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Três categorias de materiais relacionados a OVNIs

(A)     Amostras metálicas recuperadas de massas fundidas, observadas sendo ejetadas por 
objetos aéreos não identificados, geralmente em situações de instabilidade. Elas são o tema
desta apresentação.

(B) “Implantes” que alternam entre pedaços de fios a pequenos dispositivos estruturados, 
por vezes encapsulados em material orgânico, extraídos do corpo da testemunha após um 
contato imediato.

(C)      Grandes estruturas alegadamente encontradas no local de quedas de naves, incluindo o 
que aparenta ser parte da “superfície” do objeto. A literatura especula sobre a recuperação de 
sistemas de propulsão, dispositivos internos e mesmo entidades biológicas associadas a essas
naves. Embora o caso Roswell continue sendo o protótipo popular dessas histórias, uma dúzia
de outros episódios são citados por vários autores. É dito que o volume maior desse material é 
mantido em instalações aeroespaciais sob categorias especiais de segurança, fora do sistema
comum de classificação.

• Muitos estudos realizados por entidades privadas identificam componentes significativos
com isótopos terrestres em proporções radicalmente alteradas: um desafio fundamental e 
uma oportunidade em termos de Pesquisa e Desenvolvimento de alta tecnologia
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Isótopos
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O que são isótopos? Algumas definições

• Para entender o que vamos discutir neste documento, não é necessário ter
noções complexas de química, porém é útil começar com uma revisão de algumas
definições.

• Isótopos são diferentes conformações de um único elemento químico.  

• Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons no núcleo, mas com 
números diferentes de nêutrons. Em outras palavras, eles possuem pesos 
atômicos diferentes. Existem 275 isótopos dos 81 elementos estáveis. Existem, 
igualmente, mais de 800 isótopos radioativos, alguns naturais e outros sintéticos. 

• As propriedades químicas dos isótopos de um único elemento são quase
idênticas.

• PORÉM, as propriedades físicas dos isótopos são diferentes umas das outras, uma
vez que essas propriedades geralmente dependem da massa. Essa diferença pode
ser usada para separar os isótopos de um elemento de outros por destilação e 
difusão.
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Exemplo simples: Hidrogênio

• Há três isótopos naturais de 
hidrogênio, o elemento químico 
mais simples.

• Um deles, o trítio, é radioativo.
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Azul: elétron
Amarelo: próton
Vermelho: nêutron(s)



Por que os isótopos são importantes?

• Não é esperado que os elementos químicos formados fora da Terra possuam os 
mesmos isótopos comuns que os elementos terrestres.

• As razões isotópicas são amplamente determinadas por processos nucleares no 
interior de estrelas. Embora uma pesquisa obviamente não seja possível além dos 
materiais de nosso sistema solar, existem certos limites previsíveis para as razões 
de isótopos de um determinado elemento. 

• Em nosso sistema solar, as razões de isótopos da maioria dos elementos 
geralmente não diferem em mais do que alguns pontos percentuais. 

• Mesmo se as composições elementares forem semelhantes, uma mudança na 
RAZÃO de vários isótopos pode indicar que o material foi fabricado de maneira 
sofisticada, possivelmente (mas não necessariamente) fora da Terra. 

• A separação de isótopos não era viável na Terra antes da década de 1940, quando 
foi desenvolvida para o urânio no Projeto Manhattan. Até meados da década de 
1970, o processo era extremamente complexo e oneroso.
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Sumário dos materiais alegadamente ejetados (15 casos conhecidos)

- 17 Abril 1897       Aurora, Texas              83% Al    16% zinc     com Mn, Cu                 Nenhuma amostra disponível

- 21 Jun. 1947       Maury Island, WA.     Ca, Fe, Zn, Ti                com Mn, Al+                Nenhuma amostra disponível

- 1952                    Washington, DC          ortossilicato de magnésio                               Nenhuma amostra disponível

- 14 Dez. 1954      Campinas, Brasil        Estanho, outros?                                                Nenhuma amostra disponível

- 11 Nov. 1956      Väddö Is., Suécia     Carboneto de tungstênio                                    Nenhuma amostra disponível

- 7 Set. 1957         Ubatuba, Brasil          « puro » magnésio + vestígios            Múltiplas amostras + 2 novas

- 13 Julho 1967        Maumee, Ohio            92% magnésio +                                            Nenhuma amostra disponível

- Início anos 70     Kiana, Alaska              « material leve » (??)                                        Nenhuma amostra disponível

