A atuação nas sociedades científicas foi fundamental para C. A. 
Dias interagir com a comunidade acadêmica nacional e órgãos do 
Governo, desempenhando atuação política em prol da redemocrati-
zação da sociedade brasileira, no período de maior rigor da ditadura 
militar implantada no País.

Experiência Profissional   

a) Ensino - Em 40 anos de docência, 17 disciplinas foram lecionadas 
em nível de graduação (Física Geral, Física Atômica, Eletromag-
netismo Aplicado, Física da Terra e Propriedades Elétricas de Mi-
nerais e Rochas) e cerca de 46 em nível de pós-graduação  (Explo-
ração Geofísica, Fluxo de Água Subterrânea, Propagação de Ondas 
Eletromagnéticas no Meio Geológico,  Propriedades Elétricas e 
Magnéticas dos Materiais Geológicos, e Petrofísica) nas seguintes 
instituições: FNFi - ex Univ. Brasil (1962/63), IG e PPPG/UFBA 
(1969/86), NPGP/UFPA (1987/93), LENEP/UENF (1994/2008).

b) Pesquisa - No Departamento de Física Molecular e Estado Só-
lido do CBPF (1962/63) em pesquisas experimentais de labora-
tório com propriedades elétricas de monocristais de silício; no 
Engineering Geosciences Division/ Univ. California-Berkeley/
USA (1966/68) realizando tese de Ph.D. sobre a descrição ana-
lítica do efeito IP e a viabilidade da sua medida por via induti-
va eletromagnéticas; no PPPG/UFBA (1969/86) em exploração 
geofísica de bens minerais e água subterrânea no semi-árido da 
Bahia, propagação de ondas eletromagnéticas no meio geológico, 
desenvolvimento do sistema eletromagnético a multi-frequência 
e petrofísica; no NPGP/UFPA (1987/93), na teoria do método ele-
tromagnético a multi-frequência e petrofísica; no LENEP/UENF 
(1994/2006) na teoria do desenvolvimento e na experimentação 
do método eletromagnético a multi-freqüência na exploração e 
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produção de petróleo, e petrofísica da polarização elétrica induzi-
da (Ver lista completa das publicações, em Anexo).

c) Consultoria/Assessoria  

(1) Área Acadêmica e Governo Estadual: UFBA (1968/69 - no 
planejamento e criação do PPPG/UFBA, atual Centro de Pesquisas 
em Geofísica e Geologia); UFPA (1971/72- Planejamento e Recria-
ção das Geociências, 1976-Planejamento e Criação da FADESP, 1986 
– Planejamento e Criação do NPGP); UFPb (1979 – Avaliação e Re-
formulação das Geociências); UFCe (1981 – Avaliação e Reformula-
ção das Geociências); Secret. Extraordinária Gov. Estado RJ (1992/93 
– Planejamento e Criação do LENEP/UENF); Secret. Cienc. & Tec. 
Gov. Estado do RJ (2000/02 – Planej. do apoio à pesquisa na área de 
petróleo).

(2) Área Industrial: DEXPRO/PETROBRAS (1979 – Avalia-
ção da potencialidade do método eletromagnético “ELECTRAFLEX” 
na prospecção de petróleo); CENPES/PETROBRAS (1980/83 – Co-
ordenação e Interpretação dos dados do experimento com método 
eletromagnético de tempo transiente na detecção do petróleo, com 
dados de campo obtidos pela empresa francesa CGG); CENPES/PE-
TROBRAS (2007/atual – Desenvolvimento e consolidação do método 
eletromagnético a multi-frequência. Consultoria através da FAPEX); 
Phoenix Geophysics Ltd – Empresa Canadense (2007/atual – design 
tecnológico para construção  de sistemas eletromagnéticos de explo-
ração geofísica a multi-frequência).

(3) Agências de Fomento à Pesquisa: CNPq (1978/hoje), CA-
PES (1996/hoje), PADCT/MCT (1997), FAPERJ (1997/hoje) na ava-
liação de solicitação de apoio a projetos de pesquisa.

