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Costa Ribeiro e a Física no Brasil

Wanderley Vitorino da Silva Filho*; Aurino Ribeiro Filho**

1 INTRODUÇÃO

O ensino de disciplinas envolvendo a Física, no Brasil, pode ser vislumbrado a partir dos primeiros
cursos superiores instalados na Bahia e no Rio de Janeiro, através dos cursos ligados à medicina e,
posteriormente, Engenharias e Agronomia. A primeira Escola de Medicina do Brasil, situada no antigo
Colégio dos Jesuítas, no Centro Histórico de Salvador – Bahia, foi criada em 18 de fevereiro de 1808, pelo
Príncipe Regente de Portugal, Dom João VI (Freitas, 1995). “O documento que autorizou oficialmente a
implantação do ensino médico no país foi a Carta Régia dirigida a Dom Fernando José, Governador e
Capitão General da Capitania da Bahia [...] meses depois foi iniciado o ensino na medicina no Rio de
Janeiro com a criação de uma Cadeira de Anatomia, por decreto de 28 de abril de 1808 [...]” (idem).

Com referência ao desenvolvimento da pesquisa, nesta área do conhecimento, é possível detectar o
papel desempenhado por alguns pesquisadores precursores, dentre os quais se destaca o engenheiro e
físico Costa Ribeiro, cuja contribuição para o avanço da Física, no Brasil, foi marcante. Neste trabalho
discutiremos, de forma sucinta, a participação desse pesquisador no ensino e na pesquisa em Física, bem
como sua influência na criação de instituições de pesquisa e na formação de novos e influentes físicos.

2 COSTA RIBEIRO

Joaquim da Costa Ribeiro (1906-1960) nasceu na cidade do Rio de Janeiro, àquela época Distrito
Federal, e fez seus estudos primários e secundários no tradicional colégio jesuíta Santo Inácio e, ao
concluir seus estudos fundamentais, em 1924 ingressou na antiga Universidade do Rio de Janeiro (Silva
Filho, 2011). Essa universidade foi instituída por decreto do presidente Epitácio Pessoa, que reunia institui-
ções de ensino superior que datam sua criação no século XIX, ou seja: a Escola Politécnica do Rio de
Janeiro, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro (BRASIL,
1920).

O ato do Presidente Epitácio Pessoa (1865-1942) dava continuidade ao dispositivo previsto no
decreto assinado pelo Presidente Wenceslau Braz (1914-1918), que reorganizou o ensino secundário e
superior na República Brasileira. O dispositivo deixava ao governo federal, quando achasse oportuno,
reunir em universidade a Escola Politécnica e a Escola de Medicina do Rio de Janeiro incorporando a elas
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uma das Faculdades Livres de Direito, e não especificamente a da capital da República, como aconteceu.
Nenhum dos decretos citados fazia qualquer menção sobre a criação de novos cursos, estabelecia somente
uma ligação jurídica entre as instituições existentes. Assim foi chamada de Universidade. Sete eram os
cursos que compunham a referida Universidade: Odontologia, Farmácia, Medicina, Direito, Engenharia
Mecânica e de Eletricidade, Engenharia Civil e Engenharia Industrial (Brasil, 1915).

Das opções que tinha, o jovem Costa Ribeiro optou pela Escola Politécnica, que reunia os cursos das
Engenharias. Diplomou-se engenheiro civil em 1929. Recém-formado, não foi na Engenharia que iniciou
sua carreira profissional, mas na docência, no mesmo ano e instituição em que se diplomou. Durante o ano
de 1929, o citado engenheiro foi contratado para assistente interino da cadeira de Mecânica Industrial e
posteriormente assistente da cadeira de Física Experimental. Em cada cátedra permaneceu um semestre
letivo. Já quase encerrando seu contrato com a Escola Politécnica, o que se daria em dezembro do ano
citado, foi nomeado para o cargo de auxiliar técnico da Diretoria Geral de Estatística (DGE), que estava
encarregada de fazer o recenseamento durante o novo ano que se apontava. Costa Ribeiro participou da
organização do cadastro predial do Distrito Federal. Seu trabalho na DGE durou aproximadamente treze
meses, quando as atividades da Diretoria foram encerradas por falta de verbas (Silva Filho, 2011).

