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“É a proa da humanidade. De frente para o infinito,
toca apenas as águas escuras e sombra magnífica.
A ciência em suas mãos não é uma arma, nem um
amuleto, mas uma sonda. Cada tocha que adiciona
aprofunda o precipício. Cada tocha que acende revela
o impenetrável dos céus. A soberba magnitude do
desconhecido o faz tremer”.
— Rafael Barrett
Em La Ciencia Germinal, número 7,
13 de setembro de 1908.
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BIBLIOTECA UFO

O que é a Biblioteca UFO
A Biblioteca UFO já está consagrada
pela Ufologia Brasileira. Foi lançada pela
Revista UFO em 1998 para veicular obras
de qualidade, atuais e consistentes sobre a
presença alienígena na Terra e suas consequências, produzidas por autores ativos e
que ajudaram a construir a história atual da
Ufologia. A Biblioteca pretende abastecer
os estudiosos e entusiastas do assunto com
livros ricos em informação de qualidade
sobre nossos visitantes extraterrestres. O
critério de seleção de autores leva em consideração o significado, a utilidade e a repercussão de seu trabalho. Assim
como são escolhidos temas que ofereçam verdadeira contribuição ao
entendimento da questão ufológica em todas as suas vertentes.
Ao serem consideradas novas obras para comporem este acervo,
observa-se também um critério muito presente no Fenômeno UFO,
ou seja, sua manifestação em múltiplos níveis físicos e não físicos.
Para tanto, um estudo de tão complexo cenário deve ter em conta a
transdiciplinaridade como ferramenta de trabalho, ou seja, um conceito que mescle diferentes formas de pensamento e inter-relacione
várias disciplinas, estimulando novas maneiras de se compreender e
assimilar a realidade dos fatos por meio da articulação dos elementos
que os compõem, sob todos os seus ângulos.
Assim, refletindo o esforço da Revista UFO há 35 anos, a Biblioteca
UFO busca encontrar as respostas para a ação na Terra de outras espécies
cósmicas e seus efeitos para a humanidade, entendendo que apenas uma
abordagem adogmática, profunda e responsável poderá oferecer entendimento a seu respeito e as respostas para o enigma do milênio.
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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O autor dedica esta obra à sua amada esposa Crist
Noemí, a seus adoráveis filhos Alan e Facundo, ao seu
grande amigo e pai, Capitão Saro, à sua querida mãe,
professora Mirtha, às suas irmãs Astrid e Aracelly, aos
amigos que sempre incentivaram este empreendimento
e a você, estimado leitor, que acha este mundo um
maravilhoso mistério.
— Ronald Maidana
Assunção, Paraguai, 2016.
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Quem é Ronald Maidana Torres
Ronald Maidana é comerciante e programador de computadores em Assunção, no
Paraguai, função na qual especializou-se
em sistemas Linux, vindo a mergulhar em
projetos de segurança para informática e a
fundar o grupo Hacking Force Paraguay,
que teve grande repercussão na mídia do
país. Fez cursos de jornalismo profissional
e recentemente se aventurou no campo da
pintura artística. Apaixonado em vários ramos do conhecimento — como astronomia,
biologia, exobiologia, botânica, psicologia
e filosofia —, foi na Ufologia que se identificou, tendo há décadas
feito um trabalho de coleta e investigação dos mais importantes casos
ufológicos paraguaios. A partir disso, produziu um banco de dados de
ocorrências, catalogando episódios de avistamentos de UFOs e contatos
com tripulantes para buscar um padrão ou lógica neles.
A inexistência de livros, revistas ou materiais sobre a casuística
ufológica paraguaia foi o motor que levou Ronald Maidana a entrar
na Ufologia, justamente para suprir esta carência para si e para outros
entusiastas paraguaios. Seu trabalho por todos estes anos resultou
na presente obra UFOs no Paraguai: Radiografia de um Fenômeno
Desconhecido, lançada originalmente em seu país em 2016. Sua ação
de pesquisa também é pioneira na América do Sul, pois o autor se
dedica a recolher e a analisar casos ufológicos na biografia histórica
do continente, tendo encontrado evidências de contatos extraterrestres
em épocas que vêm desde o início do século XVII.
Ronaldo Maidana é correspondente internacional da Revista
UFO, colaborador das revistas Alpha e UFO Alternativa, entre outras.
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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Também participa do projeto Magonia Exchange, criado por Chris
Aubeck, um grupo privado de pesquisadores em todo o mundo que
coletam, compartilham e acumulam informações sobre todos os tipos
de eventos inexplicáveis, desde a Antiguidade até 1947.
Foi conferencista nos IV e VIII Fóruns Mundiais de Ufologia,
realizados pela Revista UFO em Foz do Iguaçu em 2012 e 2016,
representando o Paraguai e abordando a rica casuística ufológica de
seu país. Tais eventos reuniram dezenas de pesquisadores de mais de
20 nações, entre elas a Argentina, México, Estados Unidos, Chile,
Equador, Peru e Inglaterra. Já deu palestras em várias universidades
e instituições de ensino. O autor é também fundador do grupo Vigilantes del Cielo en Paraguai” (VCP), uma equipe de observadores
que monitora os céus com tecnologia de visão noturna em busca de
avistamento. Atualmente, está trabalhando no desenvolvimento de uma
nova metodologia para a investigação do Fenômeno UFO.
Ronald Maidana também participou de vários programas de rádio
e televisão, nos quais exibiu parte de sua pesquisa, inclusive na premiada
série Contato Extraterrestre, do canal History. Seu livro contém material
que expõe a diversidade e riqueza da presença alienígena no país vizinho, onde fenômenos observados ocorrem absolutamente alheios aos
paradigmas da ciência atual e são testemunhados, além de populares,
também por militares, cientistas, meteorologistas, religiosos, pilotos,
controladores de tráfego aéreo, banqueiros, professores etc.
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Prólogo