(4) UNESCO/UNDP (1971): estudo sobre organização, dimen-
são e desempenho de instituições de pesquisa na área da geofísica 
em paises da Europa e América do Norte.

d) Autoria e Coordenação de Projetos (US$ 33,3 milhões exe-
cutados)  

(1) Seis Grandes Projetos (US$ 23,8 milhões): UFBA/MINI-
PLAN (1971/74) no valor de US$ 2,2 milhões possibilitou o dimensio-
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namento definitivo e a consolidação do PPPG/UFBA; UFBA/CNPq/
FINEP/PETROBRAS  (1981/86) no valor de US$ 4,1 milhões – esta-
belecimento do programa de formação de mestres e doutores e reali-
zação de pesquisas na área da sísmica de superfície e processamento 
de dados; UFPA/CNPq/ FINEP/ PETROBRAS (1987/96) no valor de 
US$ 5,9 milhões – estabelecimento do programa de formação de mes-
tres e doutores e realização de pesquisas na área da geofísica de poço 
com métodos sísmicos e não-sísmicos e processamento de dados; 
UENF/FENORTE/PREF. MACAÉ/PETROBRAS (2000/02) no valor 
de US$ 3,7 milhões – construção do prédio do LENEP e montagem de 
infra-estrutura laboratorial; UENF/PETROBRAS- UN. BC (2003/06) 
no valor de US$ 6,3 milhões – treinamento de pós-bacharelado, pós-
mestrado e pós-doutorado na indústria de E & P do petróleo; UFBA/ 
PETROBRAS (2007/2009) no valor de US$ 1,6 milhões).

(2) Projetos Menores (US$ 9,5 milhões): cerca de 4 dezenas 
de projetos financiados entre 1969 e 2007 por CAPES, CNPq, FINEP, 
CECIRM, SUDENE, FIPEC, Sec. Minas & En. /BA, PADCT, FAPERJ, 
FINEP/CT-PETRO, PETROBRAS.

e) Outras Experiências Técnicas  

(1) Membro de Comitês Técnicos: Comissão de Geofísica do 
CNPq (1972/73) – Relator; Representante Brasileiro na área de Geofí-
sica do IPGH (1974/78) – órgão da OEA/Seção Brasil; membro do CA 
de Geofísica Meteorologia e Geodésia do CNPq (1987/90); membro 
do GT do PADCT (1990/94) – Área de Geociências e Tec. Mineral; 
Membro da Comissão Técnica Permanente de E & P do Instituto Bra-
sileiro do Petróleo (1997/2001).

(2) Membro de Corpo Editorial: Presidente do 1° Corpo Edi-
torial da Revista Brasileira de Física (1969/73). Membro do “Editorial 
Board” do Journal of Applied Geophysics/Elsevier (1992/98).

(3) Membro de Bancas Examinadoras: concursos à carreira do 
magistério (25), concursos à carreira de técnico de niv. Superior (3), 
de teses de mestrado (18), de teses de doutorado (10).  
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f) Experiência Administrativa 

Em funções executivas: 

(1) Coordenação de Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e 
Doutorado, ou Especialização): na UFBA (17 anos) e na UENF 
(6 anos)

(2) Coordenação da Elaboração de Projetos Coletivos: na UFBA 
(18 anos), na UENF  (4 anos), na SECTI Gov. Estado RJ (2 anos)

(3) Direção de Instituições Científicas: na UFBA (12 anos), na 
UFPA (6 anos), na UENF (12 anos)

(4) Membro de Diretoria e Presidente de Sociedades Cientí-
ficas: SBF (4 anos), SBPC (2 anos), SBGf (4 anos - Secret. Geral, 2 
anos - Presidente)

Em funções deliberativas: 

(5) Membro de Colegiados de Cursos de Pós-Graduação (34 
anos)

(6) Membro de Conselhos Superiores de Universidades (20 
anos)

(7) Membro de Conselhos Deliberativos de Sociedades Cien-
tíficas (13 anos)

(8) Presidência do Conselho Deliberativo da FADESP/UFPA 
(4 anos).

(9) Membro do Conselho Superior da FAPERJ (5 anos, atual 
Vice-Presidente)

Reconhecimento da Comunidade   

a) Status  

(1) Pesquisador I – A do CNPq , durante 20 anos
(2) Ganhador do Grant/FAPERJ “Cientista do Nosso Estado”, 

pela 4ª vez consecutiva.

b) Citações nominais de reconhecimento 

(1) Referência ao invento de C. A. Dias situando-o entre as 
grandes realizações científicas nacionais da década de 60. Sessão 
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de abertura, 22ª Reunião Anual da SBPC, 05/07/70 – Salvador/BA, 
Discurso do Presidente desta Sociedade Prof. Warwick E. Kerr (Kerr, 
W.E., 1970, Cienc. Cultura, 22,3,173-175).