Já no primeiro ano da década de 1930, o ainda auxiliar técnico retornou ao magistério após prestar
concurso para a cadeira de Física e Química em estabelecimento de Ensino Profissional1 da prefeitura de
sua cidade natal, sendo classificado em primeiro lugar. A partir de então, Costa Ribeiro esteve sempre
ligado à área de ensino, em particular no ensino de Física. Em novembro de 1931 retornou, como assistente,
e não mais interino, na cadeira de Física da Escola Politécnica. Os assistentes faziam parte do quadro de
auxiliares de ensino, mas pertencentes ao corpo docente, e eram nomeados pelo diretor desta escola
mediante proposta do professor catedrático e autorização do conselho técnico administrativo. O assisten-
te que ainda não fosse docente livre da cadeira, como era o seu caso, após dois anos da nomeação, deveria
se submeter ao concurso para obtenção do referido título, sob a pena de perda automática do cargo e de
não poder ser assistente de outra cadeira até obter o mesmo. Para obter o título de docente livre, era
necessário realizar as provas escrita, prática ou experimental, didática e de títulos. Findando o prazo
estipulado, se inscreveu então no concurso para obtenção do título citado. Em 1933, obteve o referido título
após ser aprovado por unanimidade (idem).

Naturalmente, Costa Ribeiro presenciava os acontecimentos da década de 1930, que teriam influên-
cias na sua carreira docente. Ao se transitar pela referida década, não se fica alheio aos acontecimentos
surgidos pela chegada de Getúlio Vargas (1882-1954) ao poder político central brasileiro. Vargas, ao se
tornar presidente, em novembro de 1930, nomeou interventores federais para administrar estados e capi-
tais brasileiros. Tais interventores faziam parte do conjunto que o apoiou e o conduziu à Presidência da
República, que culminou na saída do Presidente Washington Luís e no impedimento da posse do candidato
Júlio Prestes, eleito no pleito de março de 1930. Assim, Vargas pôs fim à política conhecida como Café com
Leite. Entre os interventores nomeados por Vargas, estava o médico Pedro Ernesto Batista (1884-1942), que
administrou o Distrito Federal entre 1931 e 1935. Antes, Pedro Ernesto havia sido nomeado, por Vargas,
Diretor da Assistência Hospitalar da capital brasileira.  Pedro Ernesto tinha como marcas do seu governo
a atenção à saúde e à educação. À frente da Diretoria Geral de Instrução Pública estava Anísio Spínola
Teixeira (1900-1971) (Cachapuz, 2001).

1 Em 1934, este cargo passou a denominar-se Professor de Escolas Técnicas Secundárias, pertencente a
seção de Ciências Naturais e Higiene do Departamento de Educação.
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Anísio Teixeira foi Diretor Geral entre 1931 e 1935. No comando da Diretoria educacional preocu-
pou-se com o aperfeiçoamento e a valorização dos professores na capital brasileira. Nesse período cons-
truiu escolas, reformulou o ensino e transformou a Escola Normal em Instituto de Educação. Tal instituto
incorporou todos os graus de ensino (Pré-escola, Escola Primária, Escola Secundária) e a “Escola de Profes-
sores”, esta última um curso superior voltado para a formação de professores primários e secundários
(Fávero, Lopes, 2009).  Como professor do ensino secundário do Distrito Federal, Costa Ribeiro foi designa-
do para fazer parte da comissão que deveria estudar uma melhor distribuição dos serviços de ensino e
administração no sistema escolar daquela capital. Tal comissão era presidida pelo próprio Anísio Teixeira.
Em 1935, Costa Ribeiro tornou-se professor de Física da Escola Secundária do Instituto supracitado, após
concurso de títulos. Ainda nesse ano, o Instituto de Educação foi incorporado à Universidade do Distrito
Federal (UDF) (Silva Filho, 2011).