Trazendo os
fatos à tona

A

investigação do Fenômeno UFO nos estimula para que
busquemos o não identificado em todo tipo de situações.
Provavelmente, muitos de nós começamos a busca a partir
de uma experiência pessoal. Outros, talvez, a partir de um
espírito explorador incansável, que não só nos leva aos
confins do universo, mas que nos coloca em um caminho de descobertas
de lugares, pessoas, instituições e, quiçá, com algum golpe de sorte, de
uma evidência. Tudo isto nos alimenta e nos enriquece, porque o valor
mais apreciado de uma busca é justamente o encontrar.
Quando recebi o manuscrito do autor, que me honrou com o
convite para fazer o prólogo de seu primeiro livro intitulado UFOs no
Paraguai: Radiografia de um Fenômeno Desconhecido, consegui encontrar. Ronald R. Maidana Torres é um jovem buscador de respostas,
incisivo, profundo, objetivo e um incansável caçador de evidências.
Como muitas vezes lhe disse, não só foi um achado saudável, fresco e
renovador neste maravilhoso mundo da Ufologia Latino-Americana,
foi um gatilho fundamental para conseguir recuperar parte da memória
histórica do fenômeno na república-irmã do Paraguai.
Sempre claro em seus objetivos, cristalizado no trabalho planificado e baseado na evidência empírica, nos dá um vislumbre de seu
estilo na referência inicial, parafraseando um escritor revolucionário
e profundamente filosófico como Rafael Barrett que, fiel a seu estilo
regeneracionista, nos coloca no caminho da exploração quando define:
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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“A ciência em suas mãos não é uma arma, nem um amuleto, mas uma
sonda. A soberba magnitude do desconhecido o faz tremer” referindo-se
ao ponto norte que a humanidade deve focalizar e no claro desafio de
que não dominamos o conhecimento.
Isso define o autor, desafiante na busca e quase revolucionário,
valorizando a informação que não era conhecida na casuística do
Paraguai, abordando casos assombrosos, com uma reconstrução
fina e precisa, onde não só recupera um caso, como também traz
à tona uma testemunha desconhecida. Grande contribuição que se
soma à vasta e rica informação sobre o nosso continente e o torna
atrativo aos sul-americanos e aos de fora.
Mas não foi só isso que encontrei. Descobri uma pessoa carregada de uma humildade infinita que fez do intercâmbio e do aconselhamento uma ferramenta pouco praticada nestes tempos frios de
individualismo e protagonismo exultantes. Eu diria que ele nos deu
uma lição, fazendo com que muitos de nós refletíssemos, mas somarmos a esta comunidade, que nos dá riquezas profundas, dessas que
ficam para sempre e podem se transformar em uma herança para os
que vierem. Este livro é o primeiro trabalho documental realizado no
Paraguai, onde surgem perguntas que, ao longo da obra, Ronald vai
expondo, abordando um sem fim de fatos curiosos desde o homem
comum até aqueles com formação científica e os une como em uma
ponte imaginária em fatos que lhes são comuns.
Inicialmente, marca o caminho, onde a opinião de prestigiados
colegas de diferentes partes do nosso continente esboçam respostas
muito simples sobre duas perguntas que marcam o rumo deste trabalho: sobre a investigação dos fenômenos aéreos e o interesse da
comunidade ufológica internacional em uma publicação de UFOs no
Paraguai. Como em uma viagem imaginária, adentra-se na própria
história do Paraguai desde o registro dos jesuítas que nos transportam,
como em uma espécie de túnel do tempo, para um caso que mostra
desde a inconsistência documental ao depoimento da fonte precisa,
que antecipo como inestimável, até a Guerra do Paraguai ou da Tripla
Aliança. O salto para o plano internacional da casuística paraguaia nos
leva ao próprio Projeto Livro Azul onde, em uma busca exaustiva, o
14
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autor descobre um caso da década de quarenta desconhecido na nossa
comunidade, mas que nos nutre na casuística comparativa com acontecimentos da mesma época em alguns dos nossos países.
Cuidado! Quase na água! é o texto que nos põe no cenário
investigativo e como parte do estudo do Fenômeno UFO. Em O Rio,
cada detalhe narrado neste capítulo é uma situação vivida pelo padre
Gregório Spiazzi, testemunha das proximidades da Laguna del Pescado,
em Entre Rios, Argentina, que, tentando explicar o voo de uma esfera
avermelhada no nível da água, buscava o culpado nas almas penadas
que eram um mau agouro para as pescarias dos homens da ilha.
As experiências se repetem nas águas do Lago Ypoá, que,
além das inúmeras lendas que rondam a sua história, é um ponto
de ocorrência ufológica comum com objetos que entram e saem da
água, contados como fatos comuns nos relatos que Maidana Torres
ouve de muitos habitantes locais. Da lenda às análises científicas,
encontramos uma experiência durante uma investigação na Reserva
do Parque San Rafael quando testemunhas viram um fenômeno não
convencional. Não preciso lhes contar da dificuldade em ter acesso
a um testemunho desta natureza. E aqui está novamente a habilidade
do autor não só em consegui-lo, como também em valorizá-lo na
catalogação obtida neste profundo trabalho.
Em diversos capítulos a recuperação da informação nos leva a
uma viagem profunda sobre casos que se apoiam na evidência física,
nos múltiplos avistamentos, nos enigmas celestes, na sucata espacial e
na relação dos militares com o fenômeno. Impensado percurso na quase
nenhuma informação que tínhamos de antemão sobre o Paraguai.
Encontrei informação valiosa nesta publicação. Variada, bem fundamentada, com fontes diretas e originais, raramente encontrada em desenvolvimentos literários desta envergadura. Mas não foi só isto que encontrei.
Tenho em minhas mãos uma primeira obra de muitas vindouras, onde nasce
um grande investigador que deixa neste trabalho um documentário histórico
para toda a vida. Dizem que um bom livro não só é escrito para multiplicar
e transmitir a voz, mas também para perpetuá-la. Isto é UFOs no Paraguai:
Radiografia de um Fenômeno Desconhecido, um livro perpétuo. Será material de consulta e a primeira e única referência no Paraguai.
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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Isaac Newton disse uma vez: “Para explicar a natureza, não
basta nem um homem, nem uma vida completa. Em seu lugar, o melhor
é que o homem busque um pouco de verdade e certeza, deixando o resto
para os demais, para os que virão com conjecturas e sem considerar
nada como realizado”. Sem dúvida, agora os que virão terão um material carregado de verdade e certeza, deixando para os demais menos
conjecturas, mas sem considerar nada como realizado.
— Andrea Pérez Simondini,
Diretora do Centro de Estúdios del
Fenómeno OVNI de la República Argentina e do
grupo Visión Objeto voador não identificado.
Victória, Argentina

16

© 2019 Coleção Biblioteca UFO

UFOs no Paraguai

Prefácio

Uma jornada ao
desconhecido

E

stimado leitor, o livro que tem em mãos é um material
único, tanto por sua natureza como por seu conteúdo, ao
tentar lançar luz na imensa sombra produzida pela inexistência de livros paraguaios sobre os objetos voadores
não identificados ou UFOs, e um material de natureza
investigativa sobre este assunto envolvendo casos claramente nacionais e afins. Este livro é a materialização de um exaustivo trabalho de
investigação por parte do autor, para demonstrar que o Paraguai não
está alheio a estes fenômenos, e que estes têm se manifestado desde
o século XVII até o presente. Não se limita à simples narração dos
diversos casos que achará apaixonantes à medida que for passando
por cada página, ele é sempre acompanhado de uma análise para
oferecer uma maior compreensão da fascinante dimensão que vai
sendo tecida em torno deles, ganhando assim graus de certeza que,
sob nenhum aspecto, poderão entronizar boatos.
Vale esclarecer que este material não é uma tentativa para elucidar verdades por trás dos distintos e inexplicáveis caso de UFOs, mas
é uma compilação e análise dos eventos que mudarão para sempre a
visão equivocada de que não acontece nada no Paraguai. Um material
altamente recomendado para curiosos, entusiastas e investigadores,
que encontrarão nas próximas páginas um conjunto de fatos inéditos
que não se encaixam com qualquer fenômeno natural conhecido, e
que irromperam no cotidiano de muitos paraguaios, produzindo talColeção Biblioteca UFO © 2019
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vez, em mais de um leitor, uma mudança na maneira de perceber o
mundo que o rodeia, e na necessidade de uma investigação científica
rigorosa, metódica, que trate de comprovar que estamos diante de
vários eventos incompreendidos e ignorados pela ciência.
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Introdução

