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SOBRE ESTE EBOOK 

Essa humilde obra é parte do site e canal do You Tube intitulado O DETETIVE 

DO IMPROVÁVEL. O trabalho consiste numa tentativa de estimular o público a 

iniciar o estudo no chamado REALISMO FANTÁSTICO, questionando sempre 

as afirmações acadêmicas tradicionais, sem, entretanto, fanatismos. 

Convidando a desenvolver uma leitura crítica, compreendendo que a ciência 

não deve ser dogmática e que a fé é algo misterioso.  

 

SOBRE O AUTOR 

Caim Wolf é o pseudônimo de Abel Cordeiro de Sousa Filho, pesquisador de 

mistérios e temas que desafiam a ciência desde sua adolescência. Nascido em 

Palmeira dos Índios, Alagoas, sempre procurou ler e escrever sobre temas que 

gostava, tendo o apoio de seus pais que o abarrotavam de livros sem 

preconceito algum com os temas mais insólitos e não aceitos oficialmente pela 

mídia. A vida numa cidade do interior do nordeste brasileiro o expôs ao contato 

direto com lendas, ao mesmo tempo, que o contato com os best-sellers 

mundiais ampliava sua visão do universo. Estudou Medicina e Direito em 

Maceió, se especializando em Psiquiatria, no Rio de Janeiro. Durante esse 

período, também buscou investir em formação científica diversa, se envolvendo 

com Neurociência, Astronomia amadora, Hipnose, Psicologia e os Temas do 

Insólito. Tem como influencia autores que ocupam opiniões antagônicas, por 

que não dizer, rivais, tais como, Erich Von Daniken e Carl Sagan.  

 

 Atualmente, tem se dedicado com mais intensidade ao tema do mistério e a 

autoria de livros de ficção científica. 

Ao leitor 
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AO LEITOR 

 

Inicialmente, gostaria de começar nossa conversa, caro leitor, dessa forma: em 

primeira pessoa. E assim tentaremos manter em nossas publicações, como 

uma forma de diminuir a distância entre nós. Esse blog nasce de várias 

necessidades. Talvez a primeira delas seja, como disse Charles Bukowski, 

“escrever para não enlouquecer”. Vemos muitas publicações na internet 

atualmente, levando as pessoas para os mais variados rumos de 

entendimento. As informações falsas, ou de pouca pesquisa, confundem mais 

do que ensinam os buscadores. Isso posto, me vi na necessidade em contribuir 

com o que pesquisei e pesquiso até hoje. No tema do realismo fantástico, 

muita coisa evoluiu. Graças a tecnologia e ao avanço do conhecimento 

humano, o que antes era desconhecido passou a ser conhecido. Muitos temas, 

porém, resistem e desafiam ao homem à sua compreensão. Um dos cientistas 

modernos que mais admiro é Carl Sagan. Me orgulho até mesmo de termos a 

mesma data de aniversário. Na sua famosa série sobre astronomia, chamada 

Cosmos, ele, como o próprio subtítulo se destaca, nos convida a “uma viagem 

pessoal” à cosmologia. Aqui também tenho esse objetivo com você, leitor, de 

convidá-lo a uma odisseia aos temas que me encantam desde a adolescência. 

Diferente de alguns autores dos assuntos relacionados, tive a formação 

científica que veio para equilibrar o meu encanto pelo misterioso. Por isso, para 

os temas do realismo fantástico tenho uma peculiar exigência “baseada em 

evidências”, nem sempre presente nos divulgadores dos temas do insólito. Me 

abomina, entretanto, ver a ciência, muitas vezes, se tornando dogmática, 

irônica, zombeteira com alguns estudiosos. Ora, a mais pura ciência já foi 

vítima de séculos de “idade das trevas”, onde sofreu e viu seus mártires darem 

a vida pela necessidade humana em se auto questionar, ou ir contra as 

tradições. Ao meu ver, a verdadeira ciência quer ser questionada. O 

academicismo dogmático pode ser tão cruel e retrógrado quanto muitos 

exemplos históricos de preconceito e intolerância com as novas interrogações 

da humanidade. Deve-se considerar também sobre a “verdade científica”. 

Mesmo tendo leis básicas da física newtoniana sempre reestudadas e 
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positivamente, questionadas, precisamos do reconhecimento do que é “fato 

científico” para usarmos como “pé de apoio ” para o nosso próximo passo como 

raça humana. Partindo desse pressuposto, temos que considerar que o homem 

já tem conhecimento real de muita coisa que o cerca no universo, de maneira 

inabalável. Ou seja, “fato científico”. 

  Dito isto, quero esclarecer que os textos que aqui serão publicados sempre 

irão considerar os pontos de vista que se opõem sobre cada tema. O intuito 

não é convencer o leitor, mas, fazê-lo pensar, questionar, continuar, e não 

adotar um conceito pronto. Não queremos promover crenças, mas, despertar o 

questionamento e a busca pelo conhecimento. 

Finalmente, reconheço que o os textos aqui abordados não são recomendados 

para as pessoas que seguem alguma religião de forma tradicional. Destaco 

isso, pelo simples fato de não gostar de agredir ou mudar a fé das pessoas. 

Também, pelo reconhecimento que muitos tópicos precisam ter de liberdade de 

pensamento para serem estudados. 

Seja bem-vindo, portanto, meu caro leitor, a nossa desafiante viagem. Esteja 

sempre à vontade para mandar suas críticas e questionamentos. Qualquer fato, 

matéria, lenda de sua cidade ou região que queira nos enviar será sempre 

muito bem aceito. Vamos, pois, cruzar esse fascinante umbral do 

desconhecido. 

Obs.: Parte dos textos contidos na obra foram pesquisados e retirados da 

internet. A pluralidade de fontes contendo o mesmo texto, dificultou a 

identificação do real autor. Caso você, encontre aqui parte de sua obra 

sem referência, por favor entre m contato que corrigiremos ou, caso 

deseje, retiraremos sua propriedade. 

 

 

http://www.detetivedoimprovavel.com.br/


Acesse: www.detetivedoimprovavel.com.br       Contato: detetivedoimprovavel@gmail.com 
 

Autor: Cain Wolf 
 

O MISTÉRIO DE CORAL CASTLE 

 

 

Coral Castle é uma estrutura calcária de oólito criada pelo excêntrico ítalo-

americano Edward Leedskalnin (1887–1951). Está localizado em um território 

não incorporado do Condado de Miami-Dade, Flórida, entre as cidades de 

Homestead e Leisure City. A estrutura compreende numerosas pedras 

megalíticas, principalmente calcário formado de coral, cada um pesando várias 

toneladas.  Atualmente, é uma atração turística privada. O Castelo de Coral é 

conhecido por suas lendas em torno de sua criação que afirmam que ele foi 

construído sozinho por Leedskalnin usando magnetismo reverso ou habilidades 

sobrenaturais para mover e esculpir numerosas pedras pesando muitas 

toneladas. 

 

História 

O material promocional da Coral Castle diz que Edward Leedskalnin foi 

repentinamente rejeitado por sua noiva de 16 anos Agnes Skuvst na Letônia, 

apenas um dia antes do casamento. Deixando para a América, ele veio com 

suposta tuberculose terminal, mas espontaneamente curado, afirmando que os 

ímãs tinham algum efeito sobre sua doença. 
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Edward passou mais de 28 anos construindo o Castelo de Coral, recusando-se 

a permitir que qualquer pessoa o visse enquanto ele trabalhava. Alguns 

adolescentes alegaram ter testemunhado o seu trabalho, relatando que ele fez 

com que os blocos de coral se movessem como balões de hidrogênio. A única 

ferramenta que Leedskalnin falou em usar foi um “detentor de movimento 

perpétuo”. 

Leedskalnin originalmente construiu um castelo, que ele chamou de “Ed’s 

Place”, em Florida City, Flórida, por volta de 1923. Ele comprou a terra de 

Ruben Moser, cuja esposa o havia ajudado quando ele teve um ataque muito 

ruim com tuberculose.  A cidade da Flórida, que faz fronteira com os 

Everglades, é a cidade mais austral dos Estados Unidos que não fica em uma 

ilha. Era um local extremamente remoto com muito pouco desenvolvimento na 

época. O castelo permaneceu na cidade da Flórida até cerca de 1936, quando 

Leedskalnin decidiu se mudar e levar o castelo com ele. Seu segundo e último 

local tem o endereço de correspondência de 28655 South Dixie Highway, 

Miami, FL 33033, que agora aparece dentro da cobertura gerada pelo Censo 

da Leisure City, mas que na verdade é território do condado não constituído. 

Ele teria escolhido a relocação como um meio de proteger sua privacidade 

quando a discussão sobre o desenvolvimento de terras na área original do 

castelo começou.  Ele passou três anos transferindo as estruturas 

componentes do Coral Castle a 16 km ao norte da Florida City até sua 

localização atual, fora de Homestead, na Flórida. 

 

Leedskalnin nomeou seu novo lugar “Rock Gate” após o enorme portão traseiro 

que ele construiu na parede do fundo. Ele continuou a trabalhar no castelo até 

sua morte em 1951. As peças de coral que fazem parte do castelo mais novo, 

não entre aquelas transportadas do local original, foram extraídas da 
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propriedade a poucos metros das muralhas do castelo. A piscina e o poço ao 

lado da parede sul são pedreiras. As pedreiras leste e oeste foram 

preenchidas. 

Na cidade da Flórida, Leedskalnin cobrava dez centavos cada para visitar os 

terrenos do castelo, mas depois de se mudar para Homestead, pediu doações 

de vinte e cinco centavos, mas permitiu que os visitantes entrassem livres se 

não tivessem dinheiro. Há sinais esculpidos em rochas no portão da frente para 

“Ring Bell Twice”. Ele descia de seus aposentos no segundo andar da torre do 

castelo, perto do portão, e conduzia o passeio. Leedskalnin nunca contou a 

ninguém que lhe perguntasse como ele construiu o castelo. Ele simplesmente 

responderia: “Não é difícil se você souber como. ”Quando perguntado por que 

ele construiu o castelo, Leedskalnin respondeu vagamente que era para o seu 

“Sweet Sixteen”. Acredita-se que isso seja uma referência ao Agnes Skuvst 

(muitas vezes escrito incorretamente como “Scuffs”). Na própria publicação de 

Leedskalnin, um livro em cada casa, ele insinua que “Sweet Sixteen” era mais 

um ideal do que uma realidade. De acordo com um relato da Letônia, a garota 

existia, mas o nome dela na verdade era Hermīne Lūsis. 

Quando Leedskalnin adoeceu em novembro de 1951, ele colocou uma placa 

na porta do portão da frente “Indo para o Hospital” e pegou o ônibus para o 

Jackson Memorial Hospital, em Miami. Leedskalnin sofreu um derrame em um 

ponto antes de partir para o hospital ou para o hospital. Ele morreu vinte e oito 

dias depois de pielonefrite (uma infecção renal) com a idade de 64 anos. Seu 

atestado de óbito observou que sua morte foi um resultado de “uremia; falha 

dos rins, como resultado da infecção e abscesso” 

 

Enquanto a propriedade estava sendo investigada, US $ 3.500 foram 

encontrados entre os pertences pessoais de Leedskalnin. Leedskalnin tinha 
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conseguido sua renda na realização de excursões, vendendo panfletos sobre 

vários assuntos (incluindo correntes magnéticas) e a venda de uma parte de 

sua propriedade de 10 acres para a construção da Rota 1 dos EUA.  Como 

Leedskalnin não tinha vontade, o castelo tornou-se propriedade de seu parente 

vivo mais próximo na América, um sobrinho de Michigan chamado Harry. 

O site do Coral Castle relata que o sobrinho estava com problemas de saúde e 

vendeu o castelo para uma família em Illinois em 1953. No entanto, essa 

história difere do obituário de um ex-proprietário do Castelo de Coral, Julius 

Levin, um joalheiro aposentado de Chicago, Illinois. O obituário afirma que 

Levin havia comprado a terra do estado da Flórida em 1952 e pode não ter tido 

conhecimento de que havia até mesmo um castelo na terra. 

Os novos proprietários transformaram em uma atração turística e mudaram o 

nome de Rock Gate para Rock Gate Park, e mais tarde para Coral Castle. 

Em janeiro de 1981, Levin vendeu o castelo para Coral Castle, Inc., por US $ 

175.000 . A empresa mantém a propriedade hoje. 

Em 1984, a propriedade foi listada no Registro Nacional de Lugares 

Históricos.  Foi adicionado sob o nome de “Rock Gate”, mas o nome na lista foi 

alterado para “Coral Castle” em 2011. 

O sinal de pedra dentro da propriedade que diz “Adm. 10c Drop Below” não é 

original para o Castelo de Coral. Ed fez esse sinal e colocou-o em frente à sua 

localização anterior, na Cidade da Flórida, quando ele estava cansado de dar 

um “show gratuito” aos visitantes que eram descuidados e pisoteavam seus 

arbustos. Este sinal foi doado pelos proprietários do Ed’s Place e colocado aqui 

nos últimos anos. 

O castelo 

 

Os terrenos do Castelo de Coral consistem em 1.100 toneladas curtas (1.000 t) 

de pedras na forma de paredes, esculturas, móveis e uma torre de castelo. 
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Comumente acredita-se que seja feito de coral, é feito de oólito, também 

conhecido como calcário oolítico. Oolite é uma rocha sedimentar composta de 

pequenos grãos esféricos de carbonato em camadas concêntricas que podem 

incluir concentrações localizadas de fósseis e coral. Oolite é encontrado em 

todo o sudeste da Flórida, do Condado de Palm Beach até o Florida 

Keys.  Oolite é freqüentemente encontrado sob apenas alguns centímetros de 

solo superficial, como no site do Castelo de Coral. 

As pedras são amarradas juntas sem argamassa. Eles são colocados em cima 

uns dos outros usando seu peso para mantê-los juntos. O detalhe artesanal é 

tão habilidoso e as pedras são conectadas com tal precisão que nenhuma luz 

passa pelas juntas. As pedras verticais de 8 pés (2,4 m) de altura que 

compõem a parede do perímetro têm uma altura uniforme. Mesmo com a 

passagem de décadas, as pedras não mudaram. 

Muitas das características e esculturas do castelo são notáveis. Entre eles 

estão uma torre de castelo de dois andares que serviu como alojamentos de 

Leedskalnin (paredes consistindo de pedaços de pedra de 2 metros de altura); 

um relógio de sol preciso; um telescópio Polaris; um obelisco; um churrasco; 

um poço de água; uma fonte; estrelas e planetas celestes; e numerosos 

móveis. As peças de mobiliário incluem uma mesa em forma de coração, uma 

mesa na forma da Flórida, vinte e cinco cadeiras de balanço, cadeiras que se 

assemelham a luas crescentes, uma banheira, camas e um trono. 