A UDF foi idealizada e implementada por Anísio Teixeira. Teve como primeiro Reitor Afrânio Peixoto.
Era constituída de cinco escolas: Escola de Ciências, Escola de Economia e Direito, Escola de Filosofia e
Letras, Instituto de Artes além da já mencionada Escola de Educação, e do Instituto de Educação.  A Escola
de Ciências teve no seu quadro de diretores importantes nomes, tais como: Roberto Marinho de Azevedo e
Luiz Freire. Os cursos existentes na Universidade de Anísio Teixeira não concorriam com os cursos existen-
tes na Universidade do Rio de Janeiro (Fávero, Lopes, 2009).

A UDF passou a funcionar imediatamente após a sua criação em 1935. Anísio, Afrânio Peixoto e
Roberto Marinho reuniram para a docência da UDF, logo no seu primeiro ano de existência, nomes como:
Bernhard Gross (Física), Plínio Sussekind (Física), Lélio Gama (Matemática), Herman Lent (Zoologia), V iktor
Leinz (Mineralogia e Geologia), Gilberto Freire (Antropologia e Sociologia Geral), Heitor Villa-Lobos (Músi-
ca e Canto Orfeônico), Cândido Portinari (Pintura Mural), Lúcio Costa (Arquitetura), entre outros. O curso
de Física da UDF foi organizado por Bernhard Gross (1905-2002) (Silva Fihlo, 2011).

O físico alemão Bernhard Gross chegou à capital brasileira em 1933 e durante esse ano ministrou
conferências sobre suas pesquisas realizadas na Alemanha, cujo objeto era estudos sobre raios cósmicos.
Apresentou seus resultados no referido ano na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e no Instituto de
Tecnologia. Foi na sua conferência na Politécnica do Rio de Janeiro que ele conheceu Costa Ribeiro. Em
dezembro do mesmo ano Gross fez uma conferência no Instituto de Tecnologia. No ano seguinte foi convida-
do para trabalhar como assistente técnico pelo professor Miguel Ozório de Almeida, fisiologista e diretor
do Instituto de Biologia Animal, que funcionava nas dependências do Instituto de Tecnologia. Meses depois
o referido Instituto passou a se chamar Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e Gross assumiu a recém-
criada divisão de Física (Gross, 1976).

 Ainda em 1934, o diretor do agora INT, Ernesto Lopes da Fonseca Costa convidou para ser assistente
de Gross, Plínio Sussekind Rocha (1911-1971), que era professor de Física da Escola Técnica Secundária da
Prefeitura do Distrito Federal. Foi então que nesse mesmo ano, a companhia telefônica LIGHT estava inte-
ressada em saber a resistência elétrica do isolamento dos cabos telefônicos que ela usava, Gross e Sussekind
começaram a fazer as medidas no INT. Começavam aí as primeiras pesquisas em Física do Estado Sólido
(Atualmente denominada Física da Matéria Condensada), no Brasil. Em janeiro de 1935, Gross recebeu um
telefonema e depois uma visita do professor Roberto Marinho de Azevedo (1878-1962), primeiro Diretor da
Escola de Ciências da UDF. Na visita, Roberto Marinho o convidou para ser professor de Física na UDF.
Gross aceitou o convite e organizou o currículo do curso. Os conteúdos das disciplinas de Física Geral
correspondiam àqueles que eram ministrados na Alemanha. As disciplinas eram ministradas na UDF em
cinco semestres e eram assim divididas: Mecânica, Termodinâmica, Eletricidade e Magnetismo, Óptica e
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Física Atômica.  As aulas teóricas de Física Geral eram ministradas por Gross. As aulas iniciaram em Julho,
e na primeira turma do curso de Física havia 15 alunos (idem).

Findado o primeiro semestre letivo, Costa Ribeiro passou a compor o quadro de professores da UDF.
Foi inicialmente contratado como assistente de Física.  Seu contrato teria a duração de um ano. Após nove
meses da sua assinatura e de iniciar suas atividades, seu contrato foi renovado por igual período firmado
inicialmente. Costa Ribeiro ministrava as aulas experimentais de Física. Durante seus primeiros três anos
de existência, o curso de Física da UDF teve como professores: Gross, Sussekind e Costa Ribeiro. Sussekind
foi contratado logo no primeiro ano como assistente (Silva Filho, 2011).