Na senda da
investigação

S

e alguma vez em sua vida você se perguntou se foram
vistos UFOs no Paraguai, então definitivamente este livro
é para você, estimado leitor, já que contém descrições
detalhadas de muitos casos inéditos, que foram descobertos e investigados com o rigor necessário pelo autor,
para resultar em uma compilação única de fatos que demonstram a
incrível variedade de fenômenos e objetos desconhecidos que têm se
manifestado desde tempos imemoriais em terras guaranis.
Um UFO foi visto em plena época dos jesuítas? Um fenômeno
aéreo desconhecido 18 anos antes da Guerra da Tríplice Aliança? Então,
o Rio Paraguai é, assim como outros canais hídricos, cenário de diversos avistamentos? Militares estiveram implicados em casos de UFOs?
Objetos estranhos aterrissaram em solo paraguaio? Existem documentos
oficiais da Força Aérea Norte-Americana (USAF) que citam casos no
país? Houve UFOs que perseguiram aviões paraguaios, tendo pilotos
e controladores aéreos como testemunhas, assim como um registro no
radar deles? Apagões elétricos e UFOs? Ondas de UFOs no Paraguai?
Um misterioso fenômeno produziu uma enorme cratera na antiga região
de Posta Leiva, atual J. A. Saldivar? UFOs no Chaco? É verdade que
viram grandes objetos em forma de charuto? Há casos onde a testemunha sofreu sequelas físicas após um suposto avistamento próximo? Que
repercussão teve a presença alienígena na Terra na arte, na música ou
mesmo nos selos paraguaios? Colinas e manifestações de UFOs? Estas e
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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muitas outras perguntas possuem respostas nas próximas páginas, assim
como material fotográfico e documentação anexa, dependendo do caso.
O que em princípio desencadeou esta jornada, ainda não terminada,
com a simples hesitação que deu origem a esta introdução, lançou um
universo de fatos curiosos revelando a dimensão das testemunhas — de
pescadores a homens da ciência que coincidiam em seus relatos — tanto
que enriqueceram a história do Paraguai ao configurar, progressiva e
inexoravelmente sob outra perspectiva, histórias valiosas que provaram
e corroboraram a consistência de fenômenos aéreos não identificados,
assim como ocorriam em outras partes do mundo.
Mas o conjunto exposto aqui não são simples narrações, mas
resultado de todo um processo investigativo que começou há mais de
10 anos, no qual cada testemunho, fotografia, vídeo, documento, rastros
etc foi colocado sob a lupa da dúvida, e desmontado em suas partes
para corroborar a veracidade deles. Por isto, também existe um capítulo
dedicado aos casos resolvidos, que foram erros de interpretação, confusão com fenômenos óticos, atmosféricos, astronômicos ou, em uma
porcentagem muito reduzida, algumas poucas fraudes.
No princípio, este trabalho de investigação começou com um
forte espírito de negação, mas ao encontrar casos que não podiam ser
reduzidos aos paradigmas científicos atuais, e que apresentavam, em
muitos deles, evidências que provavam estes eventos, acabou distorcendo
os preconceitos de quem julga sem investigar e de quem especula sem
conhecer. Prepare-se, esta viagem está apenas começando...
— Ronald R. Maidana Torres,
Assunção, Paraguai
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Capítulo 01

Uma luz a seguir
“Vários casos realmente excepcionais chegaram até
mim, enquanto outros foram examinados pela primeira
vez pelos colegas do Brasil. Argentina e Chile também
têm a sua cota, embora eu saiba menos sobre Uruguai,
Bolívia, Paraguai e outros países menores da América
do Sul por falta de dados suficientes”.
— John Spencer, autor de World Atlas UFOs 1992.
“O Paraguai está quase vazio nesta investigação”.
— Larry Hatch, organizador do UFO Database.

O

inexpugnável biólogo Thomas Henry Huxley (18251895), disse uma vez: “O conhecido é finito, o desconhecido infinito. Do ponto de vista intelectual estamos
em uma pequena ilha no meio de um oceano ilimitado
de coisas inexplicáveis. Nossa tarefa a cada geração
é obter algo mais de concreto”, humildade, probidade e profunda
sabedoria encerram estas palavras, constatando sua veracidade desde
quando abracei a investigação dos não identificados.
O cotidiano coloca um véu que nos torna indiferentes ante questões
heterodoxas, matando a curiosidade inata do ser humano, que acaba
estreitando a mente do ser senciente, ainda mais quando nos referimos
a esta sossegada e maravilhosa terra que é o Paraguai, considerando-a
como um cenário quase ermo para estas questões. Porém, uma investigação meticulosa e imparcial lança resultados que acabam com esta visão
equivocada com a descoberta de incompreensíveis fenômenos aéreos
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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muito antes do domínio do homem sobre os ares, manifestando-se na
passagem irrefreável do tempo, sob diferentes olhares e interpretações
a que foram submetidos por compatriotas que, sem temor algum, compartilharam as suas experiências muito além dos resultados, aplicando
um duro golpe ao paradigma acadêmico e mais ainda naquele dogmático
detrator, próprio da mente de quem jamais investigou a fundo, assim
como de quem nunca abandonou o escritório.
Momento propício para citar um grande investigador francês, Aimée
Michel, que elaborou um conjunto de três respostas básicas que as pessoas
experimentam diante do desconhecido: aqueles que, com inocente credibilidade, assimilam qualquer informação como verdades inquestionáveis, seguido
dos inabaláveis racionalistas, que supervalorizam os seus conhecimentos, e
que quando estão diante de eventos que não se encaixam no seu arsenal de
explicações descartam-nos automaticamente duvidando dos demais, antes
que de si mesmos, ao colocar-se em xeque o seu ego intelectual. E por
último, uma comunidade que antes de se proferir, duvida e investiga sem
preconceito algum, sendo este o verdadeiro espírito científico.
O certo é que uma vez embarcados no controverso estudo dos
UFOs, uma mudança radical será experimentada, onde enquadra-se
perfeitamente a velha citação de um dos maiores físicos do século
passado, Albert Einstein: “Uma vez que se gera uma nova ideia na
mente, esta nunca mais voltará a seu estado original”.
Aprofundando o suficiente na investigação destes fenômenos,
comprova-se a sua existência, transportando-nos para outras questões ainda não resolvidas como: o que se esconde por trás deles?
São naturais ou são eventos de outra índole? Existe uma inteligência genuína por trás? E se for assim, de que tipo? Existem padrões
globais suficientes para enunciar alguma lei? Porque os fenômenos
são preferencialmente noturnos? O que sabemos realmente sobre os
UFOs? E o que podemos chegar a conhecer?
Fundamentando o presente material sobre duas questões elementares. Estes fenômenos aéreos merecem uma investigação? Que interesse
pode despertar um livro sobre UFOs no Paraguai, dentro da comunidade
ufológica internacional? Para isto, torna-se necessário dar a palavra a
prestigiosos estudiosos, que expuseram os seus diversos pontos de vista.
22
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n Manifestação de Scott Corrales, investigador, escritor e diretor da
Arcana Mundi e do The Journal of Hispanic Ufology, dos Estados Unidos.

Estes fenômenos aéreos merecem uma investigação?
Resposta: A investigação de UFO tem sido, sem dúvida, uma das
tarefas mais importantes da cultura contemporânea, à margem de que
existam os discos voadores, as inteligências não humanas ou para-humanas, os homens de preto ou qualquer dos mistérios que buscamos.
O afã de estudar, investigar, entrevistar e estabelecer correspondência
com outros mundialmente interessados no tema, produziu amizades
muito frutíferas, intercâmbios de dados que, de outro modo, não seria
possível obter e, naturalmente, a formação de um “colégio invisível”
de cronistas e interessados.
Também é importante pela quantidade de rumos que podem ser
seguidos — aquele que começa interessado nas “luzes no céu” pode
acabar apaixonando-se pelas conspirações militares, pela tecnologia
aérea avançada, e outros aspectos do mundo extremamente real, mas que
permanece oculto aos olhos do homem comum. Aquele que desenvolve
um interesse pelos agroglifos, ou círculos de trigo, pode seguir uma
vertente que o leve a se interessar pelas mutilações de gado e a presença
de luzes estranhas durante estes fenômenos. Ou então, ver o interesse
pelos supostos sequestros alienígenas convertido em uma paixão pelo
funcionamento do cérebro humano e os enigmas da psiquiatria.
Temo, porém, que a cobertura da mídia sobre o Fenômeno UFO
— a interminável sequência de podcasts, programas de televisão, documentários etc — teve um impacto negativo sobre o tema, resultando
em situações deploráveis que tiraram muito prestígio deste campo de
estudo. E é justamente isso, um campo de estudo — deve-se sentar para
ler e refletir em vez de reagir diante das dramatizações que uma produtora nos apresenta. Se não é possível tomar medidas, a investigação
UFO poderia passar a fazer parte permanente da “telerrealidade” que
nos oferecem as emissoras em todos os países do mundo.
Que interesse pode despertar um livro sobre UFOs no Paraguai, dentro da comunidade ufológica internacional?
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Resposta: Muito interesse, sobretudo, para os estudiosos que
desejam completar o quebra-cabeças de todos os casos ocorridos mundialmente desde os anos 40. Temos pouca informação sobre o Paraguai,
principalmente durante as décadas anteriores e, um livro, ou qualquer
estudo escrito e sério, pode prover os investigadores de um material que
talvez coincida com outros casos que já conhecemos. Há partes do planeta
cuja casuística só conhecemos por cima, como o continente africano, o
subcontinente indiano, e grande parte da Oceania (embora Austrália e
Malásia tenham uma tradição investigativa que remonta a 1960). Um
livro sobre casos de avistamentos, aterrissagens e outros assuntos do
tema UFO no Paraguai representaria uma ferramenta muito valiosa para
todos os interessados, e estamos ansiosos para lê-lo!
n Manifestação de Thiago Luiz Ticchetti, investigador, escritor e coeditor da Revista UFO, do Brasil.