(2) “Principal Appreciation” no Prefácio do livro pelos autores 
“Tygel, M. and Hubral, P., 1987, Transient Waves in Layered Media, 
vol.26, Series Methods in Geochemistry and Geophysics, Elsevier.

(3) Referência nominal e descritiva (como exemplo de caso 
de invenção) em páginas amarelas da revista “VEJA” Ed. 1401 de 
19/07/95, em entrevista de um dos mais destacados físicos brasilei-
ros da nova geração, Alberto Santoro, recebedor da Comenda do Mé-
rito Científico desse ano.

c) Reconhecimento por Universidades e Órgãos de Governo 
pelo mérito do trabalho realizado 

(1) “Doutor Honoris Causa”, por 2 Universidades brasilei-
ras, UFPA (1986) e UFBA (1999).

(2) Concessão de Diploma em reconhecimento pelo trabalho 
pioneiro e idealizador da pós-graduação e engrandecimento das Geo-
ciências da UFPA (Ato Comemorativo dos 30 anos da Pós-Graduação 
das Geociências desta Universidade, 2003).

(3) Reconhecimento, em ato público, pela Reitoria e Órgãos 
Superiores da UENF, pelos relevantes serviços prestados a esta Uni-
versidade (Ato Comemorativo dos 12 anos da UENF, 2005).

(4) Cidadão do Estado do RJ, título concedido em agosto/98 
pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em reco-
nhecimento da contribuição ao desenvolvimento desse Estado.

(5) Medalha e Diploma “CAPES 50 ANOS”, concedidas em 
2001 pelo MEC/Pres. República, por contribuição relevante à Pós-
Graduação do País.

d) Premiação por Sociedades Científicas 

(1) Premio de Ensino e Pesquisa – 1999 da Sociedade Brasi-
leira de Geofísica.

(2) Special Commendation Award – 1999, pela Society of Ex-
ploration Geophysicists – SEG/USA (citation by Peter Hubral in: The 
Leading Edge, 18,10,1202-1204,1999,SEG).
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e) Registro Histórico 

(1) Protagonista na criação da área acadêmica de Geofisica 
Aplicada no País, in: Cerqueira Leite Zarur, G., 1989, Ciência, po-
der e cultura no Brasil: o caso da geofísica aplicada, Cienc. Cultura, 
41,4,319-328.

(2) Artigo biográfico, intitulado “Carlos Alberto Dias”, por 
D. Proubasta – Associate Editor, The Leading Edge, 18,7,826-829,1999, 
SEG (Society of Exploration Geophysicists, USA).  

(3) Artigo auto-biográfico, intitulado: “50 years odyssey of 
an academic life: an overview at the 70th birthday celebration”,  
Carlos A. Dias, Proceedings of the 10th International Congress of the 
Brazilian Geophysical Society, Paper # 229, 9pp.
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ANEXO

a) Artigos publicados (38)

1964 - Bemsky, G. and Dias, C.A., Quenched-in defects in p-Type Sili-
con, Jour. App. Phys.,35,2983-2985.  

1972 - Dias, C.A., An analytical model for a polarizable medium at 
radio and lower frequencies, J. Geophys. Res., 77, 4945-4956. 

1972 - Dias, C.A. e Ferreira, J.L., Regulamentação das normas de pu-
blicação na Revista Brasileira de Física, Bol. Soc. Bras. Física, 2, 
1, 23-31. 

1973 - Lima, O.A.L. e Dias, C.A., Reservatórios naturais para armaze-
namento de água subterrânea, Rev. Água Subt., 1, 3, 65-80.

1975 - Marques, T.M. e Dias, C.A., Prospecção geofísica de cobre na 
área de Patamuté-Bahia, Atas do VII Simpósio de Geologia, 327-
344. Fortaleza, Ceará. 

1977 - Dias, C.A., Um estudo sobre a estrutura das Fundações de estí-
mulo à pesquisa no País, Ciência e Cultura, 29,3, 301-304. 

1979 - Lima, O.A.L. e Dias, C.A., Estudo das propriedades hidrodinâ-
micas da Form. Sergi numa área experimental na região de Coco-
robó-Bahia, Rev. Bras.Geoc., 9, 140-150. 