Com poucas exceções, os objetos são feitos de peças únicas de pedra que 

pesam em média 15 toneladas curtas (14 t) cada. A maior pedra pesa 30 

toneladas curtas (27 t) e as mais altas são dois monólitos de 25 pés (7,6 m) 

cada. 
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Um portão giratório de 9 pés de altura (8,2 t) é uma famosa estrutura do 

castelo, documentada nos programas de televisão Em busca de …  E isso é 

incrível!  O portão é esculpido de modo que cabe dentro de um quarto de uma 

polegada das paredes. Era bem equilibrado, supostamente para que uma 

criança pudesse abri-lo com o toque de um dedo. O mistério do eixo 

perfeitamente equilibrado do portão e a facilidade com que ele girou duraram 

décadas até que ele parou de funcionar em 1986. Para removê-lo, seis homens 

e um guindaste de 50 toneladas curtas (45 t) foram usados. Depois que o 

portão foi removido, os engenheiros descobriram como Leedskalnin o 

centralizara e equilibrara. Ele havia perfurado um buraco de cima para baixo e 

inserido um eixo de metal. A rocha repousava sobre um caminhão velho. Foi a 

oxidação desse rolamento que resultou na falha do portão em girar. Completo 

com novos rolamentos e eixo, foi colocado de volta em 23 de julho de 

1986.  Falhou em 2005 e foi novamente reparado; no entanto, ele não gira com 

a mesma facilidade que antes. 
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Coral Castle continua a ser uma atração turística popular. Livros, revistas e 

programas de televisão especulam sobre como o Leedskalnin foi capaz de 

construir a estrutura e mover pedras que pesam muitas toneladas. Alegações 

de que ninguém jamais viu Leedskalnin no trabalho e que ele levitou suas 

pedras foram repudiadas. Orval Irwin supostamente testemunhou ele pedreira 

suas pedras e erigir partes de sua parede, e ilustrou os métodos em seu livro 

Mr. Can’t Is Dead . A Nemith Film Collection produziu um documentário de 

curta metragem em 1944 dele no trabalho. O site do Coral Castle afirma que, 

“Se alguém questionasse Ed sobre como ele moveu os blocos de coral, Ed só 

responderia que ele entendia as leis do peso e se aproveitaria bem. ” Ele 

também afirmou ter “descoberto os segredos” das pirâmides “, referindo-se à 

Grande Pirâmide de Gizé. 

Comentários Finais 

De fato, para muitos, a grande obra de Coral Castle é um mistério moderno 

registrado em forma de pedra. O monumento também registra a genialidade de 

seu criador. Para alguns, por sua vez, Coral Castle é o testemunho silencioso 

da capacidade do ser humano em realizar, uma vez tendo um objetivo e um 

proposito que defina e justifica a própria vida. 
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O CASO TUNGUSKA: ALGO VEIO DO ESPAÇO. 

 

  

Pouco depois do nascer do sol no dia 30 de junho de 1908, alguma coisa vinda 

do espaço caiu sobre a região central da Sibéria, na União Soviética. A 

erupção que provocou, detectada em sismógrafos localizados em pontos tão 

distantes quanto os EUA e a Europa central, foi uma das maiores explosões 

que o mundo já conheceu. Durante algumas semanas após o acontecido, 

poeira e fragmentos atirados para o alto pela gigantesca conflagração coloriram 

céus e crepúsculos do globo terrestre. As bússolas foram afetadas no mundo 

inteiro no momento do impacto e cavalos chegaram a cair em cidades a 

milhares de quilômetros de distância do epicentro. 

 

A área imediata, a região pedregosa da bacia do rio Tunguska, foi quase que 

totalmente devastada. Muitos hectares de terras permanentemente 

transformaram- se instantaneamente em um rio caudaloso. Árvores foram 
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arrancadas em uma área de 40 quilômetros e seus troncos ficaram sem galhos 

e até mesmo sem a casca. A floresta pegou fogo. Bandos de animais e alguns 

povoados isolados foram bruscamente incinerados, sem qualquer possibilidade 

de fuga. Os caçadores Tungus, povo primitivo da região, ao voltarem para suas 

casas “encontraram apenas cadáveres calcinados”. Naquela noite, na Europa, 

a noite não caiu. Em Londres, um jornal podia ser lido à meia-noite; na Holanda 

as pessoas podiam fotografar os navios que navegavam pelo Zuider Zee. 

  

Devido à distância e à dificuldade de acesso a Tunguska, o primeiro cientista a 

chegar ao local da tragédia foi o dr. Leonid A. Kulik, de Petrogrado, especialista 

em meteoritos que liderou uma expedição ao local em 1927. Todos esses anos 

depois, a origem da gigantesca explosão de Tunguska é ainda motivo de 

polêmica. 

 

Terá sido um cometa caprichoso? Uma diminuta massa de anti-matéria que 

atingiu e possivelmente passou através da Terra? Ou o gerador nuclear de 

uma espaçonave avariada, desviando para não atingir os centros altamente 

povoados da Terra? Cada teoria tem seus proponentes e seus problemas. 

Algumas testemunhas, entrevistadas por Kulik e por outros investigadores, 

relataram ter visto uma bola de fogo com uma longa cauda, imagem que pode 

tanto indicar um meteorito quanto um cometa. Mas se o objeto de Tunguska 

era realmente um meteorito, o que aconteceu com a cratera e, mais importante 

ainda, onde foi parar o meteorito? Os cientistas não encontraram nada. E, se 

foi um cometa, por que ele não foi visto mais cedo, quando de sua 

aproximação? Além disso, se considerarmos que os cometas são, em sua 
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maioria, “bolas de neve” gasosas, de onde veio a imensa energia, estimada em 

trinta megatons? 

  

 

 

Físicos especializados em partículas profetizaram há muito tempo a presença 

do que eles chamam de anti-matéria, imagens refletidas ou anti-partículas do 

próton, do nêutron, do elétron etc., mas com carga negativa. No entanto, a anti-

matéria que conhecemos tem uma vida extremamente curta. Um pequeno 

corpo de anti-matéria, se entrasse em contato com a matéria normal, resultaria 

em uma súbita e tremenda liberação de energia. Infelizmente para a hipótese, 

ninguém espera encontrar pedaços de anti-matéria flutuando nesta parte do 

universo. 

O evento de Tunguska poderia ter sido causado por uma nave espacial 

extraterrestre, porém as provas são inteiramente inconclusivas. Alguns 

pesquisadores soviéticos encontraram leituras anômalas de radioatividade no 

local devastado, outros não detectaram nada. Além disso, a espaçonave 

também precisaria se vaporizar completamente na explosão, porque não foram 

encontrados fragmentos metálicos fora do comum 
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O MILAGRE DE ROBOZER 

 

 

O que se passou em Robozer , local de um mosteiro na região de Moscou , no 

ano de 7171 da criação do mundo , pela Igreja Ortodoxa da Mui Santa 

Rússia? Veja o que citam o livro “O Livro do Inexplicado” de Jacques Bergier: 

A data é 15 de agosto, um sábado ( calendário gregoriano). As autoridades 

eclesiásticas interrogaram imediatamente as testemunhas. Dois deles, Ivachko 

Rjevski e Levka Fiedorov , o primeiro trabalhador agrário, e o segundo 

camponês cultivador de sua própria terra, eram os menos aterrorizados que os 

outros e deram descrições concordantes. 

Segundo essas descrições, no pequeno lago de Robozer, com 

aproximadamente 2 km de comprimento, apareceram em pleno meio-dia 

chamas imensas sobre uma extensão de mais ou menos 140 metros de 

diâmetro. O céu estava claro e sem nuvens. As chamas eram cercadas de uma 

fumaça azul. Duas luzes ardentes jorravam desse fenômeno. 

Este desapareceu durante uma hora, depois reapareceu a 500 metros das 

cercanias do local primitivo. Ainda dez minutos mais tarde, o fenômeno 

desapareceu novamente e tornou a reaparecer em seguida. Era 

acompanhado de um barulho espantoso e desprendia um calor intenso, que 

impedia a aproximação de canoas. Numerosos peixes foram mortos, enquanto 

outros fugiram. Após o fenômeno, uma camada avermelhada, semelhante à 

ferrugem recobria o lago. 
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Um segundo interrogatório pelas autoridades eclesiásticas teve lugar a 30 de 

novembro do mesmo ano, com os mesmos resultados. Esses interrogatórios 

foram publicados integralmente em 1842, por uma comissão arqueológica que 

examinou os arquivos do Museu de São Cirilo de Robozer. O segundo 

interrogatório nos deu a envergadura do fenômeno: 40 metros em termos 

modernos. Uma das testemunhas precisou que a luz era de tal forma intensa 

que se via o fundo do lago, tendo este local 8 metros de profundidade. Várias 

das testemunhas estavam sob o’pórtico do mosteiro outras haviam procurado 

aproximar-se das chamas em canoas. Estes sofreram leves queimaduras. 

Diga-se que numerosas hipóteses foram emitidas, mas nenhuma resistiu. 

Primeiro, falava-se de miragem,fenômeno que já era bem conhecido na época. 

Mas uma miragem não transmite tanta energia para fazer queimaduras e não 

deixa uma camada espessa de um óxido metálico assemelhando-se à 

ferrugem. 

Quando do início do século XIX , os trabalhos do sábio Chladni teriam provado 

a realidade dos meteoritos ; malgrado o ceticismo racionalista de Lavoisier , 

procurou-se explicar o enigma de Robozer por um meteorito. 

Somente não se encontraram vestígios e um meteorito , uma vez caído, não 

reaparece por duas vezes um pouco mais tarde. A queda de um meteorito é 

um fenômeno quase instantâneo, chegando a uns 20 km por segundo. Ora, a 

bola-de-fogo de Robozer persistiu, na sua primeira aparição, durante uma hora 

e meia, a água queimava , o que equivale a decompor-se em hidrogênio e 

oxigênio que se combinavam explosivamente. 

A teoria do meteorito foi defendida energicamente por D.O. Swiatski em 1915 , 

numa brochura  editada em Petrogrado . Esta hipótese foi completamente 

repelida por todos os especialistas.  Falou-se de colisão com um cometa, o que 

não se sustentou; seria um cometa minúsculo. Por outro lado, se um cometa 

entrasse em colisão com a Terra, seria uma vez mais, um fenômeno 

instantâneo, e não duraria uma hora e meia. 
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Os racionalistas modernos logo ressaltaram a hipótese da bola-de-fogo . Esta, 

após ter sido demonstrada impossível , é muito popular no momento. O 

professor Kapitza reproduziu-a em seu laboratório e tirou belas fotos. A bola-

de-fogo é um plasmóide , isto é, matéria ionizada, eletricamente carregada, 

mantida coesa até o presente por forças desconhecidas. Só que a bola-de-fogo 

tem uma existência máxima de cinco segundos e não ultrapassa 25 

centímetros. 

Se o fenômeno de Robozer fosse uma bola-de-fogo, seria uma bola de fogo 

excepcional e cientificamente impossível. Além do mais, a bola-de-fogo é 

aliada a trovoadas, e é provavelmente produzida pela faísca comum. O milagre 

de Robozer se produziu sob um céu sem nuvens e sem nenhuma trovoada. 

Ademais, existem observações de bolas-de-fogo caindo na água. Uma dessas 

observações, na qual se pôde medir com um termômetro, a elevação da 

temperatura de uma selha de água onde a bola de fogo caiu , serviu depois de 

base para as estimativas da energia. 

Em nenhuma dessas observações se constatou camada de ferrugem na 

superfície da água. Isto seria, por outro lado, impossível, a bola-de-fogo seno 

composta de nitrogênio e oxigênio ionizados e elétrons. A bola-de-fogo não 

contém ferro e não pode então se depositar. 

Então? 

Então Youri Rostzious , da Comissão dos Contatos propõe seriamente, 

embora com prudência , a hipótese de uma sonda automática interplanetária 
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vinda de um outro mundo habitado, que teria se espatifada sobre a 

Terra após um acidente técnico. 

Assim, o milagre de Robozer viria de fora. A hipótese não é desprezível. 

 

Entretanto, vindo de fora, o milagre de Robozer pode não ter sido inteligente. 

Podia ser que um pequeno fragmento de antimatéria viesse bater na superfície 

do lago e teria explodido em contato com a água. 

Seria necessário que uma partícula cósmica de energia excepcional houvesse 

caído neste local. Há três séculos de distância, protestarão os céticos? Há três 

séculos passados, o lago permanece. E pode-se ver se 

seu fundo contém minério, podendo retornar à superfície e deixar uma camada 

de ferro. 

Se não continha, seria uma forte presunção para que uma espécie de ferrugem 

trazida à superfície do lago fosse produzida pela combustão da superfície de 

uma máquina. É possível, por outro lado, que esta máquina pudesse 

fragmentar-se após dois ensaios infrutíferos e após ter perdido uma parte de 

sua superfície por ablação. 

As cápsulas espaciais terrestres que retornam do espaço perdem assim uma 

parte notável de sua superfície. Os viajantes, entretanto, sobrevivem. 

Outras explicações interplanetárias, não incluindo máquinas, são 

concebíveis igualmente. 

O objeto de Robozer pode ser uma partícula cósmica super intensa, tendo 

produzido transmutações por fixes de subpartículas que ela teria emitido 

chocando-se com a Terra. Pode, igualmente, ter sido um fragmento de 

antimatéria tendo produzido um intenso desprendimento de energia e a partir 
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deste desprendimento um plasmóide teria se transformado duas vezes antes 

de se dissipar. 

 

Podemos igualmente encarar, com espirito fortiano ( de Charles Fort ) , uma 

porta se abrindo para um outro universo. Não falemos de universo paralelos, 

pois justamente as paralelas  não se encontram nunca. Mas as lendas 

abundam sobre um outro universo que pode se abrir para o nosso , um 

universo do qual o escritor americano pôde dizer : 

“Alguns o chamam Avalon e outros Tir-Nam-Béo e outros ainda o Inferno. ” 

Esta esgota, parece-me, as hipóteses que se possa imaginar a respeito do 

milagre de Robozer. A verdadeira solução talvez esteja fora do raio de nossa 

imaginação. Não conheço outro exemplo em que se tenha visto reproduzir o 

mesmo fenômeno. 

Pelo menos na Terra. 

Observaram-se em Marte erupções luminosas muito longas, difíceis de se 

atribuir a um vulcanismo que parece inexistente. Outras erupções luminosas 

foram observadas na Lua. O astrônomo russo Nikolai Kozyrev pôde examinar a 

luz emitida (espectrofotometria) e encontrou compostos de carbono, 

correspondendo a uma chama a temperatura elevadíssima. Essas emissões 

foram constatadas em muitas crateras lunares. 

Talvez se trate do mesmo fenômeno de Robozer. Sobre Marte existe uma 

atmosfera muito diluída, sobretudo composta de nitrogênio e gás carbônico e 
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que poderia, se ela contivesse uma temperatura suficientemente elevada , 

formar uma bola luminosa. 

Na Lua não existe atmosfera e pensa-se que os gases incandescentes 

observados por Kozyrev provinham do interior da Lua. Qual é a força então que 

as pode transportar incandescentes? 

 

Não mais do de Robozer , não se sabe. Um jato de energia proveniente de um 

laser forneceria evidentemente uma explicação, mas quem maneja esse laser 

interplanetário? 

É muito difícil dize-lo 

É inútil dizer que os súditos do Czar se entregavam a experiências nucleares. 

Isto parece extremamente improvável. Não se assinala por outro lado na 

história da região nenhum alquimista , nem mágico. Os habitantes pareciam ter 

sido bons cristãos e fiéis súditos de seu pai, o Czar. 