Já quase no final de 1937, mais precisamente no dia 10 de novembro, o Presidente Getúlio Vargas
dissolveu a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câma-
ras Municipais e ainda determinou a prisão de adversários políticos e impôs uma nova constituição ao
país, iniciando um período conhecido como Estado Novo. No mesmo dia e ano, a constituição de 1934 teve
artigos suprimidos ou modificados. Uma destas modificações se referia ao artigo 172, que constava:

É vedada a  acumulação de cargos públicos remunerados da União, dos Estados e dos
Municípios.

§ 1º - Excetuam-se os cargos do magistério e técnico-científicos, que poderão ser exercidos
cumulativamente, ainda que por funcionário administrativo, desde que haja compatibilidade
dos horários de serviço.

Com a nova constituição de 1937, o artigo 172 transformou-se no artigo 159 mantendo o mesmo
texto e suprimindo todos os seus parágrafos.

Ainda no mesmo mês, foi editado o decreto-lei que dispunha sobre a acumulação de funções e cargos
públicos remunerados (Brasil, 1937b). Seu texto era mais específico que o artigo 159 e instruía sobre
providências a serem tomadas por funcionários públicos que incidissem sobre alguns de seus artigos:

Art.1º É vedada a acumulação de funções ou cargos públicos r emunerados da União, dos
Estados ou Municípios , bem como de uma e outra  dessas entidades , qualquer que s eja a
forma da remuneração.

Art.2º O funcionário ou empregado civil, ou o militar, que na data desta lei estiver acumulando
funções ou cargos públicos remunerados, deverá optar dentro de trinta dias, a partir da data
da publicação desta lei, por um só cargo ou função.

Nesse mesmo decreto-lei são apresentados dois artigos que tratam da nomeação por comissão e
remuneração acumulada:

Art.7º O funcionário civil, ou o militar, que aceitar a nomeação para exercer cargo em comissão
com vencimentos fixados em lei, perderá, enquanto durar esse exercício, os proventos do
cargo efetivo, mas a este voltará desde que cesse a comissão.

Art.8º Quando os vencimentos do cargo efetivo forem superiores aos do cargo em comissão, o
funcionário poderá optar por aqueles [...].

Como consequência direta, a UDF e, em particular, a Escola de Ciências, assistiu a saída do seu
diretor, Roberto Marinho, do organizador do curso de Física, Bernhard Gross, e do assistente do curso de
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Física, Plínio Sussekind, que optaram por permanecer em seus cargos efetivos, Escola Politécnica, INT e
Ensino Secundário do Distrito Federal, respectivamente (Gross, 1976).

Com o professor Costa Ribeiro não foi diferente, também foi obrigado a optar por uma das escolas
que lecionava. Naquele momento era professor de quatro instituições de ensino: professor de Física e
Química na Escola Técnica Secundária da Prefeitura do Distrito Federal, assistente da cadeira de Física da
Escola Politécnica, professor de Física na Escola Secundária do Instituto de Educação e assistente de Física
na UDF. Optou por permanecer professor na Escola Secundária do Instituto de Educação, mas cumpriu seu
contrato como assistente na UDF (Silva Filho, 2011).

No quarto dia de 1938, Costa Ribeiro foi nomeado chefe de gabinete de Paulo de Assis Ribeiro,
Secretário Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal. Em março, o Secretário de Educação precisou
afastar-se de suas atividades por um período de aproximadamente dois meses. Costa Ribeiro foi então
nomeado pelo prefeito para responder por esse expediente, tornando-se nesse período o Secretário Geral
do referido órgão distrital. Costa Ribeiro respondeu como chefe de gabinete desta secretaria até julho
desse ano, quando pediu para ser dispensado da função, já que havia sido comissionado para outro cargo.
Foi designado no referido mês, pelo prefeito do Distrito Federal, o interventor Henrique de Toledo Dodsworth
(1895-1975), para exercer em comissão o cargo de professor catedrático da cadeira de Física Experimental
da UDF, em que tomou posse sem interrupção de suas atividades docentes na referida universidade. Trinta
e um dias após, foi designado professor chefe da seção de Ciências Físicas pelo então Reitor Alceu Amoroso
Lima. Costa Ribeiro exerceu suas atividades na UDF até esta ser incorporada à Universidade do Brasil (UB)
(idem).