1980 - Lima, O.A.L. e Dias, C.A., Estudos geofísicos de uma área expe-
rimental na região semi-árida do Nordeste para armazenamento 
subterrâneo de água, Rev.Bras.Geoc., 10, 141-154.

1980 - Dias, C.A., Avaliação e Perspectivas da Geofísica no Brasil, Bol. 
Soc.Bras. Geof., 2,9-36.

1981/1989/1990 - Dias, C.A., O indígena e o invasor: a confrontação 
dos povos indígenas do Brasil com o invasor europeu nos séculos 
XVI e XVII, Encontros com a Civiliz. Bras., nº 28, 201-255, 1981. 
Este artigo foi traduzido para o alemão pelos Professores E. Meyer 
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e H. Seul, e republicado sob o título “Indianer und Eroberer” in: 
Entwicklungs Perspectiven, nº 36, 1989, Kassel Universitat, Ger-
many. Este artigo implementado foi republicado in: Cadernos, nº 
19, 30-79, 1990, do Centro de Filos. e Ciênc. Sociais da Univ. Fed-Sociais da Univ. Fed-
eral do Pará. 

1982 - Lima, O.A.L. and Dias, C.A., Application of geophysical me-
thods to groundwater exploration in Bahia, Northeastern Brazil, 
Proc. of the Internat. Symp. on App. Geophys. in Tropical Re-
gions, 491-517. 

1982 - Lourenço, J.S. and Dias, C.A., The Brazilian experience in Ap-
plied Geophysics, Proc. of the Internat. Symp. on App. Geophys. 
in Tropical Regions, 109-131. 

1983 - Dias, C.A., Perspectiva da pesquisa científica em sísmica para 
prospecção de petróleo no Brasil, Cienc. e Cultura, 35,7, 920-923. 

1989 - Cerqueira Neto, J.X., Dias, C.A. e Lima, O.A.L., Referencial 
sistêmico “in natura” no arenito Sergi, no semi-árido da Bahia, 
para estudos geofísicos da hidrodinâmica da injeção de água, Rev. 
Bras. Geofísica, 7, 1, 29-40. 

1989 - Dias, C.A., A Geofísica brasileira: uma visão em perspectiva, 
Proceedings of the 1st Internat. Congress of the SBGf, 1, xviii-xxv, 
Rio de Janeiro. Discurso de Abertura.

1991 - Brito, L.P. e Dias, C.A., Zona do semi-espaço condutor de maior 
contribuição para o campo magnético observado devido a uma li-
nha de corrente no domínio da frequência, Proceedings of the 2nd 
Internat. Congress of the SBGf, 1, 250-255. 

1991 - Rocha, B.R.P., Leão, J.W.D. e Dias, C.A., Ajuste automático da 
condutividade complexa para descrever o comportamento elétri-
co das rochas a baixas frequências, Proceedings of the 2nd Inter-
nat. Congress of the SBGf, 1, 260-265. 

1992 - Dias, C.A., Geofísica Aplicada no Brasil: estado atual e seu significado, 
Informe do PADCT, nº 8, 11-12. 
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1993 - Sampaio, E.E.S., Dias, C.A., Rocha, B.R.P. e Cardoso, C., Polari-
zação induzida espectral em Santaluz/BA, Proceedings of the 3rd 
Internat. Congress of the SBGf, 1, 503-508. 

1993 - Brito, L.P. e Dias, C.A., Região do espaço que mais influencia 
em medidas eletromagnéticas no domínio da frequência para uma 
linha de corrente sobre um semi-espaço condutor: modelo 2D, 
Proceedings of the 4th Internat. Congress of the SBGf, 2, 674-677.

1999 - Barreto, A. N. e Dias, C. A., Análise do modelo de Madden & 
Marshall para descrever a polarização elétrica observada em ro-
chas contendo argila disseminada, Proceedings of the 6th Internat. 
Congress of the SBGf, CD-ROM  Paper # 024, 4pp.

1999 - Dias, C. A., Developments in a model to describe low-frequency 
electrical polarization of rocks – (I): Theory, Proceedings of the 6th 
Internat. Congress of the SBGf, CD-ROM Paper # 268, 4pp.

1999 - Dias, C. A., Developments in a model to describe low-frequency 
electrical polarization of rocks – (II): A comparative overview, 
Proceedings of the 6th Internat. Congress of the SBGf, CD-ROM Paper 
# 270, 5pp. 