Seria evidentemente interessante saber se, no dia 15 de agosto de 1663, 

houve uma importante perturbação magnética. Não se exclui a possibilidade de 

que um dia se saiba, porque teve início nesses nossos tempos meios de se 

detectar as perturbações magnéticas que foram produzidas no passado.  Estas 

perturbações deixam vestígios nos minerais. Seu estudo chama-se 

paleomagnetismo e é uma ciência muito séria. 
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Ela deve muito ao Prêmio Nobel francês. Se ocorreu um deslocamento dos 

polos magnéticos em 15 de agosto de 1663 , saber-se-á e tender-se-á a provar 

que uma imensa quantidade de energia foi liberada . A ciência não disse ainda 

sua última palavra e teremos, provavelmente, em um dia próximo uma parte da 

verdade sobre o milagre de Robozer. 

Pode ser que saibamos toda a verdade, se um dia o contato com os 

extraterrestres nos indique que uma astronave de exploração sofreu uma 

avaria na Terra no dia 15 de agosto de 1663 do nosso calendário. 

 

Obs.: Para muitos ufólogos do mundo, até hoje, as chamadas “luzes de 

Robozer” descrevem um evento ufológico de um provável acidente com um 

veículo de origem extraterrestre. 

E você, nobre leitor? Alguma teoria? 
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O INCIDENTE DYATLOV OU O MAIOR MISTÉRIO DA HISTÓRIA DA 

RÚSSIA. 

  

 

pereval-dyatlova 

Já ouvi de um amigo a curiosa afirmação “a Rússia é uma porta para outro 

mundo”, tendo em vista as coisas inexplicáveis que aconteceu e ainda 

aparecem por lá. De lendas típicas da região e cultura, ao mistério de 

Tunguska, passando pelas sombrias “rádios numéricas”  e seus próprios 

OVNIs caídos, chegamos ao que é considerado o maior mistério desse incrível 

país, O incidente Dyatlov. Muitos foram os estudiosos de todo mundo que se 

dedicaram a achar uma conclusão final para o ocorreu naquelas montanhas 

distantes. Entre os mais contemporâneos podemos citar a figura de Rob 

Morphy. Aqui trouxemos para você, leitor, uma síntese do que já se tem 

pesquisado até hoje sobre o tema. 

Pois bem, não seria um exagero se começássemos afirmando que estamos 

diante de um dos mais bizarros, para não mencionar terríveis mistérios da era 

moderna, que diz respeito à morte enigmática de nove montanhistas russos 

cuja viagem de esqui terminou em uma tragédia tão horrível e desconcertante 

que confunde os especialistas por mais de meio século. 

Excursões na natureza podem ser serenas para alguns e estimulantes para os 

outros, mas para alguns infelizes, essas jornadas nas intocadas regiões de 

nosso mundo podem ser trágicas. Mais ainda, outras viagens desse tipo rumo 

ao desconhecido podem culminar em circunstâncias tão terrivelmente 
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assustadoras que chega a criar uma nova lenda. Este foi o destino que se 

abateu sobre nove entusiastas do esqui no final dos anos 50. 

Ao contrário de muitos dos mais intrigantes mistérios do século XX – incluindo 

o destino da tripulação do Ourang Medanor – o paradeiro dos aldeões Anjikuni 

desaparecidos do Canadá – o que torna o assim chamado “Incidente Dyatlov” 

tão fascinante é o fato de que há não há dúvida de que esses eventos 

realmente ocorreram … e terrivelmente pouca dúvida de que uma das últimas 

sensações experimentadas por essas pobres almas era de terror abjeto. Afirmo 

com total segurança que este é o mistério mais bem documentado entre tantos 

já mencionados no Detetive do Improvável. 

A prova dessa tragédia existe não apenas na forma de fotografias que foram 

preservadas, mas também nos extensos registros (muitos dos quais ainda são 

supostamente classificados) dos militares soviéticos que investigaram o caso 

estranho e eram manifestamente incapazes de chegar a qualquer decisão 

definitiva, apesar de uma quantidade esmagadora de evidências físicas. De 

fato, os investigadores encarregados de resolver este caso acabaram sendo 

forçados a atribuir todo o caso peculiar a: “uma força desconhecida e 

irresistível”. Mas antes de irmos adiante; como qualquer bom mistério, 

devemos começar no início dos fatos. 

Dez jovens esquiadores 

 

Em 25 de janeiro de 1959, um instrutor de esqui, três engenheiros e sete 

estudantes do Instituto Politécnico Ural da antiga União Soviética, localizado na 

cidade conhecida como Sverdlovsk, embarcaram em um trem e partiram em 
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uma viagem até a cordilheira Otorten, que fica próxima ao norte dos Montes 

Urais, para uma expedição de esqui extenuante. 

O líder da excursão era um entusiasta de 23 anos chamado Igor Dyatlov – para 

quem ao famigerado mistério daria nome – que reuniu uma equipe de 

esquiadores do sexo masculino e feminino com a intenção de que esta viagem 

árdua servisse como um exercício de treinamento para uma futura expedição 

às regiões árticas mais difíceis e traiçoeiras. 

Enquanto o grupo de esquiadores experientes deixava a estação de trem e 

pegava um caminhão na direção de seu próprio “Alpino nos Urais”, um dos 

membros da equipe, Yury Yudin, adoeceu e foi forçado a ficar para trás no 

assentamento de Vizhai, que foi o último posto avançado antes da faixa de 

Otorten. 

Yudin deu adeus a seus camaradas e, com inveja, observou-os partir … mal 

podia imaginar na hora em que seria o sortudo que, por pouco, se livrara do 

destino de seus amigos. 

Inclusive, entre outro momento na vida, Yudin afirmaria que a única coisa que o 

assombrara ao longo dos anos não era conseguir descobrir que tipo de força 

diabólica roubara a vida de seus amigos; um destino que ele teria 

compartilhado não fosse por sua doença inesperada. Segundo Yudin: “Se eu 

tivesse a chance de fazer a Deus apenas uma pergunta, seria: “O que 

realmente aconteceu com meus amigos naquela noite? ’” 

Dois dias depois de embarcar em sua aventura, os nove atletas restantes – 

incluindo os engenheiros Rustem Slobodin, Georgyi Krivonischenko e Nicolas 

Thibeaux-Brignollel, assim como os estudantes Yuri Doroshenko, Zinaida 

Kolmogorova, Lyudmila Dubinina e o instrutor e guia de esqui Alexander 

Zolotarev – seguiram Dyatlov em direção à primeira parada em sua longa e 

cansativa jornada, a montanha Gora Otorten. 
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A data era 28 de janeiro de 1959. A equipe nunca chegaria ao seu destino … e 

nenhum deles jamais seria visto vivo novamente. 

 

A busca começa 

Em 11 de fevereiro de 1959, a equipe de esqui de Dyatlov deveria chegar a 

Vizhai.Entre as suas primeiras encomendas, depois de uma refeição quente e 

de uma bebida forte, deveriam enviar aos seus entes queridos telegramas 

anunciando o sucesso da sua missão. 

Quando nenhum telegrama foi recebido, a maioria dos parentes dos membros 

da equipe não se preocupou, imaginando que viagens como esta raramente 

terminam no horário, mas quando passou mais de uma semana sem notícias 

dos esquiadores, seus familiares começaram a exigir que o Instituto Politécnico 

de Ural organizasse uma operação de busca e salvamento, sendo exatamente 

isso o que foi feito imediatamente. 

Em alguns dias ficou claro que a iniciativa baseada somente pelo pessoal do 

instituto não seria capaz de produzir nenhum resultado por conta própria, 

sendo então adicionada a colaboração de autoridades militares e civis se 

envolvendo oficialmente na busca. Aviões militares e helicópteros foram 

rapidamente enviados para a área e foi em 25 de fevereiro que um piloto viu 

pela primeira vez algo curioso na encosta de uma montanha abaixo. 
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Surge o mistério, nasce a lenda 

 

No dia seguinte, o grupo de busca – incluindo um dos membros do Instituto 

Politécnico, Mikhail Sharavin – subiu para um acampamento abandonado na 

encosta leste de uma montanha listada como “1079”. 

O pico é mais conhecido pelos membros indígenas das tribos Mansi como 

“Kholat Syakhl”, que (profeticamente talvez) se traduz da sua língua nativa 

como a “Montanha dos Mortos”. 

As equipes de resgate descobriram uma tenda bastante danificada e uma 

infinidade de pegadas feitas ao que pareciam ser pelo menos oito pessoas 

diferentes irradiando da tenda devastada. Sharavin então descreveu o estado 

da grande tenda que os esquiadores compartilhavam: “Descobrimos que a 

tenda estava meio rasgada e coberta de neve. Estava vazio e todos os 

pertences e sapatos do grupo foram deixados para trás”. 
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Os membros do grupo de busca rapidamente perceberam que as pegadas 

consistiam de pés descalços ou com meias e, em um caso, um único sapato. 

Dois conjuntos de marcas desciam um declive em direção a uma área 

densamente florestada, mas as trilhas estavam cobertas de neve a cerca de 

500 metros de distância da tenda. 

Sharavin seguiu a trilha e encontrou os restos de um incêndio sob um antigo 

pinheiro iminente … e algo muito pior. 

Perto da fogueira apagada estavam os restos congelados de dois membros da 

equipe, Doroshenko e Krivonischenko. Os pesquisadores observaram com total 

perplexidade que, embora os homens estivessem bem ao alcance da tenda 

agora destruída, os dois corpos estavam nus e descalços, exceto pela roupa de 
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baixo. Os investigadores também viram que os galhos do pinheiro velho tinham 

sido arrancados a uma altura de quase 4 metros. 

Testes forenses mais tarde confirmaram que traços de pele foram encontrados 

na casca da arvore, indicando que os dois tentaram freneticamente subir 

pinheiro, arrancando galhos até que suas mãos fossem deixadas em carne 

viva. 

A essa altura, os pesquisadores, sem dúvida, começaram a se perguntar que 

tipo de “animal” poderia assustar tanto esses homens que eles abandonaram 

suas roupas, apesar do frio congelante, e arrancaram a pele de suas mãos em 

uma tentativa desesperada de chegar em segurança ao topo da arvore. O fato 

de que não havia rastros de animais evidentes e que eles tiveram tempo para 

tentar iniciar uma fogueira, combinado com o fato de que os corpos dos 

homens permaneceram intocados apenas aumentaram a perplexidade dos 

pesquisadores. 

Não muito tempo depois que a equipe encontrou os corpos de Doroshenko e 

Krivonischenko, eles se depararam com o cadáver do líder da equipe, Dyatlov, 

a quase 270 metros de distância dos outros cadáveres, mas um pouco mais 

perto da tenda. Dyatlov estava de costas; uma das mãos estava agarrada a um 

galho de bétula de tamanho médio, enquanto a outra mão parecia estar 

protegendo a cabeça de algum agressor desconhecido. 

Metade enterrado na neve não longe da tenda destruída estava o corpo de 

Rustem Slobodin, que as equipes de resgate encontraram deitado de bruços 

na neve. O crânio de Slobodin tinha uma fratura profunda de quase 7 

polegadas de comprimento; no entanto, especialistas médicos determinaram 

que a causa mais provável de morte era a hipotermia, o que apenas agravou a 

confusão dos voluntários e participantes do grupo de busca militar. 

A carcaça de Zinaida Kolmogorov estava mais afastada do grupo. Traços de 

sangue foram encontrados perto de seu cadáver, mas não foi revelado se o 
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sangue era dela, embora essa conclusão parecesse provável. Os socorristas 

não conseguiam entender por que não havia evidências de luta. 

 

A equipe continuou seus esforços para localizar o restante do grupo, mas uma 

longa busca pelos membros restantes não resultou em nada. Os homens no 

local não conseguiam compreender por que um grupo de esquiadores 

experientes corria seminus no frio da floresta no escuro da noite. Nem podiam 

imaginar o tipo de terror que deve ter inspirado esses jovens a agir de forma 

tão imprudente. 

Ainda mais desconcertante foi o fato de que os pesquisadores, depois de 

inspecionar a barraca severamente danificada, chegaram à conclusão de que o 

material havia sido rasgado de dentro pra fora, como se seus ocupantes 

estivessem frenéticos para escapar de algo que já estava selado na tenda 

com eles ou estavam com tanta pressa que desabotoar a tenda por dentro não 

era uma opção! 

Em meio à madeira quebrada, tela rasgada e escombros da tenda destruida, os 

investigadores descobriram rolos de filmes não revelados e os diários de 

alguns dos membros da expedição, mas em vez de ajudar a esclarecer a 

verdade, esses achados só acrescentariam mais camadas a esse denso 

mistério. 

04 de maio de 1959: 

Depois de dois meses de buscas infrutíferas, o degelo da primavera finalmente 

se instalou e o tempo diminuiu o suficiente para revelar os cadáveres dos 
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outros desaparecidos em uma ravina situada a cerca de 70 metros do pinheiro 

que servia como memorial a Doroshenko e Krivonischenko. 

Os quatro esquiadores perdidos – o instrutor Alexander Zolotaryov, o 

engenheiro Nicolas Thibeaux-Brignollel e os estudantes Alexander Kolevatov e 

Ludmila Dubinina – foram descobertos enterrados sob neve e gelo. Todos 

aparentemente sucumbiram a ferimentos internos brutais. Ao contrário de seus 

amigos que haviam morrido, essas vítimas estavam totalmente vestidas. 

Como no caso de Slobodin, o crânio de Thibeaux-Brignollel mostrou evidências 

de ter sido atingido por um objeto pesado. Os tórax de Zolotarev e Dubunina 

foram esmagados para dentro, quebrando várias costelas e causando enormes 

danos internos. Estranhamente, não havia indicações do que poderia ter 

causado esse trauma grave e, ainda mais bizarramente, os cadáveres não 

mostravam sinais de hematomas ou danos nos tecidos moles. 

O doutor Boris Vozrozhdenny, que inspecionou os corpos, afirmou que a força 

com a qual esses corpos foram atingidos excedia a capacidade do homem e 

passou a afirmar que o dano: “… foi igual ao efeito de um acidente de carro. ” 

Os pesquisadores ficaram surpresos ao observar que a cabeça de Dubinina 

estava inclinada para trás; ela esticou a boca como se estivesse emitindo um 

grito silencioso. Após uma inspeção mais detalhada, os socorristas perceberam 

que sua língua havia sido arrancada pela raiz. 

Eles também notaram que em algum momento esses pobres indivíduos haviam 

trocado ou roubado a roupa de seus companheiros enquanto o pé de Dubinina 

estava enrolado em uma peça esfarrapada das calças de lã de Krivonishenko e 

Zolotaryov foi encontrado usando o casaco e chapéu de pele falsa de Dubinina. 

Os investigadores não sabiam se isso era o resultado de se vestir muito 

rapidamente em uma tenda escura ou um caso de roubar artigos de roupas de 

colegas de equipe falecidos. 
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Nos funerais que logo se seguiram à descoberta dos corpos, muitos membros 

da família alegaram que a pele do falecido tinha uma cor laranja não natural e, 

ainda mais perturbador, a maioria dos relatos insistia que o cabelo havia 

perdido a pigmentação e era um tom de cinza opaco. Os céticos afirmam que a 

pele alaranjada foi causada pela exposição e que o cabelo não perdeu sua cor, 

mas é interessante que muitos dos parentes enlutados tenham tido tempo para 

perceber essas características estranhas. 

Como se tudo isso não fosse estranho o suficiente, algumas das peças de 

roupa encontradas nos corpos foram medidas como emitindo níveis de 

radiação mais altos que o normal. 

 

A INVESTIGAÇÃO: 

Os enigmas entrelaçados que cercam esse caso fantástico, combinados com a 

juventude e a popularidade das vítimas, levaram os investigadores soviéticos a 

uma marcha acelerada para a solução do caso. 