Estes fenômenos aéreos merecem uma investigação?
Resposta: A investigação ufológica é extremamente importante,
pois é através dela que podemos recolher as evidências da realidade
do Fenômeno UFO.
Que interesse pode despertar um livro sobre UFOs no Paraguai, dentro da comunidade ufológica internacional?
Resposta: A Ufologia Mundial está ansiosa para que se publique
um livro sobre a casuística no Paraguai. O trabalho realizado pelo investigador Ronald Maidana, é muito bem visto internacionalmente, porém,
falta uma literatura especializada sobre os casos ocorridos neste país.
n Manifestação de Eduardo Grosso, investigador, especialista no fenômeno dos visitantes do dormitório, da Argentina

Estes fenômenos aéreos merecem uma investigação?
Resposta: Desde o amanhecer da humanidade, o homem tratou de
explicar os fenômenos e os mistérios que não compreendia. No início,
devido ao seu conhecimento e entendimento, dava-lhes uma explicação
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sobre a origem divina dos mesmos, conforme o humor deste ou daquele
Deus. Com o advento do método científico, foi compreendendo as distintas forças e manifestações da natureza e da psique humana.
Na minha humilde opinião, uma série de fenômenos foi englobada sob a sigla UFO. Diz-se que é o maior mistério do século
XX, não deixo de concordar com esta afirmação, e mesmo que se
tenha tratado de menosprezar o fenômeno ou as suas ocasionais
testemunhas, esta manifestação fenomênica real, de fato, deixou
marcas nos campos, traços nos radares civis e militares, produziu
anomalias eletromagnéticas, mudanças na composição química
de solos e na biologia de vegetais e na de humanos que estiveram
circunstancialmente (ou não) próximos do fenômeno. Tudo isto nos
leva ao pensamento de que é de suma importância para que os ramos da árvore do conhecimento científico sigam se desenvolvendo,
explicar o até hoje desconhecido, seja ele um fenômeno físico com
um mecanismo ou natureza não entendidos, ou na mais radical das
hipóteses, porque não, um contato extraterrestre.
Dar-lhe as costas é um erro que nos retrocede ao pensamento da
Idade Média, onde tudo era um dogma de fé, sem poder modificar nada.
Creio sinceramente que toda a humanidade veria, com enorme prazer
e satisfação, uma explicação sobre o que acontece, inclusive a “visita”
de outras civilizações. Problemas econômicos, caos social, mudanças
de paradigmas religiosos, perturbações nos sistemas de defesa de uma
nação etc? Confio na adaptação do ser humano em toda circunstância.
O que me entristeceria seria a negação de que algo está acontecendo,
pelo simples fato de que “não pode ser”.
Que interesse pode despertar um livro sobre UFOs no Paraguai, dentro da comunidade ufológica internacional?
Resposta: O Fenômeno UFO tem se manifestado em todos os
países, sem exceção, seguindo pautas iguais de comportamento. Aparentemente, seja o que isto for, não tem predileção por um ou outro lugar.
Desde o início da Ufologia, temos estudado e analisado casos ocorridos
nos Estados Unidos e no resto do chamado ‘primeiro mundo’. Porém,
temos tido casos excepcionais na América do Sul, talvez os mais espeColeção Biblioteca UFO © 2019
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taculares e com uma grande vantagem: não estão tingidos deste halo
comercial tão comum em alguns dos chamados casos top como Roswell,
Bentwaters, Área 51 etc, que, diga-se de passagem, nos fazem suspeitar
de que têm muitos temperos acrescentados.
A simpática República do Paraguai, terra mediterrânea, tem uma
rica casuística. E, para mim, é um lugar privilegiado para o estudo do
fenômeno, em uma zona de confluência com dois outros grandes países,
como Brasil e Argentina, com uma grande casuística que se renova continuamente. Cada investigador, cada investigação realizada, põe um grão
de areia a mais nesta praia de conhecimento. Um caso apaixonante, do
qual possamos tirar conclusões, nunca vai estar a mais. Nunca sabemos
de onde virá a iluminação para entender ou obter a chave que abra a
porta do conhecimento necessário para resolver o enigma.
A Ufologia Mundial sabe disto, como se demonstra em cada um
dos Congressos Mundiais que são realizados. Geralmente, as grandes
novidades provêm dos investigadores que não são do Primeiro Mundo,
aos quais interessa a verdade e não vender documentários. Todos estamos ansiosos para conhecer o que está ocorrendo no nosso país irmão.
Encontraremos a chave na América do Sul, seja ela qual for.
n Manifestação de Wallacy Albino, já falecido, que foi
investigador, membro do Grupo de Estudos Ufológicos da Baixada
Santista (GEUBS), do Brasil.

Estes fenômenos aéreos merecem uma investigação?
Resposta: A investigação UFO é importante para poder entender
quem são e o que querem esses seres que pilotam essas naves que atuam
no nosso planeta há milhões de anos.
Que interesse pode despertar um livro sobre UFOs no Paraguai, dentro da comunidade ufológica internacional?
Resposta: Um livro mostrando a casuística ufológica do Paraguai
é importante para poder analisar e comparar os casos que ocorrem nesse país com eventos ocorridos em outras partes do planeta, pois casos
semelhantes em lugares diferentes terão uma maior credibilidade.
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n Manifestação do doutor Andrés Salvador, advogado, professor
em ciências jurídicas e diretor nacional da Mutual UFO Network
(MUFON) na Argentina.

Estes fenômenos aéreos merecem uma investigação?
Resposta: A investigação UFO é importante porque, pelo menos
desde 1947, estamos diante de um fenômeno social que pode estar sendo
provocado por um fenômeno físico (ou um conjunto deles) sobre o qual
dispomos de informações e compreensões limitadas, e que só por isto
reclama sua abordagem em termos de ciência. A afirmação feita pelo
físico James E. McDonald mantém a sua atualidade no sentido de que
“este assunto dos objetos voadores não identificados é, certamente, o
maior problema científico do nosso tempo”.
Que interesse pode despertar um livro sobre UFOs no Paraguai, dentro da comunidade ufológica internacional?
Resposta: Um livro sobre UFOs no Paraguai e apenas tratando
do registro das observações pode ter o maior interesse pela ausência de
bibliografia sobre o tema. A falta de informação é vista, por exemplo, no
fato de que no catálogo Un Siglo de Aterrizajes de OVNIs (1868-1968)
[Um Século de Aterrissagens de UFOs (1868-1968)], confeccionado por
Jacques Vallée e incluído em seu livro Pasaporte a Magonia [Passaporte
Para Magonia Plaza & Janes, 1976], sobre 923 casos ufológicos, apenas
um — o de número 562, de 05 de fevereiro de 1963 — corresponde ao
Paraguai. Já Antonio Ribera, em OVNIs Sobre Iberoamérica y España
[UFOs Sobre a América Latina e Espanha. Plaza & Janes, 1980],
dedica um capítulo ao Paraguai e nele assinala para o país apenas três
observações, correspondendo aos anos 1964, 1965 e 1966.
Enfim, como se vê, configura-se uma fraca e fátua chama que
provém desde o início dos tempos, convidando-nos a segui-la. Você
está preparado?
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Capítulo 02