- 1975 ou 1976      Bogotá, Colômbia      Al (93.7%)  P (4.8%) Fe (0.9%)           Uma amostra grande

- 17 Dez 1977       Council Bluffs, Iowa    Fe com vestígios de Ni e Cr                Uma amostra grande

- 1978                    Jopala, México           Fe com silício (1.13%), Mn, Cr, C                     Nenhuma amostra disponível

- Em aberto                  Sierra                     Fe e Ti (prévia)                                      Duas amostras em estudo

- Verão de 1996    Newark, Ohio             Al com Si, C, Mg e Ca                                        Nenhuma amostra disponível

- 1996                    Nevada (NIDS)            AL (85%) com Si (9%), Fe(2%), Ca                   Nenhuma amostra disponível

- caso Gatheau (França)  Nenhuma informação divulgada pelo CNES Nenhuma amostra disponível
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Washington, D.C.    1952

• Testemunha: piloto da Marinha perseguindo objeto

• Fragmento brilhante se desprendeu e caiu

• Reportado por Wilbert Smith do Canadá

• Confirmado por um importante oficial da Inteligência dos EUA

• Fragmento seria "uma matriz de ortossilicato de magnésio"

• Nenhuma amostra disponível - apenas relatos de segunda mão
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Campinas, Brasil - 14 de Dezembro de 1954

• Testemunhas: diversas, povo local

• Três objetos voadores em forma de disco

• Um objeto começou a oscilar, perdendo altitude

• Escoamento afilado de líquido prateado

• Análise por laboratório do governo brasileiro e pelo Dr. Maffei

• 90% estanho, e outros elementos

• Nenhuma amostra disponível - apenas relatos de segunda mão
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Ubatuba, Brasil 7 de Setembro de 1957

• Testemunhas: povo local próximo à praia
• O disco mergulhou, ascendeu novamente e explodiu
• Análise do Dr. Olavo Fontes, Barbosa, e Apro (Lorenzen) 
• Magnésio altamente puro (mais de 99.8%)
• Entrevista pessoal de J.V. com o Dr. Fontes
• Análise confirmada pelo Dr. Sturrock (Stanford) e laboratórios do governo 

francês
• Traços: Ca (3230 ppm), Sr (568), Ba (248), Si (156), Mn (59), Al (57)

na amostra SU-H
• Múltiplas amostras disponíveis e relatórios de análises em primeira mão
• Nota: discussões contínuas sobre a data (1933, 1934?)
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Maumee, Ohio 1967

• Testemunha: motorista de carro envolvido em colisão

• Material fibroso encontrado no carro

• Relatórios de Lorenzen, Projeto Condon (Universidade do Colorado) 

• 92% magnésio

• Nenhuma amostra disponível - apenas relatos de segunda mão
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Bogotá, Colômbia 1975 ou 1976

• Testemunhas: dois estudantes
universitários
• Som metálico testemunhado,4 da manhã,
chovendo
• Disco, 3,6 metros de diâmetro, 
em adversidades
• Surgimento de mais quatro objetos
• Esguichos de líquido ejetados
• Amostra entregue a mim na Costa Rica
• Análise: Vallee, Puthoff (UT Austin)
• 93.72% de alumínio, P=4.75%, Fe= 0.91%
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Council Bluffs, Iowa - 17 de Dezembro de 1977 

• Testemunhas: onze, em vários grupos

• Objeto vermelho pairando com luzes ao redor

• Metal ejetado, caindo em dique, derretido por horas

• Polícia e investigadores imediatamente no local 

• Amostras que nos foram fornecidas pelos investigadores do caso, 
cadeia de custódia

• Explicações clássicas descartadas após investigação

• Principal componente: ferro (Fe)

• Outros elementos: níquel, cromo, manganês, silício e titânio

13



PROPRIETARY INFORMATION                   G. Nolan & J. Vallee: Material composition of UFO samples

Council Bluffs, detalhes
do caso

• Local: dique no Big Lake Park

• Horário: 19h45 de 17 de dezembro de 1977

• Clima: 2,500 ft nebulosidade, visibilidade 10 milhas, temperatura 32 
G. F, vento de WNW 16 mph, rajadas de vento a 25 mph.

• O metal estava “revolto, fervendo" (polícia no local em minutos)

• Permaneceu quente ao toque por duas horas
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Hipótese A: Farsa, indivíduos derretendo metal?