A primeira coisa que fizeram foi tentar reconstruir a série de eventos que 

levaram à morte chocante das equipes de esqui de Dyatlov com a ajuda dos 

diários e rolos de filme descobertos no local. 

O principal mistério que os encarava era por que Dyatlov e sua equipe teriam 

escolhido acampar em uma face de montanha exposta quando um desvio de 
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menos de um quilômetro lhes proporcionaria algum abrigo contra o severo 

clima da região. 

Seria Yudin – o único membro da equipe a sobreviver graças a uma doença 

oportuna – que lançaria luz sobre essa questão: 

“Dyatlov provavelmente não queria perder a distância que eles tinham coberto, 

ou ele decidiu praticar acampamento na encosta da montanha. ” 

As fotos desenvolvidas a partir dos rolos de filmes encontrados na tenda 

revelaram que os membros da expedição montaram acampamento no dia 2 de 

fevereiro, aproximadamente às 17hrs, na encosta de Kholat-Syakhl, a fim de 

sair do mau tempo. O grupo tinha limpado a linha das árvores e estava a 

apenas 16 quilômetros do primeiro destino em sua longa jornada, Gora 

Otorten. Nas fotos, todos pareciam saudáveis e joviais. 

Os investigadores chegaram à conclusão de que por volta das 19 horas a 

equipe comeu uma refeição e não muito tempo depois os membros começaram 

a se recolher durante a noite. A temperatura na encosta era inferior 15 graus 

Celsius negativos, o que sempre fez com que os investigadores se 

perguntassem por que tantos esquiadores estavam em estado de nudez. 

Os patologistas forenses estimaram posteriormente que os eventos que 

levaram às mortes prematuras dos esquiadores devem ter ocorrido em algum 

lugar entre 9h30 e 23h30. Eles basearam essa especulação na comida não 

digerida encontrada nos estômagos das vítimas. A esta altura, os 

investigadores militares começaram a juntar esse quebra-cabeça com o melhor 

de sua capacidade. O que segue é, em sua melhor estimativa, o que ocorreu: 
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O calendário de uma tragédia. 

 

Os investigadores especularam que, antes da meia-noite de 2 de fevereiro, os 

esquiadores ficaram assustados com um “evento desconhecido”. Membros da 

equipe conseguiram cortar ou rasgar o tecido da tenda em uma tentativa 

frenética de escapar do que poderia estar atacando ou se aproximando. Eles, 

em sua pressa, irromperam na noite gelada, quase despidos e em estado de 

puro pânico. 

Sendo experientes esquiadores e montanhistas, o grupo devia estar 

plenamente consciente do fato de que eles não seriam capazes de sobreviver 

por muito tempo nos desertos frígidos sem proteção. Isso indicou aos 

investigadores que a equipe devia estar convencida de que estava enfrentando 

um perigo mortal e optou por fugir para salvar suas vidas. 

Os rastros encontrados na neve profunda indicavam que a equipe inicialmente 

havia se arrastado para fora em todas as direções, mas que eles conseguiram 

se juntar uns aos outros no declive a cerca de 270 metros de distância da 

tenda agora triturada. Investigadores propuseram que o grupo então se 

amontoou em segurança sob o grande pinheiro que Doroshenko e 

Krivonischenko tentaram tão desesperadamente escalar. 

Nesse ponto, os investigadores especularam que foi feita uma tentativa pelos 

colegas de equipe de dividir a roupa, mas os estados em que muitas das 

vítimas foram encontradas parecem indicar o contrário. Ainda assim, as 

evidências sugerem que o grupo, obviamente aterrorizado com a perspectiva 
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de retornar à sua tenda, conseguiu coletar gravetos suficientes para iniciar um 

incêndio. 

 

Os agentes do caso começam a se perguntar se os esforços de Doroshenko e 

Krivonischenko para escalar a árvore eram uma tentativa fútil de fuga ou se 

eles poderiam estar tentando obter um melhor ponto de visão para ver se a sua 

tenda, que era muito mais alta que o declive onde estava, ainda estava cercada 

por qualquer ameaça desconhecida que os obrigasse a fugir. 

Em algum momento durante a noite os investigadores propuseram que 

Doroshenko e Krivonischenko provavelmente haviam sucumbido à exposição. 

Foi então que três membros da equipe – Kolmogorova, Slobodin e Dyatlov – 

determinaram que era melhor enfrentar bravamente o que aparentemente 

infestara a tenda do que morrer de hipotermia. Resoluto (e quase certamente 

aterrorizado) o trio exausto tentou subir a encosta – nenhum deles conseguiria 

fazê-lo. 

Com o seu jovem líder fora de ação, só se pode supor que os membros 

restantes da equipe, Zolotaryov, Thibeaux-Brignollel, Kolevatov e Dubinina, 

esperavam o pior. Provavelmente apavorados, os quatro sobreviventes 

permaneceram se valendo de qualquer coisa que pudessem usar dos 

cadáveres de seus companheiros … e quase certamente rezaram pela luz do 

dia. 

Temendo que seus amigos estivessem todos mortos, os investigadores 

concluíram que Zolotaryov, Thibeaux-Brignollel, Kolevatov e Dubinina 

decidiram se aproximar da floresta na esperança de encontrar algum tipo de 
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abrigo. Em algum lugar ao longo desta jornada e durante uma eventual descida 

em uma rapina próxima, o restante dos companheiros de equipe sofreria seus 

ferimentos internos fatais, embora os investigadores não puderam encontrar 

uma causa óbvia. 

O primeiro a perecer, de acordo com relatórios forenses, foi Thibeaux-

Brignollel. Em poucas horas ele foi seguido por Kolevatov e Dubinina. Zolotarev 

seria o último a perecer graças a uma combinação de trauma interno e 

hipotermia. Não ficou claro se a remoção da língua de Dubinina ocorreu post-

mortem ou se contribuiu para sua morte. 

Quando tudo foi dito e feito, o último sobrevivente morreu menos de oito horas 

após o evento inicial. Como tudo o mais neste caso, a descoberta dos 

membros da equipe que faltavam oferecia mais perguntas do que respostas, e 

a mais importante delas era… 

Teorias 

 

O que aconteceu? 

Enquanto os investigadores conseguiram reunir muito do que aconteceu 

naquela terrível noite a partir das evidências físicas deixadas no local, as 

questões primárias permaneceram sem resposta; em primeiro lugar, o que 

poderia ter assustado tanto esses esquiadores de calibre de atleta ao ponto de 

os fazerem se expor a congelar até a morte em vez de enfrentar a causa … e 

em segundo lugar, o que (se alguma coisa) letalmente feriu os sobreviventes 

restantes? 
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Apesar da popularidade da região, por 3 anos após este evento angustiante, o 

acesso foi fechado para os curiosos e esquiadores. Isto era, presumivelmente, 

para evitar que o mesmo destino aterrorizante caísse sobre qualquer outra 

pessoa. 

Isso prova quão seriamente as autoridades levaram este caso, mas depois de 

meses de impasses e decepções o caso foi encerrado e os arquivos foram 

enviados para o que muitos alegaram ser um “arquivo soviético clandestino”, 

mas mesmo que a palavra oficial final do evento fosse que os esquiadores 

caíram vítimas de “uma força desconhecida”, isso não significa que não 

houvesse muitas teorias por aí. A primeira suposição que os investigadores 

propuseram foi que eles foram assassinados por… 

  

Guerreiros Mansi…e fantasmas. 

 

A primeira teoria oferecida como motivo para o boato sobre os destinos dos 

nove esquiadores era que eles tinham, sem querer, se deparado com algum 

homem da tribo Mansi invadindo seu território e que esses lendários e ferozes 

nativos da Sibéria os haviam atacado. A teoria é algo assim… 

Os nativos de Mansi, enfurecidos pela invasão da equipe, abrem caminho para 

a tenda comunal e obrigam os esquiadores, em grande parte desnudados, a 

descer a encosta, onde acendem um fogo. Depois que Doroshenko e 

Krivonischenko morrem, Dyatlov, Slobodin e Kolmogorova tentam 
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desesperadamente se encaminhar para o que restou de sua tenda. O crânio de 

Slobodin é esmagado pela coronha de um rifle ou algum outro objeto pesado. 

Ele e seus amigos então sucumbem aos agressores. 

Após a morte de seus compatriotas, Zolotaryov, Thibeaux-Brignollel, Kolevatov 

e Dubinina são obrigados a se equilibrar no íngreme precipício da ravina, onde 

seus corpos foram encontrados na primavera seguinte. Thibeaux-Brignollel é 

ferido com talvez o mesmo instrumento que reivindicou a vida de Slobodin e os 

gritos de Dubinina provam ser tão irritantes que um dos Mansi a joga no chão, 

quebra suas costelas com o joelho e forçosamente remove sua língua para 

evitar que ela grite. . 

Ambos são lançados na ravina, seguidos por Zolotarev e Alexander Kolevatov. 

Neste ponto, os Mansi deixam os intrusos para morrer … 

Investigadores militares foram rápidos em desfazer esse rumor, afirmando que 

os danos causados aos cadáveres eram inconsistentes com o ataque de um 

ser humano. Alguns pesquisadores modernos sugeriram que os soviéticos 

podem ter ocultado evidências de um ataque de Mansi a fim de evitar um 

confronto potencialmente caro com os Mansi em seu próprio solo rico em 

petróleo, que eles esperavam explorar. 

Mesmo para um investigador amador – um clã do qual sou um membro 

orgulhoso – parece que a total ausência de ferimentos de bala nas vítimas, 

combinada com a falta de pegadas, essencialmente exclui os Mansi como 

possíveis suspeitos neste crime hediondo. Acrescentemos a isso o fato de que 

as disposições dos grupos foram deixadas intactas. 

Como se isso não fosse evidência suficiente para exonerar esses nativos da 

Sibéria, há provas conclusivas de que os Mansi ajudaram na busca pelos 

esquiadores desaparecidos. Independentemente de quão sólida possa ter sido 

a motivação dos soviéticos para encobrir um ataque dos Mansi, a evidência 

simplesmente não confirma essa hipótese. 
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Curiosamente, a lenda de Mansi diz que Kholat-Syakhl recebeu seu nome 

ameaçador depois que nove guerreiros Mansi morreram misteriosamente nos 

mesmos arredores. Isso levou alguns pesquisadores a supor que a região 

poderia ser amaldiçoada ou infestada por espíritos antigos e mal-

intencionados, mas para a maior parte dos nativos o local não era considerado 

uma região particularmente sagrada pelos Mansi. 

Então, se excluirmos os culpados humanos indígenas, bem como os mortos-

vivos, talvez devamos (como muitos antes de nós) olhar para os céus e 

imaginar se a Equipe Dyatlov pode ter sido vítima de um… 

Ataque alienígena: 

 

Como todos os mistérios clássicos do século XX envolvendo grupos de 

pessoas desaparecidas ou mortes enigmáticas, alguém, em algum lugar, tem a 

obrigação de culpar os estranhos discos voadores e seus ocupantes insidiosos 

pelo crime e este caso não foi diferente. 

De acordo com relatórios arquivados, Lev Ivanov, o principal investigador 

soviético no caso, recolheu um relatório de um grupo de exploradores 

sugerindo que algo extraterrestre poderia ter resultado no trágico fim da Equipe 

Dyatlov. 

Os caminhantes estavam acampando em uma área de cerca de 32 milhas ao 

sul de Kholat-Syakhl na noite em questão, quando viram uma série de 

“estranhas esferas laranja” no céu do Norte. Vale a pena notar que durante o 

http://www.detetivedoimprovavel.com.br/
https://www.detetivedoimprovavel.com.br/wp-content/uploads/2018/07/ThibeauxBrignollescamerafilm309.jpg


Acesse: www.detetivedoimprovavel.com.br       Contato: detetivedoimprovavel@gmail.com 
 

Autor: Cain Wolf 
 

próximo mês e meio, outros residentes da área relataram um fenômeno aéreo 

similar anômalo. 

O próprio Ivanov acreditava que essas esferas poderiam estar envolvidas com 

as mortes incomuns. Em uma entrevista de 1990, Ivanov afirmou que ele tinha 

sido ordenado a fechar o caso e classificar as descobertas como secretas. 

Ele afirmou que as autoridades estavam preocupadas que os relatos de U.F.Os 

na área por múltiplas testemunhas oculares – incluindo membros dos militares 

e do serviço meteorológico – pudessem resultar em especulações 

desnecessárias. Em uma entrevista Ivanov teria afirmado: “Eu suspeitava na 

época, e estou quase certo agora, que essas brilhantes esferas voadoras 

tinham uma conexão direta com a morte do grupo. ” 

Ivanov especulou que um dos esquiadores poderia ter avistado o U.F.O e que 

com seus gritos poderia ter causando pânico fazendo os outros membros da 

equipe se apressarem, quando um dos veículos se aproximou acima, causando 

algum tipo de explosão, fazendo todos fugirem aterrorizados. Ele até especulou 

que a explosão concussiva poderia ser o que havia rachado o crânio de 

Slobodin. Sinto-me compelido a acrescentar que a remoção da língua é uma 

das características mais comuns nas mutilações de gado relacionadas a 

aparições de discos voadores, mas isso parece ser, na melhor das hipóteses, 

um elo incompleto. 

Outra “evidência” que os pesquisadores afirmam ser prova de interação 

alienígena é a alegada carne laranja e cabelos grisalhos encontrados nas 

vítimas – um ponto que é calorosamente debatido – e o fato de que alguns dos 

membros da equipe estavam vestindo roupas contaminadas com um baixo 

nível de radiação. 

Embora seja certamente impressionante que o chefe da investigação de 

Dyatlov tenha apoiado essa teoria, e as leituras anômalas de radiação sejam 

intrigantes, parece que estaríamos novamente lançando acusações indevidas 

sobre nossos irmãos intergalácticos. Embora possa haver pouca dúvida de que 
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havia algum tipo de objeto bizarro pairando nos céus acima dos Urais naquela 

noite, talvez não fosse de fora deste mundo, mas de um local do nosso planeta 

mesmo… 

Experimento militar: 

 

Essa conjectura supõe que o governo soviético estava conduzindo um teste 

altamente secreto de uma arma desconhecida nas encostas isoladas de 

Kholat-Syakhl e que – por intenção ou por acidente – a equipe de esqui foi 

vítima dessa arma monstruosamente poderosa. 

Um dos maiores proponentes dessa teoria foi o único sobrevivente da equipe, 

Yudin. Yudin acreditava que seus amigos inadvertidamente entraram em um 

campo de testes militar secreto e pagaram por isso com suas vidas. Ele 

especulou que era por isso que os militares tinham sido tão reservados sobre a 

investigação e que também explicava as roupas irradiadas de seus camaradas. 

Depois que todas as evidências foram coletadas, os pesquisadores pediram a 

ajuda de Yudin para identificar de quem eram os objetos encontrados no local. 

Ele disse que viu entre os pertences de seu amigo uma faixa rasgada de tecido 

que lembrava um pedaço do casaco de um soldado, bem como um par de 

óculos e esquis que não pertenciam a nenhum dos membros da equipe. 

Essa prova – combinada com o fato de que Yudin testemunhou ver 

documentos que indicavam que a investigação real havia começado duas 

semanas antes da descoberta “oficial” do campo – o obrigou a alegar que os 

militares haviam descoberto o campo antes da chegada do grupo de busca 
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voluntária. Yudin também alegou que sabia de fato que: “havia caixas especiais 

com órgãos humanos enviados para exame”, mas isso não se refletiu em 

nenhum dos documentos que foram divulgados. 