Vestígios do insólito
“A verdadeira viagem de descobrimento consiste
não em buscar paisagens novas, mas em olhar
com novos olhos”.
— Marcel Proust

A

parentemente, o sinal mais antigo de fenômenos celestes
incompreensíveis no Paraguai ocorreu na época das missões
jesuíticas. Um caso rico em detalhes que possibilitou uma
análise sob diferentes ângulos revelando algo incomum
e desconhecido. As reduções jesuíticas foram uma tentativa digna de poder dar aos índios guaranis uma oportunidade de
abandonarem as práticas pouco morais do ponto de vista do homem
branco, tais como a antropofagia ou canibalismo, a poligamia e outros
costumes considerados aberrantes, instruindo-os no Cristianismo, em
meio à floresta selvagem que não era uma barreira para os sacerdotes. Estes, muito motivados pela convicção de sua fé, tratavam de
catequizar os índios, mas não sem antes eles serem arrebatados de
suas terras e eventualmente serem colonizados.
O cenário teria sido na outrora Província do Paraguai, muito
mais extensa do que o território atual, resultado de grandes conflagrações, onde antigamente se delimitava ao norte com a Capitania
de São Vicente, ao sul com o Rio da Prata, projetando-se para o leste
até as margens do Oceano Atlântico e, por último, a oeste, na atual
região de Tucumán, na Argentina. Conforme se pôde constatar pelas
cartas anuais1, o citado trabalho de catequização não foi nada fácil,
1
Litera Anual: Informes, cartas emitidas pelos padres providenciais ao padre geral da Companhia de Jesus,
colocando-o a par de todas as atividades realizadas no período de um ano nas reduções ou missões.
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e menos ainda para o padre Justo Mansilla, superior da redução de
San Ignacio de Ypané — a mais antiga de todas — que conseguiu
com muito esforço juntar famílias indígenas no processo, por causa
de vários fatores, tais como promessas não cumpridas e a sempre
latente ameaça de invasões dos Bandeirantes, os expedicionários
portugueses. Provavelmente a redução de San Ignacio de Ypané situava-se em uma região conhecida como Aguaranamby, às margens
do Rio Piray, atual Aquidabán, até o ano de 1656.
Tropecei neste caso através de um programa noturno de rádio
transmitido, durante a minha adolescência, na extinta Trinidad FM
96,5, quando narraram o atávico caso ocorrido, supostamente em
10 de abril de 1631, na redução jesuítica de Ypané, de onde observaram atônitos uma imensa e incompreensível luz que cortou os
céus lentamente. A semente da dúvida e o assombro se implantaram
em mim de modo acentuado, iniciando anos depois uma busca para
conhecer os pormenores deste interessante incidente, assim como
o documento em que se respaldava.
Durante anos, encontrei o mesmo relato espalhado em diversas publicações e, aparentemente, alguns destes autores teriam se
servido de um livro escrito pelo conhecido pesquisador e escritor
argentino, doutor Antonio Las Heras, intitulado objetos voadores não
identificados: Extraterrestres entre Nosotros [UFOs: Extraterrestres
Entre Nós. Edições Santiago Rueda, 1978], onde efetivamente se
mencionava o caso da seguinte maneira:
“Na redução de San Ignacio de Ypané, em 10 de agosto
de 1631, um estranho e luminoso objeto foi visto cortando o céu.
Entre às 6 e às 7 da tarde, viu-se levantar-se pelo lado oriental
um balão luminoso de rara grandeza que veio em um voo não
apressado, mas algo lento, por cima do povoado, como uma Lua
cheia. Dispensava para oriente grande quantidade de centelhas e,
ao chegar na linha do horizonte do ocidente, abriu-se com mais
luz, que logo se apagou, e transcorrido o tempo que se leva para
rezar um credo deu um tremendo estrondo como de um trovão”.
Interessante crônica de um fenômeno luminoso que tem valor
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devido à antiguidade do fato, porém, não pude desfazer-me da incipiente
especulação de que, provavelmente, isto era apenas um resumo de algo
muito mais amplo e detalhado. Para confirmar ou eliminar esta suposição, entrei em contato com o doutor Las Heras que, lamentavelmente,
me disse não poder ajudar porque não possuía os rascunhos originais
de sua obra, por já ter passado mais de 30 anos de sua publicação.
Apesar disto, enviei uma série de cartas para importantes historiadores jesuítas, que recomendaram o conhecido antropólogo, linguista e
escritor, o sacerdote jesuíta Bartomeú Meliá.
O padre Meliá é um especialista em arquivos jesuítas e, inesperadamente, demonstrou interesse no relato, e de uma maneira muito
amável preocupou-se em investigar a sua origem. Não demoraria
em mostrar o que provavelmente era uma carta de um religioso para
outro, material raro e difícil de se obter. Achamos uma fiel transcrição
desta na obra intitulada Jesuítas e Bandeirantes no Itatim, compilação
de textos, cartas e manuscritos compreendidos entre os anos 1596 e
1760, pertencentes à Coleção de Angelis.
Confirmava-se a especulação inicial de um resumo, não sem
antes reparar que havia um erro na datação do evento, mas ali
podia se apreciar a crônica em sua totalidade, como um pequeno
enigma aberto com muitas pistas, a qual transcrevo fielmente:
“Em 10 de agosto de 1651, entre as 18h00 e 19:00, no povoado
de S. I. de Ypané e algumas léguas ao redor, viu-se levantar-se do
lado oriental um balão luminoso de rara grandeza que, em altura
mediana como das nuvens próximas, veio em voo não apressado, mas algo lento, por cima daquele povoado para o ocidente,
encontrando-se de repente o hemisfério com grande claridade
como de Lua cheia”. E continua o relato:
“Para o lado oriental de onde saiu, ia dispensando quantidade de centelhas como um rojão. E em chegando a uma névoa
sutil que cobria o horizonte ocidental, antes de entrar nela, abriu-se
com mais luz e centelhas. E depois de encoberta aquela luz, no
espaço de um credo, deu um tremendo estrondo como trovão, mas
como resposta de Bombarda ou canhão de bater. Que provocou
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no pequeno, estranheza e assombro muito semelhante àquela luz
ao entrar na Etiópia, o patriarca Don Alonso Méndez. Seu curso
seria aparentemente de 16 léguas de distância.
Não se compreendeu o que podia ser, porque para cometa
parece ter a duração muito breve, o voo muito ratero (sic), e
estranho o estouro, mais característico de estrela cadente do
que de cometa, embora pareça excessivo para estrela cadente.
Nosso Senhor se sirva em convertê-lo todo em bem ou pelo menos
impedir todo mal a estas suas ovelhas”.
Não há comparação com qualquer crônica daquela época. Descreve-se com muita precisão um fenômeno que impressionou o religioso,
o qual resolveu documentá-lo. Analisemos. Conforme o escrito, em
pleno crepúsculo para a região compreendida a leste, levantou-se uma
grande esfera luminosa, a qual, situando-se aproximadamente na metade da abóbada celeste, ou zênite, conseguiu iluminar como uma Lua
cheia — pela quantidade do fluxo luminoso pode-se deduzir em 1 lux
em fotometria — traduzindo-se em uma considerável iluminância na
paisagem, lembrando que as reduções estavam instaladas no meio da
selva onde as noites eram realmente escuras.
Aparentemente, teria sido assim, pois, ao submeter a data
correspondente a vários programas astronômicos, descobre-se que
não havia Lua naquele dia, por isto a iluminação deve ter vindo do
objeto estranho. Não obstante, durante a simulação do céu de 1651,
descobri a presença de uma conjunção planetária, formada pelos
planetas Júpiter e Marte para o sudeste. Por outro lado, faz-se alusão
a uma emissão de resíduos luminosos atrás do corpo semelhantes a
um rojão, o que não podemos ignorar.
Continuando com a análise, ao chegar no horizonte, que deve
ser o oeste, aumentou a sua luminosidade um pouco encoberta por
causa de uma reinante névoa da região, próprias das florestas úmidas.
E no tempo em que se leva para rezar um credo — falaríamos de um
minuto e meio aproximadamente, o que é muito lento — emitiu um
som comparável a um tiro de canhão, que lentamente experimentou
uma cadência, diminuindo em intensidade sonora. Nesta descrição o
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religioso faz uso de uma analogia, com uma muito lenta estrela cadente,
em outras palavras, o escritor tenta descrever-nos algo que estava se
apagando lentamente e não uma súbita explosão. Em seu escrito faz-se
uma breve escala de hipóteses, descartando-se uma possibilidade que
saltaria prima facto, o de um meteoro ou um meteorito que desceu dos
céus de maneira abrupta, caindo perto da redução.
Para isto, deve-se esclarecer um ponto: os meteoros ou meteoritos de grande porte caem das alturas, eles não se levantam de um