A UB foi criada em 1937, meses antes do Estado Novo. De acordo com a lei que a criou, seria
composta por quinze estabelecimentos de ensino e teria sua sede no Distrito Federal (Brasil, 1937 a). Uma
primeira leitura imagina-se que a então capital brasileira sediou três universidades na década de 1930,
mas não foi o que aconteceu. A UB para existir de fato, passou a incorporar as universidades existentes na
capital brasileira.  Primeiramente, a UB incorporou os cursos da Universidade do Rio de Janeiro ainda em
1937, e esta deixou de existir. Em 1939, a UB incorporou os cursos da UDF2, culminando também na sua
extinção (Silva Filho, 2011).

Em julho de 1939, Costa Ribeiro foi comissionado pelo Presidente da República no cargo de profes-
sor catedrático de Física Geral e Experimental, décima primeira cátedra da Faculdade Nacional de Filosofia
da Universidade do Brasil (FNFi-UB). Ao final desse ano, foi nomeado para exercer interinamente o referido
cargo, e nesta condição permaneceu até 1945. Como previsto, coube a ele elaborar o conteúdo programático
de sua cátedra. O conteúdo elaborado contemplava os dois primeiros anos do curso de Física, período em
que era ministrada tal disciplina. Física Geral e Experimental fazia parte também das disciplinas que
compunham os cursos de Matemática e Química. Em 1945, Costa Ribeiro se efetivou, após concurso públi-
co, na referida cátedra. No ano seguinte foi nomeado Chefe do departamento de Física (idem).

3 PESQUISAS

As pesquisas de Costa Ribeiro tiveram início quando ele ainda era professor da UDF, nos idos de
1937. Foi Costa Ribeiro quem começou as atividades de pesquisa em Física na UDF e também na FNFi-UB.

2 Com exceção do I nstituto  de Educação, do curso de formação de professores primários, do cur so de
orientadores de ensino primário, do curso de administradores escolares e dos cursos de aperfeiçoamento
da Faculdade de Educação.
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Naturalmente, ao se incorporar a UDF à UB, Costa Ribeiro continuou a sua linha inicial de pesquisa (Silva
Filho, 2011).

Seu primeiro objeto de pesquisa foi o estudo sobre minerais radioativos brasileiros. Obteve de Caio
Pandiá Guimarães, do Serviço Geológico de Minas Gerais (MG), em dezembro de 1937, a amostra de uma
“uranita”. No ato de sua doação, sem conhecer a identidade do mineral, Caio Pandiá conjecturou que se
tratava de uma uranita (mineral que possui elevado teor de urânio em sua composição). Uma amostra
semelhante também lhe foi entregue por Viktor Leinz, quando também era professor da UDF. As amostras
entregues eram oriundas do estado de Minas Gerais (idem).

Para realizar as pesquisas sobre os minerais obtidos, ele montou o circuito sugerido por H.L. Bronson
publicado na Philosophical Magazine em 1906, contudo tal circuito apresentava uma série de problemas e
inconvenientes que acabavam resultando em erros de medidas consideráveis nos equipamentos. Então,
utilizou o método de ponte3 que foi integrado ao circuito resolvendo todos os inconvenientes. Seu método
se mostrou muito eficiente para a realização de tais medidas. Na solução de tais problemas com o circuito
utilizado, contou com a colaboração de Bernhard Gross. Essa foi a primeira parceria entre Costa Ribeiro e
Gross em pesquisas. Resolvidos os problemas passou então à análise dos minerais (idem).