  

Seja como for, a verdade é que a equipe de busca não encontrou nenhuma 

indicação de nenhuma explosão perto do acampamento em Kholat-Syakhl. 

Também não há registro de lançamentos de mísseis na região. 

Mas se estamos lidando com uma arma perigosa não identificada, não há 

razão para supor que ela foi explosiva. Talvez houvesse um spray 

bacteriológico ou químico liberado que resultasse em seu pânico e eventual 

morte. Alguns até sugeriram, devido ao método aleatório que usaram na 

construção do fogo, que eles foram ofuscados por um clarão luminoso, mas a 

maioria dos pesquisadores não concorda com essa suposição. 

Há também alguns que acreditam que poderia ter sido algum tipo de arma 

sonora experimental, que tem sido conhecida por causar sentimentos de pavor 

a pânico imediato em humanos. Uma vez que este som é inaudível em um 

sentido clássico, muitas pessoas que foram submetidas a experimentos 

”Infrasound” afirmam sentir que alguma forma de força está em ação. 

Isso explicaria francamente muito, mas isso não muda o fato de que não há 

absolutamente nenhuma prova para apoiar essa suposição. Trazendo isso de 
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volta à Terra … literalmente … há aqueles que sentem que a equipe pode ter 

se rendido a… 

  

Medo de avalanche: 

 

A face oriental de Kholat-Syakhl é uma zona de avalanche potencialmente 

conhecida e, embora esses alpinistas intrépidos tenham escolhido enfrentar a 

encosta em vez de se refugiar na segurança da floresta, parece indubitável que 

eles estavam mantendo um ouvido aberto para qualquer sinal revelador de 

uma avalanche. 

Embora não haja evidência que sustente a teoria de que os esquiadores foram 

pegos mesmo em uma pequena avalanche, há alguns que suspeitam que eles 

possam ter ouvido um estranho som estrondoso durante a noite, o que os levou 

a acreditar que uma avalanche era iminente e na pressa para escapar, 

cortaram sua tenda e correram seminus para os trechos de neve profunda 

Embora esta seja uma possibilidade distinta, alguém poderia imaginar que a 

falta de pedras caindo e neve seria o suficiente para obrigar a equipe a retornar 

à sua tenda rasgada para remendá-lo e empacotar as roupas que deixaram 

para trás. Investigadores relataram que a base do pinheiro onde o grupo se 

encontrava estava fora da vista da tenda, mas acho difícil imaginar que esses 

esquiadores experientes corressem tão longe e nunca olhassem para trás. 

Além disso, a teoria não leva em conta as lesões extensas sofridas por tantos 

membros da equipe. Ainda assim, o único elemento desse mistério que é 

universalmente aceito é que a condição frenética em que os membros da 

equipe rasgaram e depois abandonaram sua tenda indica que eles estavam 
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genuinamente amedrontados. A maior questão sempre foi “o que causou esse 

medo? ” E alguns sugeriram que a equipe de Dyatlov poderia ter tido um 

desagradável… 

Encontro com um Yeti siberiano 

 

Embora a evidência para esta suposição seja escassa, há alguns que 

propuseram que os esquiadores caíram vítimas do homem selvagem 

notoriamente territorial da Sibéria, conhecido pelos habitantes locais como o 

“Almas”. Eles especulam que o rugido aterrorizante da fera poderia ter levado a 

equipe ao pânico, resultando em sua fuga mal preparada para a neve. 

As duas principais razões para a existência dessa teoria são as feridas de 

impacto aparentemente inexplicáveis encontradas nos crânios e tórax de quase 

metade dos cadáveres e uma folha de papel ainda não verificada que foi 

supostamente descoberta perto do acampamento que dizia: 

“A partir de agora sabemos que existem bonecos de neve.” 

Enquanto o criptozoologista  em mim saliva com a ideia de feras 

desconhecidas, parecidas com macacos, habitando as regiões baixas escuras 

e arborizadas do nosso mundo cada vez mais encolhido, as evidências neste 

caso simplesmente não suportam o envolvimento de hominídeos peludos. O 

primeiro e mais óbvio ponto é que, em meio a todas as trilhas feitas pelo 

homem, que os pesquisadores descobriram, não há como um par de 

impressões nuas e gigantescas passassem despercebidas. 

Em segundo lugar, enquanto um soco de um animal parecido com o Pé Grande 

poderia seguramente quebrar as costelas, por que esses gigantes gentis 

prefeririam atacar alguns no grupo, enquanto outros poderiam sucumbir aos 

elementos da natureza apenas? Pode-se sugerir que eles estivessem 
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arremessando pedras grandes à distância, como essas criaturas às vezes são 

conhecidas, mas se esse fosse o caso, então onde estavam os destroços 

quando os pesquisadores chegaram? Finalmente, a existência da nota em si é 

altamente discutível e a maioria dos pesquisadores descarta a teoria 

inteira. Estou inclinado a concordar. 

Nasceu, então, uma lenda. 

 

Em 1967, o jornalista Yuri Yarovoi escreveu um romance sobre esse mistério 

duradouro intitulado “Do mais alto grau de complexidade”. Yarovoi havia sido o 

fotógrafo oficial da equipe de busca da equipe de esqui de Dyatlov, tendo 

acesso a informações privilegiadas. No entanto, muitos pesquisadores 

modernos acham que, devido ao fato de o livro ter sido publicado em uma 

época em que as tensões da Guerra Fria estavam altas e o segredo era a regra 

e não a exceção, a probabilidade de este livro contar a história completa não 

era muito boa. 

Independentemente de quão revelador o livro de Yarovoi possa ter sido – e ele 

admitiu que se tratava de uma “dramatização” dos eventos reais, com um final 

muito mais feliz – ele conseguiu estabelecer as bases para a lenda que 

acabaria por passar despercebida pela Cortina de Ferro e para o mundo 

exterior. 

Os colegas de Yarovoi revelariam mais tarde que ele havia escrito versões 

alternativas (e ostensivamente mais autênticas) do romance, mas suas duas 

primeiras tentativas foram arranhadas pela censura soviética. Infelizmente, 
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após a morte de Yarovoi em 1980, suas fotos, diários e manuscritos foram, 

convenientemente, talvez perdidos. 

Em 1990, o autor Anatoly Guschin recebeu “permissão especial” para estudar 

os arquivos originais do inquérito de Dyatlov para um livro que ele queria 

escrever sobre o incidente. Mais tarde, ele relatou que dezenas de páginas 

haviam sido removidas dos arquivos, incluindo um “envelope” mencionado na 

lista de evidências. O que esse envelope deveria conter (ou se realmente 

existiu) continua a ser apenas um dos muitos mistérios que cercam esses 

eventos. 

 

Em seu livro: “O preço dos segredos de Estado é de nove vidas”, Guschin 

especula que a equipe foi vítima de um “experimento com arma secreta 

soviética”. Embora sua teoria fosse tão polêmica quanto as demais, Guschin 

reintroduziu esse mistério. Uma nova geração de curiosos que encontraram as 

comportas abertas surgiu, com literalmente centenas de artigos e 

documentários seguindo seu rastro, incluindo um segmento de 2011 no 

programa de sucesso do History Channel,” Alienígenas do passado”(Ancient 

Aliens). 

  

CONCLUSÃO 

Então, o que realmente aconteceu com essas nove pobres almas? Por mais de 

meio século especialistas forenses, cientistas, oficiais militares e investigadores 
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amadores riscaram suas cabeças coletivas sobre este enigma estranho … e 

não parece que as respostas estão por vir. 

 

Em 2 de fevereiro de 2008, uma conferência investigativa foi organizada pela 

Universidade Técnica Estadual do Ural e a Fundação Dyatlov. Os seis 

membros sobreviventes do grupo de busca original, bem como 31 especialistas 

técnicos reuniram-se em Yekaterinburg, na Rússia, para examinar as 

evidências e determinar o destino real da Equipe de Esqui Dyatlov. Depois de 

muita deliberação, o painel concluiu que suas mortes eram provavelmente o 

resultado não intencional de um teste militar secreto. Não será necessário dizer 

que há muitos que não concordam com esta conclusão. 

Independentemente do fato de que o cabelo grisalho das vítimas pode ser um 

exagero ou que as leituras de radiação podem ser descartadas devido à leve 

exposição ao Radium ou Radon em um dos muitos laboratórios do Instituto 

Politécnico, o fato é que nove praticantes experientes foram empurrados para 

dentro de um estado aterrador do qual eles literalmente se condenaram em um 

esforço para escapar de um destino que acreditavam ser ainda mais horrendo 

do que congelar até a morte numa encosta de montanha gelada … o que 

poderia fazer isso? 
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No final, nunca devemos esquecer que esta é, antes de mais nada, uma 

tragédia em que nove jovens vidas foram tragicamente interrompidas, sendo 

lembradas com pouco mais do que uma pedra memorial e uma placa 

enferrujada para lembrar a terrível perda. Quase tão triste é o fato de que 

nenhuma de suas famílias foi oferecida a consolação duvidosa de saber por 

que foi lá que seus entes queridos haviam morrido de forma tão assustadora. 

Há muitos que atribuem este mistério a pouco mais do que uma série mundana 

de acidentes infelizes que resultaram em nove mortes dolorosas, mas estes 

eram esquiadores experientes e parece improvável que todos seguiriam um 

caminho tão imprudente. Agora, apesar das gerações de esforços para 

desmascarar e desmistificar este evento extraordinário, o “Incidente Dyatlov” 

continua sendo um dos grandes mistérios do século 20 … e uma das mais 

assustadoras histórias da vida real que eu já encontrei. 

E você? Qual teoria defende? 
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O MAR DO DIABO DO JAPÃO 

 

 

Brent Swancer tem sido um estudioso contemporâneo sobre lugares 

misteriosos.  Em seus artigos tem ressuscitado célebres localizações do 

insólito pelo mundo. Em seus escritos, ele nos lembra que os vastos oceanos 

de nosso planeta há muito são uma fonte de contos do estranho e do 

inexplicável, talvez não surpreendentes, considerando a imensidão de suas 

profundezas em grande parte inexploradas. Entre todos os vários fenômenos 

do mar, talvez o mais conhecido seja a famosa região anômala de navios e 

aviões em extinção, chamada Triângulo das Bermudas, que há muito tem sido 

um persistente mistério paranormal e objeto de muito debate e especulação. 

No entanto, o Triângulo das Bermudas não é o único vórtice de navios 

desaparecidos, e a meio mundo de distância, em outro oceano, encontra-se 

uma contrapartida nas águas perto do Japão, que, segundo todos os relatos, é 

tão estranha quanto sua prima Bermuda. 

 

A área que se tornou conhecida como o Mar do Diabo, o Triângulo do Dragão, 

o Ma-no Umi em Japonês e o Triângulo de Taiwan, é uma extensão de oceano 

situada ao largo da costa do Japão que ao longo dos séculos acumulou uma 
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reputação sinistra para engolir os navios até nunca mais serem vistos. A 

localização exata deste temido pedaço de oceano malévolo permanece 

nebulosa, com a maioria das estimativas colocando-o como um triângulo com 

um canto em Taiwan, outro na ilha japonesa de Miyake-jima e outro na ilha de 

Iwo-jima, embora os relatos variem e as dimensões geográficas exatas e o 

perímetro flutuem e sejam incertos. O que é consistente é que este lugar tem 

uma história sombria que remonta ao passado, e envolve navios e aeronaves 

desaparecendo sem deixar vestígios, mais ou menos como o Triângulo das 

Bermudas do Oriente. 

  

Miyake-jima, Japão 

A região tem sido aparentemente vista como uma ameaça desde cerca de 

1.000 aC, quando se acreditava amplamente que os dragões se escondiam 

nas profundezas, destacando vários navios de pesca e militares até a sua 

destruição. Uma história conta como o senhor da guerra e o 5º Khan do 

Império Mongol, Kublai Khan, tentou invadir o Japão duas vezes nos anos 1274 

e 1281, atravessando o Mar do Diabo, perdendo muitos de seus navios e cerca 

de 40.000 homens no processo, com muitos desses destroços ainda 

pontuando o fundo do oceano em suas sepulturas aquáticas. Através dos 

séculos desde então, a área era supostamente conhecida como um lugar a ser 

evitado, e incontáveis pescadores e viajantes se aventuraram pelas ondas 

desaparecendo da face da terra. 
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No entanto, para todos esses alegados desaparecimentos misteriosos, o 

fenômeno permaneceu amplamente desconhecido para o mundo exterior até 

que o notável autor Charles Berlitz publicou seu livro de 1974 sobre o assunto, 

intitulado O Triângulo das Bermudas, que menciona o Mar do Diabo, bem como 

uma continuação O livro de 1989 O Triângulo do Dragão, que foi dedicado a 

ele e forneceu inúmeros casos modernos de supostos desaparecimentos na 

área. Berlitz alegou que o Japão havia perdido pelo menos cinco embarcações 

militares entre os anos de 1952 e 1954, juntamente com suas tripulações 

totalizando 700 homens, dos quais supostamente nunca mais se ouviu falar. O 

governo japonês também enviou uma embarcação de pesquisa chamada Kaio 

Maru No. 5 para a área em 24 de setembro de 1953, mas também 

desapareceu com sua tripulação de 31, tornando-se uma das vítimas mais 

conhecidas do Mar do Diabo e também levando o governo a emitir um aviso 

oficial de que a área não era segura para viagens. 

Curiosamente, além dos navios ou aviões que parecem deixar de existir, o Mar 

do Diabo produziu relatos de muitos outros fenômenos estranhos também. 

OVNIs são frequentemente vistos na área, bem como navios fantasmas e luzes 

misteriosas sobre e sob as ondas. Além disso, existem relatos de pessoas que 

teriam sofrido lapsos de tempo, equipamentos inexplicavelmente defeituosos 

ou distúrbios magnéticos anômalos. 

Devido a essa alta estranheza e ao número de navios desaparecidos na região, 

e muito auxiliado pelo livro de Berlitz, o Mar do Diabo tornou-se conhecido 

como um fenômeno semelhante ao mais conhecido Triângulo das Bermudas, e 

gerou inúmeras teorias sobre o motivo que esse trecho particular do oceano 
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deveria ter para reivindicar tantas vidas. Talvez a mais racional esteja no fato 

de que as duas ilhas mais frequentemente associadas ao triângulo, Miyake-

jima e Iwo-jima, estão situadas ao longo de uma linha de vulcões submarinos 

muito ativos chamados de arco vulcânico Izu-Bonin, que abrange 2.500 

hectares através do Pacífico ao longo de todo o caminho para Guam. 

Considerando isto, a atividade vulcânica violenta ou eventos sísmicos 

submarinos relacionados poderiam muito bem-estar causando alguns desses 

desaparecimentos relatados. De fato, em seu livro The Bermuda Triangle 

Mystery Solved, o cético pesquisador Larry Kusche culpa um vulcão chamado 

Myōjin-shō pelo incidente com o Kaio Maru No. 5, apontando que detritos 

realmente foram encontrados sugerindo isso, e indo ainda mais longe para 

mencionar que este vulcão em particular não estava nem mesmo no tradicional 

Mar do Diabo. Mas, o que falar dos aviões? 