1999 - Dias, C. A., Developments in a model to describe low-frequency 
electrical polarization of rocks – (III): Applications, Proceedings of 
the 6th Internat. Congress of the SBGf, CD- ROM Paper # 271, 4pp.

2000 - Dias, C. A., Developments in a model to describe low-frequency 
electrical  polarization of rocks, Geophysics, 65, 2, 437-451.

2001 - Sampaio, E. E. S. and Dias, C. A., Electromagnetic profiling 
interpretation across  vertical faults and dikes, Geophys. Prospec-
ting, 49, 1, 107-119.

2001 - Dias C. A., Sato, H. K., Yamashita, M., Carrasquilla, A., Sampaio, 
E.E.S., Lima, O. A. L. and Loures, L. G. C.L., A multi-frequency 
inductive 5th generation EM System for geophysical exploration, 
Proceedings of the 7th Internat. Congress of the SBGf, CD-ROM, 
pp. 56-59.
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2003 - Dias, C. A., Silva, D. N., Carageorgos, T. e Lenharo, S. L., Mon-
tagem e teste de um laboratório para estudo de polarização elétri-
ca induzida e da sua aplicação na caracterização de reservatórios, 
Revista de Geologia, 16, 2, 75-80.

2003 - Lima, K. T. P., Carrasco, A. M., Carrasquilla, A. A. G. e Dias, 
C. A., Utilização de inversão 1D na perfilagem de indução para 
caracterização petrofísica de turbiditos na bacia de Almada – BA, 
Revista de Geologia, 16, 2, 121-130.

2005 - Dias, C. A., Barbosa, M. V., Patrício, F. M. R., Borçoi, D. R., Moreira, 
B. C e Ceia, M. A. R., Discussão do conceito de skin depth e estimativa 
de parâmetros elétricos considerando os efeitos de polarização envol-
vidos a partir de medidas com GPR, Proceedings of the 9th Internat. 
Congress of the SBGf, CD-ROM, Paper #133, 5pp. (Workshop).

2005 - Dias, C. A., Barbosa, M. V. e Vieira, T. S., Interpretação de dados de 
polarização  elétrica induzida obtidos por um sistema EM a multi-fre-
quência na Fazenda Bela Vista, Jaguarari – Bahia, Brasil, Proceedings 
of the 9th Internat. Congress of the SBGf, CD- ROM, Paper #038, 5pp.

2005 - Dias, C. A., Sato, H. K. and Lima, O. A. L., Multi-frequency EM 
method for hydrocarbon detection and for monitoring fluid inva-
sion during enhanced oil recovery, 75 Annual Internat. Meeting 
and Exposition of the SEG, Houston, CD-ROM, Paper #  EM P1.2, 
602-604. 

2006 - Dias, C. A., Lima, O. A. L., Sato, H. K. and Moraes, J. A. C., 
Contribution to oil exploration and  development – A successful 
inductive multi-frequency EM survey on-shore Brazil, 68th Annual 
Conference and Exhibition of the EAGE, Vienna, CD-ROM, 4pp. 

2007 - Lima, K. T. P. and Dias, C. A., Characterization of Turbidites 
from the Urucutuca Formation of the Almada Basin, Bahia – Bra-
zil, Using Seismic and Petrophysical Well Log Data, Proceedings 
of the 10th International Congress of the Brazilian Geophysical 
Society, Rio de Janeiro, CD-ROM, Paper #222, 6pp.

2007 - Machado, M. V. B. and Dias, C. A., Dedução e Análise dos Cam-
pos Elétrico e Magnético Gerados por Transmissor de Dimensão 
Finita, Quadrado, de um Sistema Geofísico EM a Multi-frequên-
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cia, Proceedings of the 10th International Congress of the Brazilian 
Geophysical Society, Rio de Janeiro, CD-ROM, Paper #227, 6pp. 

2007 - Dias, C. A., Lima, O. A. L., Sato, H. K. and Moraes, J. A. C., 
Hydrocarbon Detection and Reservoir Imaging During Enhanced 
Oil Recovery Using an Inductive EM Multi-Frequency Method, 
Proceedings of the 10th International Congress of the Brazilian 
Geophysical Society, Rio de Janeiro, CD-ROM, Paper #233, 5pp.

2007 - Dias, C. A., 50 Years Odyssey of an Academic Life: an Over-
view at the 70th Birthday Celebration, Proceedings of the 10th In-
ternational Congress of the Brazilian Geophysical Society, Rio de 
Janeiro, CD-ROM, Paper #229, 9pp.