• As metalúrgicas locais foram verificadas

• Griffin Pipe é capaz de produção

• O gerente da fábrica, Linton Stewart, afirmou que o ponto de fusão 
do aço carbono é 2.500 graus F.

• Teria que ser transportado em forno especial por um grande 
caminhão

• Conclusão: NÃO É UMA FARSA
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Hipótese B: Farsa de pessoas utilizando thermite?

• O material estava em estado fundido quando as testemunhas 
chegaram

• O solo estava congelado a uma profundidade de 4 polegadas

• O ar estava a 32 graus F

• O resfriamento de água teria originado o gelo

• Nenhuma fonte de thermite na área

• Conclusão: NÃO FOI USADO THERMITE
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Hipótese C: Material caindo de aeronave?

• Proximidade de Eppley Airfield (16 km) e Offutt AFB (48 km)

• Nenhuma atividade anormal de aeronaves no período

• As companhias aéreas declararam não haver pousos no momento

• A aeronave estaria em baixa altitude, o metal em queda não poderia 
ser aquecido pela atmosfera ao ponto de derreter.

• Mesmo os B-52s não carregam grandes fornalhas...

• Não explica o disco brilhante avistado

• Conclusão: Não caiu de uma aeronave
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Hipótese D: Detritos espaciais?

• Sistemas Espaciais da Força Aérea contatados

• Os detritos de reentrada não se derretem

• Esta massa de 15 a 18 quilos não deixou fissuras

• Contato visual de uma altitude de 150 a 180 metros, onde os detritos 
não estariam reluzentes 

• nenhuma indicação de estrutura encontrada

• Conclusão: NÃO SE TRATA DE DETRITOS ESPACIAIS
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Hipótese E: Impacto do meteorito?

• Sem cratera significativa

• Material em estado fundido por horas

• Composição baixa de níquel

• Incompatível com natureza meteorítica

• Conclusão: NÃO É UM METEORITO

• O CASO PERMANECE NÃO IDENTIFICADO
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Council Bluffs : Ferro e cromo em níveis normais  
(necessário mais estudos)

Isótopos de Ferro Isótopos de Cromo
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Mais sobre Ubatuba: história pitoresca

• História das Amostras:

Em set.1957, o colunista Ibrahim Sued (O Globo) recebeu três 
fragmentos em uma carta de uma testemunha ocular. Dr. Olavo 
Fontes cortou a amostra 1 em sub-peças para estudos nos 
laboratórios do governo brasileiro.

Uma sub-peça foi para o Laboratório de Produção Mineral, onde 
o químico-chefe, Dr. Feigl, fez a primeira análise. Outra sub-peça
foi para a Dra. Louisa Laria Barbosa que fez análises 
espectrográficas. O Dr. Elysuario Tavora Filho, do Laboratório de 
Cristalografia, fez difração de raios-x.

Os fragmentos 2 e 3 não foram testados no Brasil, infelizmente.

O fragmento 2 foi enviado para a APRO no Arizona e as sub-
peças foram testadas em Oak Ridge, Dow Chemical e USAF, que 
destruíram suas amostras acidentalmente (e solicitaram outras!)

O fragmento 3 foi encaminhado para o projeto Colorado 
(Condon). Mais tarde, a APRO também enviou sub-peças ao Dr. 
Sturrock em Stanford. Uma amostra foi roubada de seu cofre...

• Anomalia de densidade:

O Dr. Olavo Fontes relatou que um químico chamado A. Batista, 
do Laboratório de Cristalografia, determinou a densidade em 
1,866 g / cc contra 1,741 g / cc para o magnésio terrestre, 
sugerindo uma concentração maior dos isótopos mais pesados 
do magnésio, Mg25 e Mg26, normalmente representando 10,1% 
e 11,3% do elemento, respectivamente.

A densidade foi medida em um pequeno pedaço do centro da 
«Amostra 1» que foi cuidadosamente polida para eliminar a 
contaminação.

Se a amostra fosse inteiramente composta de Mg26, a 
densidade seria de 1,862 (Paul Hill, 1995) combinando com a 
medição.

O relatório Condon contesta esta conclusão, no entanto

Infelizmente, a «Amostra 1» foi destruída no Brasil.
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Ubatuba: Situação das amostras remanescentes

As amostras exibidas à direita estão entre as 
que foram entregues a J.V. pelo professor 
Sturrock em julho de 2013.