Outras teorias racionais defendem que esses navios foram perdidos devido a 

tempestades ou alguns fenômenos ambientais, ou foram apenas vítimas de 

qualquer um dos outros muitos perigos herdados do oceano. Com o tamanho 

do alegado Mar do Diabo e o tráfego pesado de barcos pela região, parece 

natural que deva haver naufrágios e até mesmo desaparecimentos, e talvez 

estes tenham sido exagerados como sendo causados por fenômenos 

sobrenaturais focados nessa área. 

 

Uma das teorias mais extrema sobre o Mar do Diabo está ligada a um conceito 

apresentado pelo criptozologista e pesquisador paranormal Ivan T. Sanderson. 

Nas décadas de 1960 e 1970, Sanderson teve a ideia de que a Terra estava 

interligada com linhas de poder que convergiam em 12 portais localizados em 

todo o mundo, aos quais ele se referia como “Vortices Vile”. Ele acreditava que 
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esses vórtices formavam triângulos em um certo padrão ao longo de linhas 

particulares de latitude, incluindo o infame Triângulo das Bermudas, que foram 

responsáveis por fazer navios e aviões desaparecerem através de meios 

misteriosos, possivelmente até mesmo para outras dimensões através de 

algum tipo de portal. Esses vórtices vis têm sido responsabilizados pelos 

fenômenos do Triângulo das Bermudas, bem como por outras áreas do planeta 

que foram alvo de estranhos desaparecimentos ou fenômenos paranormais, e 

o Mar do Diabo, aparentemente, está bem no meio de um deles. Sanderson 

escreveria sobre esses vórtices e o Mar do Diabo em um artigo da revista Saga 

chamado Os Cemitérios dos Doze Diabos ao Redor do Mundo.

 

Então, é claro, há a ideia de que o Mar do Diabo nunca existiu de fato fora das 

mentes dos escritores que o abordaram. Muitos céticos têm apontado que 

parece não haver relatos ou menções do Mar do Diabo ou seus 

desaparecimentos bizarros em jornais ou outras publicações antes do trabalho 

de Sanderson sobre vórtices  e a publicação do livro de Berlitz, mesmo no 

Japão, e que quase todas as peças da literatura sobre o fenômeno pode ser 

rastreada até esses trabalhos sobre o assunto, com poucas verificações ou 

fontes para respaldar suas vagas afirmações e a frequente distorção de certos 

fatos para se adequar mais ao mistério do Mar do Diabo. Todos os livros e 

artigos sobre o fenômeno parecem começar por aí, construindo gradualmente a 

história e a mitologia do Mar do Diabo até o ponto em que não é mais possível 

separar qualquer fato da ficção. Todo o mistério do Mar do Diabo e sua 

alegada história de séculos de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos 

paranormais são apenas uma invenção relativamente recente baseada em uma 

invenção da imaginação e uma distorção de fatos? 
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Ficamos com um conto intrigante do alto mar, de um reino com uma história 

sombria temível, onde as pessoas se aventuram a deixar a face da terra sem 

explicação, mas nada disso é verdade? Uma força misteriosa surge abaixo das 

ondas neste canto do mundo, ou é tudo devido a fenômenos naturais normais? 

É de alguma forma ligado a outros lugares semelhantes, como o Triângulo das 

Bermudas? Ou são todos altos contos e especulações? De fato, o mar do 

diabo existe mesmo fora da imaginação? Seja qual for o caso, é certamente um 

caso divertido de mais um suposto lugar de mistérios nos vastos e pouco 

compreendidos oceanos do nosso mundo. 
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O TRIÂNGULO DAS BERMUDAS 

 

Durante toda a minha vida, ouvi falar do Triângulo das Bermudas, ou o 

Triângulo do Diabo. Ainda criança, meus pais me falaram sobre esse local, e 

sempre aparecia alguma reportagem e até bons filmes sobre o tema. Logo 

consegui literatura para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Me lembro 

que vi autores muito bons, como Charles Berlitz – talvez esse seja o melhor 

entre todos – com seus livros “Triângulo das Bermudas”, “Sem deixar 

vestígios”, entre outros. Também me recordo de um documentário que era 

encontrado nas locadoras de fitas VHS da década de 90, feito pela National 

Geografic, onde Charles Berlitz mergulhava pessoalmente na misteriosa 

região. Muitas teorias, inclusive bem recentes, vem tentando explicar os 

misteriosos desaparecimentos que ocorrem nessa região. Eu mesmo tive a 

oportunidade de sobrevoar e sentir suas estranhas turbulências. A literatura 

envolvendo o assunto vai de autores bons, como já foi dito, passando por 

teóricos que nunca viram o mar de perto. Passeia por Atlântida, pela 

espiritualidade, pela ufologia e pela história. Num texto encontrado na 

Wikipédia vemos alguns pontos importantes: 

http://www.detetivedoimprovavel.com.br/
https://www.detetivedoimprovavel.com.br/wp-content/uploads/2018/04/t9.jpg


Acesse: www.detetivedoimprovavel.com.br       Contato: detetivedoimprovavel@gmail.com 
 

Autor: Cain Wolf 
 

 

O Triângulo das Bermudas é uma área que varia, aproximadamente, de 1,1 

milhão de km² até 3,95 milhões de km². Essa variação ocorre em virtude de 

fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, que 

influem decisivamente no cálculo de sua área, situada no Oceano 

Atlântico entre as ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale na Flórida e 

as Bahamas. A região notabilizou-se como palco de diversos 

desaparecimentos de aviões, barcos de passeio e navios, para os quais se 

popularizaram explicações extrafísicas e/ou sobrenaturais. 

Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são os distúrbios que 

esta região passa, no campo magnético da Terra. Um dos casos mais famosos 

é o chamado voo 19. Muito embora existam diversos eventos anteriores, os 

primeiros relatos mais sistemáticos começam a ocorrer entre 1945 e 1950. 

Alguns traçam o mistério até Cristóvão Colombo. Mesmo assim, os incidentes 

vão de 200 a não mais de 1000 nos últimos 500 anos. Howard 

Rosenberg afirma que em 1973 a Guarda Costeira dos EUA respondeu a mais 

de 8.000 pedidos de ajuda na área e que mais de 50 navios e 20 aviões se 

perderam na zona, durante o Século XX. 

Muitas teorias foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e 

navios desaparecidos. Extraterrestres, resíduos de cristais da Atlântida, 

humanos com armas antigravidade ou outras tecnologias esquisitas 

e vórtices da quarta dimensão estão entre os favoritos dos escritores 

de fantasias. Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano do 
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fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos. O tempo 

(tempestades, furacões, tsunamis, terremotos, ondas, correntes) e outras 

causas naturais e humanas são as favoritas entre os investigadores céticos. 

Aqui uma foto que tirei durante um voo comercial normal que fiz sobre o 

Triângulo das Bermudas: 

 

 

Algumas das novas teorias que procuram explicar o mistério do Triângulo das 

Bermudas através da ciência: 

1- Teoria das nuvens 

 

Pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, descobriram 

um padrão anormal nas nuvens que se formam e sobrevoam a região. O 

formato dessas nuvens é geometricamente hexagonal, e os cientistas 
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compararam a sua atuação com a de uma “bomba aérea”. 

O formato nada comum dessas nuvens, permitem a criação de correntes de ar 

superpotentes, capazes de alcançar até 274 quilômetros por hora. Essa 

ventania para vocês terem ideia, poderia ser comparada a força de um furacão. 

Consequentemente ela pode fazer com que o impacto do vento na água do 

oceano, gere ondas de até 15 metros. Tais condições naturais, são 

praticamente mortais, visto que muito dificilmente uma navegação ou avião, por 

mais modernos que fossem, não conseguiria enfrentar condições como estas. 

Nós já sabemos, que as nuvens consideradas normais, são irregulares e por 

isso são incapazes de criar um ciclo de ventos tão potentes como estas, e que 

exclusivamente foram encontradas no Triângulo das Bermudas. 

2- Teoria das bolhas 

Uma das teorias que hoje tem certo crédito no meio científico culpa o gás 

metano, presente no subsolo oceânico do Triângulo, pelos mistérios. “A 

liberação do metano reduz a capacidade de flutuação de um navio e pode 

afundá-lo”, diz o físico Bruce Denardo, da Escola de Pós-Graduação Naval de 

Monterey, nos Estados Unidos. Além do risco de naufrágio, o gás também 

provocaria explosões ao atingir a atmosfera. “Por ser uma forma bruta do gás 

de cozinha, o metano pode entrar em combustão com a faísca de um motor de 

barco ou avião”, afirma o geólogo Carlos José Archanjo, da Universidade de 

São Paulo (USP). 

Gás suspeito Alguns cientistas supõem que o metano pode explicar o mistério 

1. No subsolo oceânico do Triângulo, há metano estocado como hidrato 

gasoso, em estruturas como cristais de gelo. O movimento das placas 

tectônicas muda a pressão e a temperatura das profundezas, transformando 

esse hidrato em gás 

2. O gás de metano sobe para a superfície em forma de bolhas e reduz a 

densidade da água, fazendo com que os barcos percam sustentação e 

afundem 

3. As bolhas também podem liberar o gás na atmosfera e a faísca do motor de 

um avião que passe pelo local nesse momento seria suficiente para provocar 

uma explosão. 
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O que posso comentar sobre as teorias? São bem válidas, mas, não explicam, 

ao meu ver, o grande mistério. Para quem começar a estudar o tema, o grande 

desafio para se desvendar o Triângulo não reside nos desaparecimentos. A 

região em si, nunca foi considerada de navegação fácil. Tem o Mar dos 

Sargaços que aprisionavam os navios na antiguidade, por exemplo. Até hoje 

vemos os constantes furacões que são noticiados na região de Belize, Cuba e 

vizinhanças. Na minha opinião, o que não pode ser esquecido por quem se 

propõe a explicar o triângulo são os relatos de desaparecimentos de navios e 

seus reaparecimentos! Barcos de médio e grande porte foram encontrados 

intactos, porém sem nenhum sinal da tripulação. Em alguns casos, ficou 

evidenciado que a mesa estava posta, com refeições deixadas pela metade, 

sem sinal de luta ou pânico a bordo. Não devemos esquecer o voo 19 e seus 

últimos relatos via rádio de bordo. Não! Há algo a mais que meros 

desaparecimentos. Não estamos falando de modismos do século vinte. 

A Região do Caribe é cenário de fatos estranhos desde antes da era cristã 

Lista de alguns casos famosos registrados: 

500 a.C. – Pesadelo fenício 

Os fenícios – civilização de exímios navegadores que surgiu onde hoje fica a 

Síria – temiam monstros que se moviam num oceano de algas. Hoje, há 

especialistas que veem nisso uma indicação de que eles teriam chegado ao 

mar de Sargaços, área infestada de algas que se estende sobre o Triângulo 

Século XV – Os sustos de colombo 

O navegador Cristóvão Colombo também temia essa parte do mar do Caribe. 

Em seu diário de bordo, ele menciona estranhos acontecimentos no local, 

como o mau funcionamento de sua bússola e a presença de luzes emergindo 

do oceano 

Século XVIII – Primeiro naufrágio 

Em 1790, o barco do espanhol Juan de Bermudez afundou na região, mas ele 

conseguiu chegar a uma ilha que chamaria de Bermudas, por causa de seu 

sobrenome. O navegador não só esteve num dos primeiros naufrágios 

registrados no Triângulo como ainda batizou o arquipélago 

1945 – O caso mais polêmico: 
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Cinco bombardeiros Torpedo, da Marinha americana, decolam de Fort 

Lauderdale, na Flórida, e desaparecem com 14 tripulantes a bordo. O incidente 

do chamado Voo 19 (seu número de controle no tráfego aéreo) tornam a região 

mundialmente famosa como local de sumiços misteriosos 

1951 – Gigante desaparecido 

Um avião-cargueiro C-124, da Força Aérea americana, deixa de ser registrado 

por radares ao sobrevoar o Triângulo. Considerado um dos maiores aviões de 

carga do mundo, ele levava 52 tripulantes 

1963 – Rotina de sumiços 

O navio-cargueiro Marine Sulphur Queen, de 425 pés (129,45 metros), 

desaparece com 39 homens a bordo. Nenhum sinal de socorro foi emitido e o 

navio jamais foi encontrado 

1972 – Mais um caso 

O desaparecimento do cargueiro alemão Anita, de 20 mil toneladas e com 32 

ocupantes, foi o último acontecimento misterioso do Triângulo a ter grande 

repercussão em todo o mundo. 
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Talvez uma lista mais completa fale por si mesma: 

1840 – Rosalie – embarcação francesa encontrada meses após o seu 

desaparecimento, na área do Triângulo das Bermudas, navegando com 

as velas recolhidas, a carga intacta, porém sem vestígios de sua tripulação. 

1880 – Atlanta – Fragata britânica, desapareceu em janeiro, com 290 pessoas 

a bordo. 

1902 – Freya – embarcação alemã, ficou um dia desaparecida. Saiu 

de Manzanillo, em Cuba no dia 3 de outubro. Foi encontrada no dia seguinte, 

no mesmo local de onde havia saído, porém sem nenhuma pessoa a bordo: 

todos os tripulantes desapareceram. 

1909 – The Spray – pequeno iate do aventureiro canadense Joshua Slocum, 

que desapareceu nesta área. 

1917 – SS Timandra – embarcação que iria para Buenos Aires, partindo de 

Norfolk (Virgínia) com uma carga de carvão e uma tripulação de 21 

passageiros. Não emitiu nenhum sinal de rádio. 

1918 – Cyclops – embarcação carregada com 19.000 toneladas de 

aprovisionamentos para a Marinha Norte-americana, com 309 pessoas a 

bordo. Desapareceu a 4 de marçoem mar calmo, sem emitir aviso, mesmo 

dispondo de rádio. 

1921 – Carroll. A. Deering – cargueiro que afundou no cabo Hatteras, cerca de 

1.000 km a oeste das ilhas Bermudas. 

1925 – Raifuku Maru – embarcação que afundou em uma tempestade a cerca 

de 1.000 km ao norte das ilhas Bermudas. 

1925 – Cotopaxi – embarcação desaparecida próximo a Cuba. 

1926 – SS Suduffco – embarcação que afundou em um furacão no triângulo. 

1931 – Stavenger – cargueiro desaparecido com 43 homens a bordo. 

1932 – John and Mary – embarcação desaparecida em abril. Foi encontrada 

posteriormente à deriva, a cerca de 80 quilômetros das ilhas Bermudas. 

1938 – Anglo-Australian – embarcação desaparecida em março, com uma 

tripulação de 39 homens. Pediu socorro quando estava próxima ao Arquipélago 

dos Açores. 

1940 – Gloria Colite – embarcação desaparecida em fevereiro. Foi encontrada 

com tudo intacto, mas sem a tripulação. 
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1942 – Surcouf – submarino francês que foi atacado pelo cargueiro norte-

americano Thompson Lykes perto do Canal do Panamá, a cerca de 1.800 km 

do triângulo 

1944 – Rubicon – cargueiro cubano desaparecido em 22 de outubro. Foi 

encontrado mais tarde pela Guarda Costeira Norte-americana próximo à costa 

da Flórida. 

1945 – Super Constellation – aeronave da Marinha Norte-americana 

desaparecida em 30 de outubro, com 42 pessoas a bordo. 

1945 – voo 19 ou Missão 19 (“Flight 19”) – esquadrilha de cinco aviões TBF 

Avenger, desaparecida em 5 de dezembro. 