Suas pesquisas indicaram que os minerais possuíam 18% mais rádio que uma das amostras utiliza-
das por ele como padrão de comparação, a pechblenda. A pechblenda foi cedida a ele por Carlos Chagas
Filho. Estimou pelo método físico e outros métodos utilizados àquela época que o mineral apresentava em
sua composição 74% de urânio (idem).

Valores elevados de urânio, em particular urânio 235 em mineral chamaria a atenção no período da
II Guerra Mundial, já que se sabia da elevada energia liberada de tal elemento químico no processo de
fissão nuclear.

No primeiro número da edição de 1943 dos Anais da Academia Brasileira de Ciências (ABC), os
químicos4 Willer Florêncio e Celso de Castro publicaram o artigo Uraninita em Minas, em que apresentaram
os resultados da análise química do mineral pesquisado primeiramente por Costa Ribeiro. Foi a pesquisa
de Costa Ribeiro que instigou os referidos químicos a identificarem os elementos componentes do mineral
(idem).

 Em agosto de 1941, empregando o mesmo método físico utilizado por Costa Ribeiro, Willer e Castro
obtiveram valores próximos aos encontrados por Costa Ribeiro tanto para o urânio como para o rádio.
Determinaram então a composição química do mineral e concluíram que se tratava de uma uraninita. A
uraninita de MG, apesar de apresentar altas porcentagens de urânio e rádio, algo que animou as pesquisas
de Costa Ribeiro, Willer Florêncio e Celso de Castro, seria de interesse comercial somente se sua explora-
ção se desse sob seus subprodutos (mica, quartzo, bismutita, etc.). Na sua exploração, a dispersão dos
minerais raros era muito grande, não se configurando numa exploração rendosa (idem).

Concluídas as pesquisas sobre radioatividade Costa Ribeiro começou a se interessar pelas pesqui-
sas sobre dielétricos, na qual seu amigo Bernhard Gross já vinha realizando sistematicamente desde 1934
no INT. Em 1942 Gross estava interessado em explicar o mecanismo de formação dos eletretos - dielétricos
permanentemente eletrizados (idem).

Em abril de 1943, durante sessão da ABC, o então acadêmico Costa Ribeiro apresentou comunicação
discorrendo que havia obtido eletretos somente a partir da solidificação da cera da carnaúba. Chamava a

3 O método de ponte mais conhecido é a ponte de Wheatstone, inventada por Samuel Henrique Christie
(1784-1865) em 1833 e popularizada por Charles Wheatstone (1802-1875).
4 Do Serviço Estadual da Produção Mineral da Secretaria da Agricultura (SPM), de Minas Gerais.
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atenção tal descoberta pelo fato de que a única maneira, até então, de se obter eletretos era fundindo um
dielétrico, em especial a cera de carnaúba e durante a sua solidificação aplicava-se um intenso campo
elétrico (idem).

Procurando explicações sobre como havia surgido tal eletreto, submeteu a referida cera à fusão e
observou o surgimento de uma intensa corrente elétrica. Percebeu ainda que durante a solidificação da
cera surgia também uma corrente elétrica. Intrigado, procedeu então uma série de fusões e solidificações
que apresentavam o mesmo resultado, ou seja, intensas correntes elétricas surgidas nas mudanças de
estado físico. Repetiu a experiência com discos de cera de carnaúba e colofônio solidificados sobre mercú-
rio que conduziram aos mesmos resultados. Refez a experiência utilizando outros dielétricos verificando
que no naftaleno a corrente era mais intensa. Finalmente, ficou confirmado que ele estava diante de um
novo fenômeno físico, correntes elétricas associadas à mudança de estado físico, que ele denominou de
Efeito Termo-Dielétrico. Apresentou tal descoberta à sessão da ABC em 1944 (idem).

Em abril de 1945, Costa Ribeiro apresentou como tema de tese para o concurso de Cátedra que ele já
ocupava interinamente desde 1939 na UB, o fenômeno descoberto. Sua tese tinha como título Sobre o
Fenômeno Termo-Dielétrico (Correntes Elétricas Associadas a Mudanças de Estado Físico). Sua aprovação, em
1946, para a cátedra foi unânime. Os acadêmicos passaram a chamar o fenômeno de Efeito Costa Ribeiro
(ECR) (idem).