setor da paisagem para depois transitar por toda a abóbada celeste
e cair em outro ponto. Os meteoros são rochas espaciais erráticas
que, quando estão a uma certa distância da Terra, são fortemente
atraídas pela força gravitacional do planeta e por isto ingressam na
nossa atmosfera experimentando facilmente uma queda a uns 300
km/s, mais rápido do que uma bala calibre 22.
Por causa da fricção que estas rochas experimentam ao passarem pelas camadas da atmosfera, vão-se desintegrando com uma
velocidade impressionante que, dependendo do seu porte, podem se
tornar as famosas estrelas cadentes, não chegando ao solo. Porém,
se as rochas forem muito pesadas, elas demoram muito mais para
se desintegrar, oferecendo um verdadeiro espetáculo visual, no qual
às vezes se escuta uma explosão por causa do seu impacto na superfície, com sua posterior sequela, uma imensa ou pequena cratera,
denunciando-se como ponto zero da queda.
Como vimos é um rápido fenômeno não compatível com o
tempo descrito no relato. Além disso, justamente aqui, o objeto não
cai, mas levanta-se de um setor, movendo-se em um trajeto de vários
quilômetros de distância para logo descer. Mas o que pode ter descido
nas imediações da redução de San Ignacio de Ypané? Mais surpresas
se apresentam ao encontrar um caso idêntico que teria ocorrido na
Espanha, mas em pleno século XX, após 316 anos.
Um jovem de 22 anos, Joaquin March Navarro, trabalhador de
uma fábrica situada na cidade de Buñol, na espanhola Valéncia, foi
testemunha de uma estranha esfera luminosa muito grande que teria
saído de Sierra de Martés, na Espanha. Às 02h00 de um dia de julho de
1967, quando se dirigia para a fazenda de um irmão e devia passar por
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um caminho montanhoso, ele teve a visão de uma esfera gigante como
uma Lua cheia, que levantou voo da Sierra de Martés, localizada a uns
12 km do ponto onde estava a testemunha, na região de Cañalarga.
Segundo a sua descrição, a misteriosa esfera deslocava-se lentamente pelo firmamento, iluminando perfeitamente toda a paisagem,
como se fosse de dia, para logo, em torno de cinco minutos, situar-se
verticalmente sobre o horizonte, onde permaneceu estática por uns 90
segundos aproximadamente. E quando estava a uns 30º de altitude, emitiu uma chama enquanto começava a produzir um som muito estranho,
impossível de ser reconhecido. Um verdadeiro espetáculo, ainda mais
para um homem que estava acostumado com aqueles lugares. Ele resumiu a sua incrível visão, dizendo: “Foi o acontecimento mais estranho
e maravilhoso que ocorreu na minha vida”.
Este caso foi devidamente analisado pelo fundador da entidade
Anomalia, uma fundação sem fins lucrativos que tem como objetivo
o estudo racional dos UFOs [Em 2010, mudou o nome para Fundação Íkaros], o escritor e investigador Juan Vicente Ballester-Olmos,
que descartou a possibilidade de que fosse algum tipo incomum de
fenômeno elétrico, uma espécie de ionização resultante de cabos de
alta tensão existentes no povoado, por causa da distância e a forma
com que o fenômeno se apresentou.
Olmos é membro da Society for Scientific Exploration (SSE), da
J. A. Hynek Center for UFO Studies (CUFOS), assim como assessor
nas revistas Cuadernos de Ufologia y Anomalia. É o criador do Projeto
Fotocat, um gigantesco catálogo fotográfico de casos de UFOs em nível
mundial, com mais de 12 mil casos, que segue se ampliando.
Assim como no Caso Jesuíta, se fosse considerada a hipótese de um meteorito, este cairia no solo devido à sua duração
— correspondente a algo em torno de cinco minutos. Ambos os
corpos subiram a partir do horizonte, para depois transitarem pelo
firmamento de uma forma inexorável, iluminando ao seu redor
como a Lua cheia. A descrição é idêntica nos dois casos, assim
como a percepção de um forte e estranho som que demorou a
extinguir-se. Uma coisa que contribui para a estranheza do Caso
Jesuíta, continuando com a hipótese do meteorito, é que, con34
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traditoriamente ao que a opinião pública acredita: os meteoritos
raramente são vistos e não são um fenômeno frequente.
Se a hipótese de meteorito ainda persistir, eu me remeto aos escritos
do naturalista e médico suíço Johann Rudolph Rengger (1795-1832),
que esteve no Paraguai realizando estudos sobre ciências naturais na
época do ditador José Gaspar Rodríguez de Francia. Ele narra a sua
experiência em Viaje al Paraguay en Los Años 1818 a 1826 [Viagem ao
Paraguai nos Anos 1818 a 1826], traduzido para o espanhol por Alfredo
Tomasini e José Braunstein, onde encontramos referências a meteoritos
com uma linguagem e contexto próprios da época:
“O céu no Paraguai é geralmente belo e diáfano. Depois
do vento do sul, ele é de um azul mais escuro do que quando
passa o do norte. Em todas as épocas do ano podem ser vistas,
em noites claras, muitas estrelas cadentes e, às vezes, meteoros
bem grandes. Eu pude ver muitos deles, aparentemente, do tamanho de uma bala de canhão de doze, e que pareciam não estar
mais altos no horizonte do que algumas centenas de pés. Quando
passavam por cima da minha cabeça, eu escutava um som como
de um rojão. Às vezes, extinguiam-se depois de terem percorrido
um grande setor do espaço. Outras vezes estouravam com ruído
como bombas, dividindo-se em esferas menores que desciam até
próximo do chão, e extinguiam-se pouco a pouco.
Todos estes meteoros deixavam atrás deles um rastro luminoso em sua rota. Em Assunção, pude observar um cuja luz
iluminou o pátio interno da casa onde me encontrava naquele
momento, como se fosse de dia. Pareceu-me que estes meteoros
tomam a direção do vento que sopra quando aparecem. O mais
frequente é que se desloquem de leste para oeste, porque nas noites em que as estrelas cadentes se mostram com mais frequência,
sente-se um pouco do vento do leste ou viração.
No Paraguai, muitos encontraram ferro meteórico, às vezes
sobre a superfície ou então, removendo a terra com o arado. Um
ferreiro assegurou-me que fizera um freio com um destes pedaços
encontrados em Tacumbú, próximo de Assunção, mas que o ferro
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era muito quebradiço. Segundo a sua descrição, não duvido de
que fosse um meteorito, sobretudo, porque encontrou-se no Chaco,
aproximadamente na mesma latitude, um bloco imenso deste ferro,
do qual pude ver uma parte e conservo um pequeno fragmento”.
A denominação meteoro aparece reiteradamente neste texto delicadamente detalhado, aludindo a rastros luminosos deste, assim como
uma elucubração de Rengger sobre a direção destes sujeita ao vento,
especulação devida ao desconhecimento da época sobre a origem destes
objetos. O segmento do texto que diz que “outras vezes estouravam com
ruído como bombas” difere substancialmente da frase “e estranho o
estouro, mais característico de estrela cadente do que de cometa,
embora pareça excessivo para estrela cadente” do avistamento
jesuítico, no qual o religioso mostra o contraste a um cometa.
Destaquei o termo que equivale a dizer “meteoro”, dito de outra
forma, pareceria sugerir que o religioso possuía conhecimento deste
fenômeno astronômico, lembrando que não é semelhante.
Não menos importante é o dado referente à altitude em que se
manifestou o estranho objeto, “em mediana altura como das nuvens
próximas”. As nuvens próximas são as mais baixas, encontrando-se
a partir dos 800 ou 1.000 m, despertando comoção a qualquer um
que presencie semelhante objeto em tão baixa altura. Também estima
seu percurso em torno de 16 léguas, isto é, 77 km percorridos pelo
objeto. Como chegou à semelhante conclusão? Lamentavelmente,
ele levou este segredo para o túmulo.
Então, poderia ser algum artefato voador terrestre? Se nos limitarmos
aos registros históricos, é simplesmente impossível porque o primeiro balão
aerostático só foi inventado 131 anos depois deste acontecimento, graças
ao gênio criativo dos irmãos franceses Joseph e Étienne de Montgolfier.
Eles construíram um balão que subiu graças ao ar quente contido em
seu interior, no ano de 1782. Realizando outras tentativas, concluíram o
primeiro transporte de pessoas a bordo destes balões em 1783.
Assim como o engenho terrestre semipropulsado mais pesado do
que o ar só ocorreu 252 anos depois, em 1903, quando os irmãos norte-americanos Wilbur e Orville Wright conseguiram, com sucesso, que seu
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avião experimental pilotado fosse capaz de voar durante 12 segundos
em Kitty Hawk, Carolina do Norte, Estados Unidos, concretizando-se
o sonho do homem poder voar com esta sua façanha.