1945 – Martin Mariner – hidroavião enviado na busca do Voo 19, também 

desapareceu em 5 de dezembro, após 20 minutos de voo, com treze tripulantes 

a bordo. 

1947 – C-54 – aeronave do Exército dos Estados Unidos, jamais foi 

encontrada. 

1948 – DC-3 – aeronave comercial, desaparecida em 28 de dezembro, com 32 

passageiros. 

1948 – Tudor IV Star Tiger – aeronave que desapareceu com 31 passageiros. 

1948 – SS Samkey – embarcação que afundou a 4.200 km a nordeste do 

triângulo e a 200 km a nordeste dos Açores. 

1949 – Tudor IV Star Ariel – aeronave que desapareceu no triângulo. 

1950 – Sandra – cargueiro transportando inseticida, desapareceu em junho e 

jamais foi encontrado. 

1950 – GLOBEMASTER – Avião comercial dos Estados Unidos desaparecido 

em março. 

1952 – YORK – Avião de transporte britânico. Desaparecido em 2 de fevereiro. 

Tinha 33 passageiros a bordo, além da tripulação. Sumiu ao norte do Triângulo 

das Bermudas. 

1954 – Lockheed Constelation – aeronave militar com 42 passageiros a bordo 

que desapareceu no triângulo. 

1955 – CONNEMARA IV – Desapareceu em setembro e apareceu 640 km 

distante das bermudas, também sem tripulação. 

1956 – MARTIN P-5M – Hidroavião desaparecido em 9 de novembro. Fazia a 

patrulha da costa dos Estados Unidos. Sumiu com dez tripulantes a bordo nas 
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proximidades do Triângulo das Bermudas. 

1957 – CHASE YC-122 – Desaparecido em 11 de janeiro. Era um avião 

cargueiro com quatro passageiros a bordo. 

1962 – Um avião KB-50 desapareceu em 8 de janeiro. Tratava-se de um avião 

tanque das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Desapareceu quando cruzava 

o Triângulo. 

1963 – MARINE SULPHUR QUEEN – Cargueiro que desapareceu em 

fevereiro sem emitir nenhum pedido de socorro. 

1963 – SNO’BOY – Desaparecido em 1º de julho. Era um pesqueiro com vinte 

homens a bordo. Nunca foi encontrado. 

1963 – 2 STRATOTANKERS KC-135 desapareceram em 28 de agosto. Eram 2 

aviões de quatro motores cada, novos, a serviço das forças aéreas 

americanas. Iam em missão secreta para uma base no Atlântico, mas nunca 

chegaram no local. 

1963 – CARGOMASTER C-132 – Desaparecido em 22 de setembro perto das 

ilhas Açores. 

1965 – FLYNG BOXCAR C-119 – Desaparecido em 5 de junho. Era um avião 

comercial com dez passageiros a bordo. 

1967 – WITCHCRAFT – Desaparecido em 24 de dezembro. Considerado um 

dos casos mais extraordinários do Triângulo. Tratava-se de uma embarcação 

que realizava cruzeiros marítimos. Estava amarrado a uma bóia em frente ao 

porto de Miami, Flórida, a cerca de 1600 metros do solo. Simplesmente 

desapareceu com sua equipe e um passageiro a bordo. 

1970 – Milton Latrides – cargueiro francês que partiu de Nova Orleans em 

direção à Cidade do Cabo. Levava uma carga de azeite vegetal e refrigerante. 

Afundou no triângulo em abril. 

1973 – ANITA – Desaparecido em março. Era um cargueiro de 20.000 

toneladas que estava circulando próximo ao Triângulo com 32 tripulantes a 

bordo. 

1976 – Grand Zenith – petroleiro, afundou com pessoas e bens a bordo. Deixou 

uma grande mancha de petróleo que pouco depois também desapareceu. 

1976 – SS Sylvia L. Ossa – embarcação que afundou em um furacão a oeste 

das ilhas Bermudas. 

1978 – SS Hawarden Bridge – embarcação que foi encontrada abandonada no 
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triângulo. 

1980 – SS Poet – embarcação que afundou em um furacão no triângulo. 

Transportava grãos para o Egito. 

1995 – Jamanic K – cargueiro que afundou no triângulo, depois de sair de Cap-

Haïtien. 

1997 – Iate – É encontrado um iate alemão. 

1999 – Genesis – cargueiro que afundou depois de sair do porto de São 

Vicente. Sua carga incluía 465 toneladas de tanques de água, tábuas, concreto 

e tijolos; informou de problemas com uma bomba um pouco antes de perder o 

contato. Foi realizada uma busca sem sucesso em uma área de 85.000 km² 

(33.000 milhas quadradas). 

Outros eventos: 

Um Cessna 172 é “caçado” por uma nuvem, o que resulta em funcionamento 

defeituoso de seus instrumentos, com consequente perda de posição e morte 

do piloto, como informaram os passageiros sobreviventes. 

Um Beechcraft Bonanza voa para dentro de uma monstruosa nuvem cúmulo ao 

largo de Andros, perde o contato pelo rádio e logo recupera-o, quatro minutos 

depois, mas descobre que agora está sobre Miami, com mais vinte e cinco 

galões de gasolina do que deveria ter – quase exatamente a quantidade de 

gasolina que seria gasta pelo aparelho no trecho percorrido (Andros-Miami). 

Um 727 da National Airlines fica sem radar durante dez minutos, tempo em que 

o piloto informa estar voando através de um leve nevoeiro. Na hora de 

aterrissar, descobre-se que todos os relógios a bordo e o cronômetro do avião 

perderam exatamente dez minutos, apesar de uma verificação da hora cerca 

de trinta minutos antes da aterrissagem. 

Acredito que quando tivermos uma teoria que, realmente, venha a explicar os 

casos, de fato, desafiadores do Triângulo das Bermudas, aí sim, estaremos no 

caminho certo da verdade. Quando os que se envolverem no estudo do tema 

quiserem saber o que está ali ocorrendo e não simplesmente desmistificar ou 

ridicularizar os que não se cansam de perguntar, aí sim estaremos na direção 

certa. 
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Um curioso livro que ultrapassa o impensável se chama “Eu escapei do 

triangulo das Bermudas”. Vale a leitura. Baixe AQUI. Como escapei do 

triangulo das Bermudas 

 

Recomendo, evidentemente, os livros de Charles Berlitz já acima citados. 

Fonte de pesquisa: 

https://mundoestranho.abril.com.br/geografia/por-que-desaparecem-avioes-e-

navios-no-triangulo-das-bermudas/ 
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O MISTÉRIO DAS TROMBAS 

 

 

As trombas são as tempestades mais localizadas já bem conhecidas e 

estudadas, porém o livro Desaparições Misteriosas de Patrice Gaston nos 

chama a atenção para relatos curiosos sobre essas manifestações 

meteorológicas. A sua zona de destruição é muito limitada em comparação 

com a de um furacão ou de um ciclone. Embora uma tromba só utilize uma 

parte fraca da energia duma grande tempestade, esta energia é perfeitamente 

dirigida sobre uma zona bem determinada, que pode ter apenas umas 

centenas de metros de largura ao longo da sua progressão. 

 

Mas a descrição que o capitão R. Taplin faz de uma tromba, ao largo da costa 

da Nova Guiné, é bastante eloquente: “A medida que avançava, deslizando a 

trinta quilometros por hora, víamos a agua esguichar e subir num jato continuo 
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e uniforme até a nuvem. Cerca de duas milhas a noroeste do nosso navio, a 

tromba apresentou-se de súbito sob uma forma fantástica e extraordinária; 

alongou-se consideravelmente, balançando-se e ondulando como uma 

serpente. Depois de ter descrito um arco completo –  um 

dos espetáculos mais magníficos que jamais vi durante a minha carreira de 

homem do mar –  desapareceu em poucos segundos, 

tão completamente como se nunca tivesse existido”. 

O movimento da agua em redemoinho sugada atá a nuvem lembra um 

aspirador gigantesco em funcionamento, manejado por um pescador que 

apanha assim nas suas redes toneladas de peixes duma vez só . . . A imagem 

é audaciosa, mas flagrante o seu realismo. 

Se formos mais longe, uma manifestação destas poderá acaso estar na origem 

da estranha precipitação que se verificou na Louisiana , onde, depois duma 

tempestade, tombou uma chuva de escamas de peixe em número prodigioso? 

Foram encontradas escamas em dezoito quilômetros ao longo das margens do 

Mississipi! Uma tromba que pesca milhões de peixes e vai lançar as escamas 

rejeitadas um pouco mais longe! 

Por outro lado, no momento em que a tromba acima referida se apresentou sob 

um angulo fantástico, depois de se ter alongado consideravelmente, não terá 

efetuado como que um movimento destinado a evitar o obstáculo representado 

por um navio que se encontra no seu caminho?  Parece que deve ter-se 

alongado para melhor o contornar..  . Uma tromba que, com obstáculo à vista, 

toma as suas disposições para o evitar e contornar. . . 

Claro que, com um bom molho de fantasia, o mais simples fato pode carregar-

se de mistério. Mas esta breve analise só se desenvolve a partir de elementos 

conhecidos e reais. As trombas podem, se o desejarem evitar um obstáculo 

contornando-o  ou sobrevoando-o . . . Frequentemente, uma curiosa forma de 

inteligência parece animar a natureza , e não somos os únicos a pensá-lo. 
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Segundo teorias bem fundamentadas, a chaminé duma tromba desce duma 

nuvem, pois duas correntes de ar vindas de direções opostas provocariam o 

movimento giratório resultante do seu encontro. 

Existem trombas que pendem simplesmente do céu, como cordas prestes a 

agarrar à sua passagem todos os objetos de 

interesse. . . 

 

O aviso da aproximação duma tromba possui características que não enganam 

nunca. O céu torna-se francamente escuro no setor donde ela vem; nuvens de 

cores “estranhas” giram rapidamente no céu. Esta coloração vai do negro de 

tinta ao esverdeado ou púrpura, ou então nota-se uma “estranha palidez”, na 

maior parte das vezes de mistura com cinzento ou branco-vaporoso. Pela sua 

violência e poder de destruição, uma tromba não pode comparar-se a um 

aguaceiro e a sua força temível é um dos mistérios da natureza que os sábios 

ainda não desvendaram. 

Mas o que é que desce e sobe na chaminé das trombas? 

Na Monthly Weather Review , uma publicação oficial do Gabinete de 

Meteorologia dos Estados Unidos, encontramos o caso raríssimo duma 

observação do interior duma tromba feita por Will Keder, um proprietário do 

Kansas. 

“(. . .) Levanto a cabeça e mergulho o olhar em pleno centro da tromba. A 

abertura hiante da chaminé, que está completamente 

vazia, e na qual sobe e desce o que me parece uma “nuvem isolada” , mede 

entre quinze e trinta metros de diâmetro e eleva-se a 
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uma altura  de pelo menos oitocentos metros . As paredes são formadas por 

nuvens em rotação. ” 

A tromba avançou para o local onde se encontrava a testemunha, saltou por 

cima da sua casa, como para evita-la, para ir por fim destruir uma granja mais 

adiante . . . Acaso? Duvidamos, pois o fato tem-se produzido muitas vezes. 

Por outro lado, a aludida “nuvem isolada” é duma consistência bastante 

estranha pois as “paredes formadas de nuvens em 

rotação” deveria arrasta-la no seu movimento. A menos que não se trate duma 

nuvem, mas de qualquer coisa sólida que provoca o redemoinho, subindo e 

descendo na chaminé. Será impossível? 

Se pegarmos num pião atravessado por uma haste de metal segundo o seu 

eixo, para lhe imprimir, por ação de uma mola, movimento de 

rotação  –  existem brinquedos assim  –  , o ar que o rodeia é arrastado por 

esse movimento. Se, além disso, o pião projetar vapor branco bastante denso, 

criará assim uma espécie de turbilhão. Se dirigirmos este pião eletronicamente, 

como os aviões miniaturas telecomandadas, produziremos uma tromba em 

miniatura. . . 

Como as trombas são transparentes, pode distinguir-se no interior da sua 

chaminé essa coisa estranha que parece ser ou água ou uma matéria vaporosa 

branca ou escura que sobe e desce. Que espécie de aberração física é esta? 

Não estamos longe de pensar que este “núcleo sólido“, branco ou escuro, está 

na verdadeira origem das trombas, produz o seu movimento, imprime-lhe a 

direção e a velocidade.  .  . 

Um aspirador imenso saído do fantástico . . . 

O ruído que se ouve quando uma tromba faz a sua aparição é assustador. É 

geralmente comparado ao rugir duma esquadrilha de aviões a jacto, ou ao 

fragor de cem comboios a rodarem a toda a velocidade. 

Mas o mais curioso é que ainda não tenha sido possível determinar as causas 

desse ruído, como, de resto, acontece com o do trovão. Pensa-se apenas que 
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no fenômeno devem intervir velocidades supersônicas, mas provocadas por 

que? 

 

Uma nuvem que sobe e desce . . . 

Mas pondo de parte estes aspectos, uma tromba teria por acaso o poder de 

fazer desaparecer navios inteiros , com ou sem a sua tripulação? 

Frank Lane transcreve uma citação de Hurd: “Um enorme dragão negro desce 

das nuvens e mergulha a cabeça na agua; a sua 

cauda parece ligada ao céu; e este dragão bebe a água com tanta sofreguidão 

que engole ao mesmo tempo todos os barcos que 

encontra na sua passagem, tripulações e cargas, por muito pesadas que sejam 

. . .“ 

Nenhuma testemunha nos contou casos destes, que, no entanto, consideramos 

possíveis . Uma tromba possui um poder de aspiração tal que lhe deve ser fácil 

um barco de pesca, um naviozinho de madeira, mas de modo algum um 

quatro-mastros ou um iate, não falando em couraçados. 

Os navios podem ser afundados por uma tromba, como sucedeu em 1885 no 

porto de Tunes, mas ficam sempre destroços, vestígios. De resto, o paquete 

Aquitaine, que foi atingido em 1933 por um ciclone, não se afundou . . . Parece 

que a potência desta tromba chega apenas para engolir na manga de sua 

chaminé objetos relativamente leves , ou para deslocar veículos de algumas 

toneladas. . . 
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Visto que, em princípio, uma tromba não possui suficiente poder de aspiração 

para sugar embarcações de grande tonelagem, deveria ser-lhe possível raptar 

um homem, até mesmo vários, e isso confirmaria em parte a hipótese 

formulada pelos investigadores. 

Na realidade, muitas pessoas foram levantadas do solo e depostas mais 

adiante: saíram dessa aventura sem outros danos que não fossem arranhões 

ou ferimentos. Algumas vítimas imprudentes tiveram um fim mais triste, mas 

nenhum desapareceu definitivamente. 

Houve o caso, bastante estranho, de homens, cavalos e gado terem sido 

levantados por trombas, em 1815, durante a erupção do Tamboro. Com efeito, 

não é raro que certos cataclismos naturais sejam acompanhados do fenômeno 

de trombas quando, anteriormente, nada deveria supor uma correlação entre 

eles. 

 

Um professor duma escola rural na Virginia, que vivia numa casa de madeira, 

conta o seu próprio caso: “Estava no vestíbulo quando vi o que me pareceu ser 

um turbilhão que subia do vale. Tombou sobre a escola. A primeira coisa de 

que me lembro a 

seguir foi encontrar-me com água até os joelhos, no meio dum charco de vinte 

e cinco metros, no local onde ficava a escola. . .” 