Em setembro de 1945, Costa Ribeiro apresentou sua descoberta, o fenômeno termo-dielétrico, na
Sexta Reunião de Matemática, Física e Astronomia da Associação Física Argentina, realizada em Buenos
Aires e Rosário. Ao final do referido ano sua descoberta foi publicada nos Anais da ABC. Em 1946, Gross e
Luís Cintra do Prado publicaram artigos, versando sobre os mecanismos do fenômeno descoberto por
Costa Ribeiro, nos Anais da Academia Brasileira de Ciências. Em 1947, Costa Ribeiro recebeu uma carta da
Shell Development Company do estado da Califórnia - EUA solicitando a sua tese de cátedra. Em 1948,
convidado, apresentou estes resultados em três conferências na Sorbonne – França, que resultou na publi-
cação de um artigo no antigo periódico francês La Revue Scientifique no mesmo ano (idem).

Em maio de 1950, os físicos norte -americanos E. J. Workman e S. E. Reynolds5 publicaram na Physical
Review um artigo de título Electrical Phenomena Occurring During the Freezing of Dilute Aqueous Solutions and
Their Possible Relationship to Thunderstorm Electricity6, em que descrevem o mesmo fenômeno, só que ocorri-
do na mudança de fase da água. Neste artigo, os referidos físicos afirmam que desde o final de 1946 vinham
realizando tais pesquisas. Em setembro do mesmo ano, Costa Ribeiro publicou um artigo em inglês nos
Anais da ABC em que descreveu a sua descoberta (idem).

Ainda em 1950, e logo após a publicação de Costa Ribeiro nos Anais da ABC, o National Research
Council e a National Academy of Sciences publicaram, conjuntamente, o volume XIV do periódico Digest of the
Literature on Dielectrics em que apresentavam as pesquisas sobre dielétricos publicadas, no ano de 1950,
em todo o mundo. No capitulo I do periódico, o redator John D. Hoffman fez uma síntese dos trabalhos de
Costa Ribeiro e de Workman e Reynolds. Hoffman ao final de sua síntese, dos referidos trabalhos, conclui
que o efeito termo-dieletrico e o efeito observado por Workman e Reynolds pareciam ser o mesmo fenôme-
no. Acrescenta que Costa Ribeiro pode tê-lo descoberto primeiro. Então passou a chamar o fenômeno de
Workman-Reynolds-Ribeiro Effect (idem).

5 Research and Development Division, New Mexico School of Mines, Socorro, New Mexico.
6  Tal pesquisa teve o suporte financeiro do United States Army.
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Em sessão da ABC, Carlos Chagas Filho mostrou-se indignado pelo fato de Hoffman conjecturar que
Costa Ribeiro poderia ter sido o primeiro a observar tal fenômeno. Para Chagas Filho, a maneira dubidativa
com que Hoffman se referia à prioridade brasileira na descoberta merecia esclarecimentos. Prosseguiu
dizendo que mandaria cartas aos autores da citada publicação e achava que a ABC deveria tomar qualquer
iniciativa no mesmo sentido. Costa Ribeiro, que estava presente àquela sessão, tomou a palavra e assim
ficou registrado nas atas da Academia:

Com a palavra o acadêmico J. Costa Ribeiro declarou que agradecia muito, especialmente ao
professor Carlos Chagas os esclarecimentos prestados sobre o assunto e a carta que tencionava
escrever aos referidos autores norte-americanos, pois julgava que a prioridade da descoberta
do f enômeno termo-dielétrico pertenc iam realmente aos pesquis adores brasileiros,  que
desde 1944 se ocupavam do assunto. Julgava entretanto por uma questão de princípios que a
Academia Brasileira de Ciências como tal não deveria nunca se manifestar sobre o mérito ou
a prioridade dos trabalhos científicos de seus membros ou publicados em seus Anais, e que
considerava suficiente que constasse da ata, a moção esclarecedora do prof. Chagas. (COSTA
RIBEI RO apud Silva Filho, 2011).