UFO antes da Grande Guerra?
A Guerra da Tripla Aliança, ou Guerra do Paraguai, foi a mais
cruel e vasta conflagração de toda a América, iniciada no ano de 1865 e
que durou até 1870, por uma fatídica coalisão de três países formada por
Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, obedecendo a inúmeras
razões, conforme o olhar revisionista com o qual se olhe.
Autêntico holocausto, onde 90% da população masculina adulta
foi reduzida, permanecendo apenas mulheres, crianças — meninas em
sua maioria, porque muitos meninos morreram nos campos de batalha
— e anciãos. Todos eles tiveram a incomensurável tarefa de emergir
das cinzas de um Paraguai mutilado geográfica e moralmente. Dentre
os rios de tinta que proferem os fatos bélicos, existe um desconhecido,
interessante e desconcertante evento incorretamente situado durante
esta guerra, como veremos mais adiante:
“No dia 26 de novembro de 1866, navegava pelo Rio Paraguai em missão de guerra um bergantim brasileiro sob o comando
do capitão Augusto Leverger, mais tarde agraciado com o título
de Barão de Melgaço. Quando este, estando no convés durante
a noite, percebeu um fenômeno que não tinha explicação lógica.
‘Às cinco horas e 47 minutos da madrugada’, explica o capitão
Leverger em seu relatório, ‘estando o céu perfeitamente limpo e
calmo, percebi um balão luminoso que, com incrível rapidez, descreveu uma curva de 30 graus rumo ao nordeste, deixando atrás de
si uma faixa de luz na qual se distinguiam três corpos, cujo brilho
era muito mais vivo do que o da faixa e igualava, se não excedia
em intensidade, ao da Lua cheia em tempo claro’.
Depois de 25 minutos de observação, da qual também foi
partícipe uma parte da tripulação do navio, tudo desapareceu
bruscamente, e a partir daí não houve mais perturbações atmosColeção Biblioteca UFO © 2019
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féricas. ‘Na cidade de Assunção’, acrescenta Leverger’, conversei
com o embaixador do Brasil e outras pessoas que testemunharam
esta declaração. Submetendo a cálculos trigonométricos as
posições detectadas pessoalmente por Leverger, estima-se que
o fenômeno deve ter ocorrido na região atmosférica e apenas
a 59 léguas de distância de Assunção”.
Divulgava o extinto El Diário de Notícias em um inaudito artigo, que
guardo desde então, referindo-se à edição número 28 da revista argentina
Cuarta Dimensión, onde se descobre o texto La Presencia de OVNIs en La
Guerra del Paraguay [A Presença de UFOs na Guerra do Paraguai], um
título assinado por Maria Virginia Capallo. Em busca da crônica original,
realizei uma entrevista depois de anos com o conhecido engenheiro Vicente
Pistilli, historiador, matemático, topógrafo e catedrático da Universidade
Nacional por mais de 60 anos, e um grande defensor da hipótese de uma
influência viking nos guaranis, desenvolvida em sua obra Vikingos en El
Paraguay [Vikings no Paraguai. Ediciones Drufeus, 1978].
Pistilli ofereceu-me surpreendentemente um texto de sua autoria
na extinta publicação El Diário de Notícias, intitulado Objetos Voladores
en Los Cielos del Paraguay [Objetos Voadores nos Céus do Paraguai],
do dia 17 de fevereiro de 1985, um rápido relato sobre UFOs vistos
desde épocas pré-colombianas, que pode ter influenciado nas crenças
dos diversos povos da América, aparecendo ali também o avistamento
do capitão Augusto Leverger. Porém, Pistilli não lembrava o título
consultado por causa do tempo transcorrido.
Se o avistamento ocorreu no Paraguai, teria que haver uma referência no Arquivo Nacional do país, onde consultei diversos catálogos,
encontrando um grupo etiquetado como “não confidenciais”, onde
apareciam os escritos do capitão Leverger. Vi e folheei emocionado
seus manuscritos com uma caligrafia refinada, redigida em português,
narrando sua travessia pelo Rio Paraguai, bem como seus encontros
com os indígenas, anexando um dicionário guarani-português, o que
evidenciava o interesse do estrangeiro em decifrar a linguagem dos
guaranis — mas em nenhum lugar se via qualquer alusão ao seu
avistamento naquelas folhas envelhecidas.
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Retrato mostrando um episódio da Guerra do Paraguai, em que Brasil, Argentina
e Uruguai, a mando da Inglaterra, dizimaram o povo da Nação Guarani