2008 - Lima, K. T. and Dias, C. A., Characterization of turbidites from 
Urucutuca Formation of Almada Basin, Bahia, Brazil, using seis-
mic and petrophysical well log data, Petroleum Geoscience, 14, 
2, 167-182.  

b) Patente Internacional de Invenção (1)

1973 - Dias, C.A. and BNDE, Non-grounded method of geophysical 
exploration, patent nº 920.660, nº of claims 8, Issued Feb. 6, 1973, 
Class 324-9  C.R.C. 1, Filed May 31, 1971, Ottawa, Canada. 

c) Teses  do Autor (2)

1968 - Dias, C.A., A non-grounded method for measuring induced 
electrical polarization and conductivity, 260pp. Ph.D. thesis, Uni-Ph.D. thesis, Uni-
versity of California-Berkeley, USA.

1974 - Dias, C.A., Propagação de perturbações hidromagnéticas de 
pequena amplitude através da ionosfera, 50pp. Tese aprovada em 
concurso para Professor Titular da Univ. Federal  da Bahia. 

d) Livros (2)

1984 - Dias, C.A., PPPG/UFBA: Instituição de vanguarda em pesquisa 
e ensino pós-graduado em Geofísica e Geologia no Brasil, 151pp. 
Salvador-Bahia, PPPG/UFBA. 
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2005 - Dias, C. A. (Editor), Turbiditos da bacia de Almada/Bahia: pes-
quisas geológicas e geofísicas, 142pp. UENF.

e) Capítulos de livros publicados (2)

2005 - Dias, C. A., Silva, D. N, Carageorgos, T. e Lenharo, S. L., Con-
dutividade elétrica espectral em testemunhos de poços (SST – 1 
e 2) perfurados nos turbiditos de Almada, Bahia. In: C. A. Dias. 
(Org.). Turbiditos da Bacia de Almada/Bahia: Pesquisas Geológicas 
e Geofísicas, UENF. , 2005, v. , p. 119-139. 

2005 - Lima, K. T. D. e Dias, C. A., Poço perfilado em Sambaituba – 
Bacia de Almada, Bahia. In: C. A. Dias. (Org.). Turbiditos da ba-
cia de Almada/Bahia: Pesquisas Geológicas e Geofísicas, UENF. , 
2005, v. , p. 93-104. 

f) Relatórios Técnicos Principais (7)

1972 - Dias, C.A., A Study visit to several institutions of Geophysi-
cal Research in U.S.A., France, Belgium, Sweden, Denmark and 
England, 25pp. Final Report as a consultant to UNESCO/UNDP, 
BRA-34 Project. 

1973 - Almeida, F. F. M. (Presidente), Dias, C.A. (Relator), Forman, J. 
M. A., Silva, W. F. O., Lotze, W. F., Estudo sobre a situação atual da 
Geo física no Brasil e suas necessidades imediatas, 23pp. Relatório 
Final da Comissão de Geofísica do CNPq. 

1974 - Dias, C. A., Planejamento e implantação da pesquisa e pós-
graduação em geofísica na Universidade Federal do Pará, 38pp. 
Consultoria à Reitoria da UFPA, consistindo de: (1) Esboço Geral, 
14pp., 09.12.71; (2) Relatório de acompanhamento nº 1, 8pp. (pe-
ríodo 10.12.71/26.05.72); (3) Relatório de acompanhamento nº 2, 
12pp. (período 27.05.72/30.08.72). 

1979 - Dias, C. A., Avaliação dos fundamentos do método eletromag-
nético “Electraflex”, como ferramenta de prospecção de petróleo, 
21pp. Relatório de Assessoria a convite do Dexpro/PETROBRAS, 
de 19 a 23/03/79.   
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1983 - Dias, C. A., Método transiente eletromagnético (TRANSIEL) 
aplicado à exploração de petróleo, 174pp. Relatório Final de con-
sultoria, Carta-Contrato nº 5297/80, CENPES/PETROBRAS.

1992 - Dias, C. A., Workshop Integração Universidade-Empresa (Rela-
to de Experiências). Relatório, p. 26-36. Promoção SBPC, Instituto 
UNIEMP, SCTDE/SP.

1995 - Dias, C. A., Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo 
do CCT/UENF: Planejamento da sua consolidação, 74pp. Universi-
dade Estadual do Norte Fluminense.
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