Porções selecionadas desses materiais (e 
outros) foram extraídas e montadas para novas 
análises.
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Ubatuba: mais duas amostras encontradas

• Enquanto estava na Argentina 
em Setembro de 2016, J. V. 
visitou um local em Victoria 
(Entre Rios) que preservou duas 
amostras de Ubatuba:

• Uma do Dr. Olavo Fontes 
(«Muestra-A») através do Sr. 
Nicolas Ojeda

• A outra («Muestra-B») de um 
marinheiro argentino chamado 
Hercente.
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Cadeia de custódia: Buenos Aires, 2016

• Sra. Andrea Simondini trouxe 
porções de ambas as amostras 
(Muestra-A e Muestra-B) do 
depositário até Buenos Aires em 
21 de setembro de 2016.

• Elas permaneceram sob a 
custódia de J.V. enquanto 
retornava para São Francisco.
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Próxima etapa: Voltar para o laboratório privado de 
Nolan
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Novos instrumentos no Vale do Silício

• Uma startup do Vale do Silício 
disponibilizou seus 
instrumentos para teste de 
amostras desconhecidas

• A técnica é capaz de identificar 
elementos e seus isótopos com 
alta precisão.
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Tecnologia: espectroscopia de massa de íons 
secundários
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As razões de isótopos de magnésio da amostra 
“MUESTRA-A” de Ubatuba são naturais

Mg(24) 78.9 80%
Mg(25) 10 9%
Mg(26) 11.1 11%

(Muestra – A do Dr. Fontes)
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Isótopo Natural Peça 1

80%
9%

11%

Peça 2

As proporções parecem ser as mesmas que as Terrestres.
O material também contém silício e sódio



As razões de isótopos de magnésio da amostra 
“Muestra-B” de Ubatuba são (aparentemente) não 
naturais

Mg(24) 78.9 66%
Mg(25) 10 15%
Mg(26) 11.1 20%

(Muestra – B originada do Sr. Hercente)
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Isótopo Natural Peça 3a

67%
16%
17%

Peça 3b

As proporções são significativamente diferentes dos padrões 
“Terrestres”.
O material também contém silício e sódio.

~100 nanometros
Em fragmentos…



Ressalvas

• Ambas as amostras parecem estar fortemente contaminadas 
com silício
• Mg fundido misturado com silício da areia?

• Isso seria consistente com as declarações das testemunhas

• Níveis significativos de sódio
• Sal da água do mar?

• Esta observação também é consistente com o testemunho dos 
pescadores

• Próxima etapa: Refazer TODAS as análises de Ubatuba a 
partir de amostras remanescentes
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O caso “Sierra-1”: Titânio

Composição

• Titânio: 99.35% do peso

• Al: 4020 ppm

• Si: 755 ppm

• Fe: 561 ppm

• Mg: 321 ppm

• V: 202 ppm

• Cr: 197 ppm

• Mn: 136 ppm

• Ni: 137 ppm

• Ca (73 ppm) e K (16 ppm)

Isótopos

• Ti46   padrão:    8.25%   amostra: 8.70 e 7.66 

• Ti47                     7.44%                  5.33 e 3.83

• Ti48                    73.72%             73.91 e 76.56

• Ti49                      5.41%                6.30 e 6.70

• Ti50                      5.18%                5.76 e 5.26
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O caso “Sierra-2” : Ferro

Composição

• Ferro: 98.55% do peso

• Mn: 8543 ppm

• Cr: 3500 ppm

• Cu: 1032 ppm

• Ni: 613 ppm

• Si: 592 ppm

• Co: 94 ppm

• Zn: 76 ppm

• Al: 63 ppm

• Ca (10 ppm) e V (7 ppm)

Isótopos (TBD)
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Resumo das descobertas / próximas etapas

1. Certos materiais metálicos são vistos contendo traços de elementos (e 
isótopos dos referidos elementos) que nenhum metal feito pelo 
homem ou terrestre poderia conter. Esses contaminantes são 
introduzidos propositalmente (manipulados)?

2. A análise técnica necessita de ampliações por meio do uso de diversos 
instrumentos para se chegar a tabelas de composição mais precisas.
Nenhuma análise por um único instrumento ou método é totalmente 

confiável.

3. Planejamos um programa agressivo de busca de amostras adicionais

a fim de obter uma visão geral de todo o problema.

4. Razões anormais de isótopos NÃO SIGNIFICA: origem ET!
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A SER CONTINUADO...
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