Por ventura, a proa desta história viraria ao conseguir uma
cópia de um antigo boletim datilografado da Sociedade Brasileira
de Estudos de Discos Voadores, dirigido pelo finado doutor Walter
Bühler, de 01 de novembro de 1959, número 12, onde aparecia
extensamente o avistamento do capitão Leverger no Rio Paraguai,
acrescentando outros casos do século XIX. “Deixamos aqui a preciosa citação de C. J. Dunlop para informar sobre a inspiração do
que se vê na Gazeta Official do Império do Brasil, 26 de novembro
de 1846, página 295”. E segue o relato:
“Observei esta noite um fenômeno que nunca havia visto antes.
Às 05h57, estando o céu perfeitamente limpo e calmo, e o termômetro
em torno de 60º F, um balão luminoso que, com instantânea rapidez,
descreveu uma curva de 30º para o rumo NNO. A direção que
realizava com o horizonte eram ângulos de aproximadamente 75º
e 105º, em ângulo aberto pelo lado oeste. Deixou atrás de si, uma
faixa de luz de cinco a 6º de espessura, e 30º a 35º de largura, onde
se distinguiam três corpos cujo brilho era muito mais vivo do que o
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da faixa, e igualava, se não excedia em intensidade, ao da Lua cheia
em tempo claro. Estavam superpostos e separados uns dos outros.
O do meio tinha uma aparência quase circular. O inferior parecia
um segmento de círculo de 120º com os raios extremos quebrados.
A forma que apresentava o de cima era de um quadrilátero irregular. A maior dimensão dos discos seria de 20 a 25’. Por fim,
em cima deles, via-se uma faixa de luz muito débil, em forma de
zigue-zague, como de 3º de largura e 5º a 6º de espessura. A altura
angular da faixa maior sobre o horizonte parecia de 8º. Desejoso
de não perder nenhuma circunstância do fenômeno, não recorri
aos instrumentos para medir essas dimensões.
Tudo foi baixando com maior velocidade aparentemente
como os astros no ocaso. As esferas luminosas começaram a
mudar de aspecto, tomando a forma elíptica cada vez mais
achatada, e diminuindo até parecerem umas pequenas nozes.
A faixa maior inclinou-se para o norte até ficar quase horizontal, mas o zigue-zague sempre manteve a mesma direção.
Depois de 25 minutos, tudo desapareceu, e não houve o mais
leve sinal de perturbação na atmosfera.
Na cidade de Assunção conversei com o ministro do Brasil
e várias outras pessoas que também testemunharam, para todos
nós, a singular aparição. Uma circunstância que me parece muito
digna de se verificar é que não houve engano na direção em que
o Ministro observou o fenômeno, pois referia-se à observação
em um ângulo quase azimute, fácil de ser verificado, e esta
direção era aproximadamente de ONO, fazendo, portanto, um
ângulo de 45º com a de NNO que eu notei.
Submeti a cálculos trigonométricos esta enorme paralaxe combinada com as posições geográficas de Assunção e
o lugar de onde observei, e constatei que o fenômeno deveria
encontrar-se na região atmosférica e a tão somente em torno
59 léguas de distância de Assunção”.
Como no Caso Jesuíta, mais uma vez o ano estava incorreto, sendo
1846 e reconfigurando o panorama histórico ao manifestar-se 18 anos
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antes da guerra. Mas o que se sabe de seu autor, Augusto Leverger? Ele
foi um oficial da Marinha de Guerra Brasileira, nomeado Barão de Melgaço pelo então imperador Don Pedro II pelas suas façanhas defensivas
no Mato Grosso. Foi autor de vários documentos de exploração
hidrológica e meteorologista. O documento menciona o embaixador do Brasil, presumivelmente o doutor José Antônio Pimenta
Bueno, marquês de São Vicente, assim como outras testemunhas
que, infelizmente, não foram citadas.
Sabe-se que o capitão Leverger navegou pelo Paraguai durante
junho de 1846, então a observação provavelmente ocorreu neste mês,
publicando-se depois, em 26 de novembro, na Gazeta Official do Império do Brasil, jornal do Império arquivado na Biblioteca Nacional
do Brasil, no Rio de Janeiro, na Divisão de Publicações Seriadas.
Leverger partiu de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, rumo a Assunção
no bergantim, denominado 18 de Julho, com uma tripulação de 47
homens, escoltado por outro navio, o 23 de Fevereiro, observando o
insólito objeto quando este estava a uma altura de 59 léguas, ou pouco
mais de 328 km da Baía de Assunção, no Rio Paraguai.
O que chama a atenção no evento é que, sendo um meteorologista,
ele foi incapaz de discernir o fenômeno, assim como a existência de
outra testemunha de respeitável posição, separada por quilômetros de
distância, que destrói a hipótese de uma eventual sugestão ou ilusão de
algum tipo. Por outro lado, poderia se imaginar um meteorito, como
no Caso Jesuíta, mas a duração do fenômeno só coloca em dúvida
esta afirmação porque não existem meteoritos que transitem pelo
firmamento durante 25 minutos. Continuando a esmiuçar o relatório,
descobrimos detalhes incomuns.
Detalha-se com muita precisão três corpos que seguem a estranha esfera luminosa, um deles comparável a uma meia-lua e outro
aparentemente irregular, sendo diferentes de um meteoro. A esteira
que estes corpos apresentavam pode ter sido causada pela fricção com
as camadas atmosféricas resultante da grande velocidade com que se
deslocavam, mas surpreende este detalhe: “Em cima deles via-se uma
faixa de luz muito débil em forma de ziguezague”. Ligeiras mudanças
de curso, imperceptíveis devido a distância dos observadores? A única
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coisa que voava naquele tempo eram os balões aerostáticos, o que poderia explicar o fenômeno observado por brasileiros no Rio Paraguai
em 1846. Mas quem teria estes balões naquela região?
Durante a nefasta Guerra da Tríplice Aliança executou-se um pioneiro
sistema de espionagem aérea. O famoso Marquês de Caxias — representante
do Partido Conservador, senador vitalício do Brasil, nomeado Duque em
1846 — seria o primeiro personagem histórico sul-americano a adquirir
balões aerostáticos ingleses, com fins de espionagem das trincheiras
paraguaias. Em dezembro de 1865, colocou em teste, infrutiferamente,
o primeiro balão adquirido das mãos de uma companhia norte-americana. Porém, esperou até meados do ano seguinte pela chegada de outro
exemplar, que foi solto em Estero Bellaco, Argentina, a partir de um curral
construído de canas longas ou taquaras.
O engenho aerostático ascendia quando 30 homens o manobravam utilizando três grandes cordas. A subida oficial do chamado
Balão de Caxias foi em 06 de julho de 1865, em Potrero Piris, a
cargo do engenheiro da Força Aérea Argentina (FAA), o tenente-coronel Yves Chodasiewicz e o capitão Dom Ignacio Céspedes,
um paraguaio a serviço dos aliados. Parte dele se vê perfeitamente
ilustrado em El Centinela, cujo slogan dizia Jornal sério jocoso,
de 08 de agosto de 1867: “Caxias com sua divisão começará o
ataque ao sinal dado pela ascensão de um balão. Osório irá pela
vanguarda, protegido por Mitre, que está com os argentinos em
Paso Canoa e Ignacio com sua esquadra em Curupayty”.
Com um desenho que ocupava toda a folha acompanhando o
artigo, parodiando as intenções do marquês com o sugestivo título de
Cara Feia Para o Inimigo, na qual se vê o exército paraguaio baixando
as suas calças e mostrando as suas nádegas ante o olhar de um soldado
aliado a bordo do balão. Esta não seria a única publicação que ridicularizava Caxias e seu balão, prova disto encontramos na extinta revista
Cabichui, de 20 de maio de 1867, assim como em outras edições.
A existência destes balões de espionagem não era segredo algum,
surgindo sérias interrogações. Que tanto se pode observar às 05h57 no
meio de uma lânguida noite? Como um capitão de guerra e meteorologista foi capaz de confundir-se com um balão, sem mencionar as outras
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testemunhas? Eles não diferenciam a forma do objeto visto com os balões
de Caxias? Que tipo de balão é capaz de deixar atrás de si um rastro, e
sendo seguido por três corpos com formas perfeitamente definidas que
nada fazem pensar em balões? Sem mencionar o mais importante: o
avistamento de Leverger ocorreu 18 anos da Grande Guerra, por isto a
hipótese do balão é altamente improvável. Quod erat demonstrandum,
ou o que se queria demonstrar, em latim.
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