Finalmente, em junho de 1954, a Physical Review publicou o artigo de Gross intitulado Theory of
Termodielectric Effect em que o físico alemão reafirmava a prioridade da descoberta do efeito por Costa
Ribeiro e que, posteriormente, Workman e Reynolds descobriram igual fenômeno (Silva Filho, 2011).

Conhecidos físicos brasileiros fizeram a sua iniciação científica pesquisando o efeito termo-dielétrico
com Costa Ribeiro, entre eles, Sérgio Mascarenhas, Yvonne Primerano Mascarenhas, Armando Dias Tavares,
Jayme Tiomno7, entre outros. A física Elisa Frota Pessoa fez sua iniciação científica nas pesquisas sobre
radioatividade com Costa Ribeiro participando também da fase inicial do efeito descoberto por ele (idem).

Armando Dias Tavares defendeu, em 1955, a tese de livre docência Um Efeito Fotoelétrico em Cristais
de Naftaleno8, e, mais tarde, em 1962, ele apresentaria a tese Contribuições ao estudo do Efeito Costa Ribeiro
à Faculdade Nacional de Filosofia da UB, para professor catedrático da cadeira de Física Geral e Experi-
mental. O Novo Método do Gêrmen Monocristalino e a Análise do Efeito Costa Ribeiro foi o título da tese de
concurso da cadeira de Física Geral e Experimental da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade
de São Paulo, defendida em 1958, pelo Professor Sérgio Mascarenhas, ex-aluno de Costa Ribeiro. Sérgio
Mascarenhas e Yvonne Mascarenhas são os fundadores do Instituto de Física e Química da USP de São
Carlos (idem).

4 O EFEITO COSTA RIBEIRO E A UNIVERSIDADE DA BAHIA

Em 1962, um grupo de professores de Física da antiga Universidade da Bahia (UBA) - Atualmente
Universidade Federal da Bahia (UFBA), realizou pesquisas sobre o Efeito Costa Ribeiro. Este grupo era
composto por Felipe Serpa, Bela Serpa, Benedito Pepe e Álvaro Ramos. Felipe Serpa se formou em Física na
UB e tinha sido aluno de Costa Ribeiro. Bela, Pepe e Álvaro Ramos formaram-se também em Física, na UBA.
Álvaro Ramos foi o primeiro físico formado pela UBA e tinha as habilitações de licenciado e bacharel, além
de engenheiro agrônomo (Ribeiro Filho, 1996).

7 O físico Jayme Tiomno era assistente de Costa Ribeiro no início das pesquisas que levaram a descoberta
do efeito termo-dielétrico.
8 Cristais surgidos no Efeito Costa Ribeiro.
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Durante dois anos, o referido grupo se dedicou a intensa pesquisa do mencionado fenômeno. Cada
um deles se dedicava a um aspecto do ECR e apresentaram à comunidade do antigo Instituto de Matemática
e Física9 (IMF) da UBA vários seminários e publicações. Um dos artigos presentes no periódico Publicações
do Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia tem o título Some Comments on the Influence of
Impurities in Costa Ribeiro Effect (SILVA FILHO, 2011).

Mais do que se dedicar à parte teórica do fenômeno, o citado grupo procurou financiamento para a
pesquisa experimental do ECR. Infelizmente, nunca obteve recursos. Em 1965 o grupo encerrou as suas
atividades com a ida de Felipe Serpa para a atual Universidade Federal do Ceará (idem).

CONCLUSÃO

O trabalho de Costa Ribeiro no ensino e na pesquisa em Física, no Brasil, bem como sua liderança e
cooperação com outros pioneiros, contribuiu sensivelmente para o incremento da Física do Estado Sólido,
área de grande interesse e visibilidade, a partir dos anos 1970, no nosso país. A importância histórica de
sua obra motivou a nossa pesquisa em torno de conhecer e resgatar as suas principais contribuições.
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