Perguntamos como é que a tromba evitou arrastar consigo aquele homem, 

quando da escola nada restou? Teria sido “efetuada uma escolha” entre a casa 

e o homem que a habitava? 
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Uma tromba que evita um navio e o contorna . . . Uma nuvem “solida”, 

desafiando as leis da física, que anima as chaminés da trombas . . . Nuvens de 

cores estranhas . . . Um fenômeno que escolhe as suas vítimas, rejeita outras, 

pesca toneladas de peixes, ruge como um esquadrilha de aviões, avalia o peso 

dos objetos que encontra . . .! 

O mais inacreditável reside sem dúvida na observação doutra testemunha, que, 

normalmente, devia ter sido tragada com o seu navio perante o assalto de uma 

multidão de trombas . . . As trombas aparecem por vezes em conjunto , no 

mesmo momento e no mesmo local; podem multiplicar-se até as dezenas. 

Mas deixemos Frank Buck contar: “O céu estava dum negro de tinta e, de 

repente, o navio foi rodeado por trombas. Devia haver 

pelo menos uma cinquenta visíveis ao mesmo tempo. A mais próxima, a 

oitocentos metros, girava e elevava-se a uma altura 

inacreditável, e o seu cimo parecia perder-se nas grandes nuvens escuras”   O 

navio onde ele se encontrava nem sequer foi aflorado por uma delas . . . Que 

prodígio é este? 

No que respeita às trombas, muitas observações fizeram nascer dúvidas no 

espirito de alguns sábios e amadores quanto à origem da sua formação 

puramente atmosférica  . . . Finley cita casos de observações de dezenas de 

trombas com aspecto de “objetos sólidos envolvidos em nuvens”. Refere que, 

quando, em 1881, na Georgia , apareceu a “tromba de Americus” , a nuvem 

emitia um estranho vapor de enxofre . . . O fenômeno é também descrito como 

“um estranho vapor sulfuroso, ardente e enjoativo para todos os que se 

aproximaram o suficiente para o aspirar”. . . 

http://www.detetivedoimprovavel.com.br/


Acesse: www.detetivedoimprovavel.com.br       Contato: detetivedoimprovavel@gmail.com 
 

Autor: Cain Wolf 
 

 

Uma tromba pode também tomar a forma duma bola ou duma ampulheta, e foi 

vista mesmo uma que “unia duas nuvens sem ponto de contato com o mar”. . . 

A que transferências fantásticas procederiam elas? 

Numerosas testemunhas viram duas massas nebulosas encontrarem-se, uma 

vinda de sudoeste, outra de nordeste: “Chocaram uma com a outra no meio 

dum ruído horroroso como se fossem projetadas por peças de artilharia. Por 

vezes preciptavam-se no solo, donde saltavam para o céu como foguetões 

gigantescos”. 

Em outubro de 1972, a poucos quilômetros de Grasse, no Var, um agricultor 

descobriu num pinhal um espaço de cem metros quadrados devastados como 

se “uma poderosa aspiração tivesse sido feita de cima”, torcendo ou 

seccionando pinheiros de quarenta centímetros de diâmetro. . . Isto faz 

recordar o que aconteceu ao largo de Etreat, no mês de novembro de 1958: 

cinco bolas de fogo, seguindo-se com poucos segundos de intervalo, 

desencadearam uma mini-tromba. Esta relação de causa e efeito é-nos 

bastante conhecida dessas nuvens de trombas que aparecem como “objetos 

envolvidos num vapor nevoento“. . . 
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O PLANETA NOVE 

O controverso Planeta Nove, novo integrante do Sistema Solar que ninguém 

nunca viu 

Durante muito tempo, os escritores proscritos pela arqueologia consideraram 

os antigos textos sumérios (entre outros povos) que mencionavam a existência 

de planetas e outros astros depois descobertos pela ciência. Algumas dessas 

interpretações mencionavam planetas que nunca foram encontrados até os 

dias de hoje. Entretanto, o site da BBC publicou recentemente uma curiosa 

matéria que resumimos abaixo: 

 

O ‘Planeta Nove’ é descrito como uma ‘super Terra’ 

Ele tem dez vezes o tamanho da Terra e, por se encontrar 20 vezes mais 

distante do Sol que Netuno, precisa de 10 mil a 20 mil anos para completar sua 

órbita. 

Seu nome, ainda que provisório, é “Planeta Nove”, porque se trata nada menos 

que do nono membro do Sistema Solar. O problema é que ninguém o viu. 

O astro foi descrito pela primeira vez há dois anos em uma pesquisa publicada 

na revista científica The Astronomical Journal e, desde então, divide a 

comunidade científica. 
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Mas os autores do estudo, Michael Brown e Konstantin Batygin, ambos 

especialistas do prestigiado Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), 

estão acostumados com a controvérsia: eles fazem parte também da equipe de 

pesquisadores que rebaixou Plutão à categoria de planeta anão. 

Michael Brown disse que ‘incrivelmente’ ninguém conseguiu provar que sua 

hipótese sobre o nono integrante do Sistema Solar está errada 

Embora muitos cientistas critiquem a falta de evidências definitivas sobre a 

existência do Planeta Nove, os pesquisadores preferem se concentrar na 

metade do copo que está cheia. 

É que, em todo esse tempo, nenhuma evidência surgiu para refutar a 

existência do planeta de forma conclusiva. 

“Nos últimos 170 anos, muitos afirmaram ter descoberto novos planetas e 

sempre estiveram errados”, disse Brown à revista The Atlantic na semana 

passada. 

O astrônomo afirmou que, “incrivelmente”, ninguém conseguiu provar que seus 

cálculos para o nono planeta estejam errados. 

Batygin, por sua vez, compartilhou em sua conta no Twitter o artigo da revista, 

intitulado “O Planeta Nove é real?” com o acréscimo do comentário: “A 

resposta curta é: sim”. 

É que, segundo os cientistas, é mais difícil imaginar o Sistema Solar sem esse 

astro do que com ele. 

Indícios para o ‘sim’ 

Para descrever a existência deste gigante planeta congelado, os 

pesquisadores basearam-se principalmente em dados indiretos, como seus 

supostos traços gravitacionais. 
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Em particular, estudaram seis objetos localizados no chamado Cinturão de 

Kuiper, uma região que se estende da órbita de Netuno até o espaço 

interestelar. 

Esses corpos gelados têm órbitas elípticas que apontam na mesma direção, 

algo que é tão improvável que só poderia ser explicado pela presença de um 

corpo como o Planeta Nove, segundo defenderam Brown e Batygin em seu 

estudo original. 

Planeta Nove estaria no Cinturão de Kuiper, uma região que se estende da 

órbita de Netuno ao espaço interestelar | Foto: Science Photo Library 

Em outubro, Batygin deu uma entrevista ao site de notícias da Nasa, agência 

espacial americana, em que disse: “Neste momento, existem cinco linhas 

diferentes de estudos com evidências observacionais que apontam para a 

existência do Planeta Nove”. 

De acordo com o astrofísico, “se você decidir eliminar essa explicação e 

imaginar que o Planeta Nove não existe, você geraria mais problemas do que 

soluções. De repente, você teria cinco enigmas diferentes e você deveria ter 

que desenvolver cinco teorias diferentes para explicá-los”. 
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No mês passado, o próprio Batygin publicou um estudo que aumentaria as 

evidências defendidas por ele, em que afirma que o Planeta Nove até 

conseguiu mudar o sentido da órbita de objetos distantes do Sistema Solar. 

Indícios para o ‘não’ 

Nestes dois anos, astrônomos de diferentes partes do mundo apresentaram 

explicações alternativas ao nono planeta. 

De acordo com um projeto chamado “Outer Solar System Origins Survey” 

(“Pesquisas sobre as origens para além do Sistema Solar”), por exemplo, que 

descobriu mais de 800 novos objetos transneptunianos (aqueles que orbitam o 

Sol a uma distância média superior à de Netuno), a distribuição desses corpos 

é realmente aleatória. 

Eles até chegaram a dizer que os dados sobre os quais Brown e Batygin estão 

se baseando têm erros causados por fatores climáticos – assim, todos os 

cálculos seriam tendenciosos. 

Christopher Smeenk, filósofo da ciência da Universidade do Oeste de Ontário, 

nos Canadá, foi além. 

“Os cientistas muitas vezes são bons em desenvolver conclusões por 

contrastes, ao estilo de Sherlock Holmes”, disse ele à revista The Atlantic. 

O famoso detetive, acrescentou, era capaz de elaborar probabilidades de culpa 

entre uma série de suspeitos. 

E assim termina a matéria da BBC. O assunto, entre os estudiosos do 

improvável, porém, tem suas fronteiras ainda mais estendidas, quando 

consideramos as incríveis ideias dos livros Daninken, Charreux e outros 

pesquisadores. O DETETIVE DO IMPROVÁVEL continua sua pesquisa.. 
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O MANUSCRITO VOINICH 

 

 

O Manuscrito Voynich é um misterioso livro manuscrito e ilustrado com um 

conteúdo incompreensível. Imagina-se que tenha sido escrito há 

aproximadamente 600 anos por um autor desconhecido que se utilizou de um 

sistema de escrita não-identificado e uma linguagem ininteligível. É conhecido 

como “o livro que ninguém consegue ler”. 

Ao longo de sua existência registrada, o manuscrito Voynich tem sido objeto de 

intenso estudo por parte de muitos criptógrafos amadores e profissionais, 

incluindo alguns dos maiores decifradores norte-americanos e britânicos ao 

tempo da Segunda Guerra Mundial (todos os quais falharam em decifrar uma 

única palavra). Esta sucessão de falhas transformou o manuscrito Voynich num 

tema famoso da história da criptografia, mas também contribuiu para lhe 

atribuir a teoria de ser simplesmente um embuste muito bem tramado – uma 

sequência arbitrária de símbolos. 

Uma teoria diz que o manuscrito teria sido criado como arte no século XVI 

como uma fraude. O fraudador teria sido o mago, astrólogo e falsário inglês 

Edward Kelley com ajuda do filósofo John Dee para enganar Rodolfo II da 

Germânia (do Sacro Império Romano-Germânico). No entanto, o manuscrito 

segue o padrão das línguas naturais de seguir a Lei de Zipf, o que indica que 

ele não deve ser apenas uma combinação de símbolos aleatórios, mas sim 

uma língua ou código. 

Foi datado por carbono como se fosse do começo do século XV (1400). 

Segundo a datação, Kelley não o poderia ter escrito pois nasceu meio século 

depois. Vendo torres que se assemelham a uma cidade há uma teoria que diz 
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que foi escrito no norte da Itália. O livro ganhou o nome do livreiro polaco-

estadunidense Wilfrid M. Voynich, que o comprou em 1912. A partir de 2005, o 

manuscrito Voynich passou a ser o item MS 408 na Beinecke Rare Book and 

Manuscript Library da Universidade de Yale. A primeira edição fac-símile foi 

publicada em 2005 (Le Code Voynich), com uma curta apresentação em 

francês do editor, Jean-Claude Gawsewitch, ISBN 2350130223. 

Características 

 

Nestes três páginas manuscritas que parecem objetos astronômicos. 

O volume, escrito em pergaminho de vitelo, é relativamente pequeno: 16 cm de 

largura, 22 de altura, 4 de espessura. São 122 folhas, num total de 204 

páginas. Estudos consideram que o original teria 272 páginas em 17 conjuntos 

de 16 páginas cada, outros falam em 116 folhas originais, tendo uma se 

perdido. 

Percebe-se, pelo desalinhamento à direita no fim das linhas, que o texto é 

escrito da esquerda para a direita, sem pontuação. Análise grafológica mostra 

uma boa fluência. No total são cerca de 170 mil caracteres, num conjunto de 20 

a 30 letras se repetem, além de cerca de 12 caracteres que aparecem apenas 

uma ou duas vezes. Os espaços indicam haver 35 mil palavras; os caracteres 

têm boa distribuição quantitativa e de posição, alguns podem se repetir (2 e 3 

vezes), outros não, alguns só aparecem no início de palavras, outros só no fim; 

análises estatísticas (análise de frequência de letras) dão ideia de uma língua 

natural, europeia, algo como inglês ou línguas românicas. 

Segundo o linguista Jacques Guy, a aparente estrutura do texto indica 

semelhanças com línguas da Ásia do Sul e Central, sendo talvez uma Língua 

tonal, algo como línguas Sino-tibetanas, Austro-asiáticas ou Tai. 
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Conforme datação por Carbono 14 feita pela Universidade do Arizona, o 

pergaminho data do início do século XV; Conforme a análise do “Mc.Crone 

Research Institut” a tinta é da mesma época, embora as cores dos desenhos 

sejam posteriores. 

Nas páginas finais aparecem anotações mais recentes feitas em letras latinas 

nas formas de alfabetos europeus do século XV. 

Composição 

A seção “biológico” do texto contendo o banho de mulheres nuas. 

Acompanha o texto uma quantidade significativa de ilustrações em cores que 

representam uma ampla variedade de assuntos; os desenhos permitem que se 

perceba a natureza do manuscrito e foram usados como pontos de referência 

para os criptógrafos dividirem o livro em seções, conforme a natureza das 

ilustrações. 

 

Seção I (Fls. 1-66): denominada botânica, contém 113 desenhos de plantas 

desconhecidas. 

Seção II (Fls. 67-73): denominada astronômica ou astrológica, apresenta 25 

diagramas que parecem se referir a estrelas. Aí podem ser identificados alguns 

signos zodiacais. Neste caso ainda fica difícil haver certezas acerca do que 

trata realmente a seção. 

Seção III (Fls. 75-86): denominada biológica, denominação que se deve 

exclusivamente à presença de muitas figuras femininas, frequentemente 

imersas até os joelhos em estranhos vasos comunicantes contendo um fluido 

escuro. 

Logo após essa seção vem uma mesma folha repetida seis vezes, 

apresentando nove medalhões com imagens de estrelas ou figuras que podem 

parecer células, imagens radiais de pétalas e feixes de tubos. 
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Seção IV (Fls. 87-102): denominada farmacológica – medicinal, por meio de 

imagens de ampolas e frascos de formas semelhantes às dos recipientes das 

farmácias antigas. Nessa seção há ainda desenhos de pequenas plantas e 

raízes, possivelmente ervas medicinais. 

A última seção do manuscrito Voynich tem início na folha 103 e prossegue até 

o fim, sem que haja nessa seção final mais nenhuma imagem, exceto 

estrelinhas (ou pequenas flores) ao final de alguns parágrafos. Essas 

marcações fazem crer que se trata de algum tipo de índice. 

Descoberta 

Wilfrid Voynich (1865-1930) adquiriu o manuscrito em 1912 

A ilustração da parte “biologia”. 

 

O manuscrito Voynich deve sua denominação a Wilfrid Michael Voynich, um 

americano de ascendência polonesa, mercador de livros, que adquiriu o livro 

no colégio Jesuíta de Villa Mondragone, em Frascati, em 1912, através de 

padre jesuíta Giuseppe (Joseph) Strickland (1864-1915). Os Jesuítas 

precisavam de fundos para restaurar a vila e venderam a Voynich 30 volumes 

da sua biblioteca, que era formada por volumes do Colégio Romano que 

tinham sido transportados ao colégio de Mondragone junto com a biblioteca 

geral dos Jesuítas, para evitar sua expropriação pelo novo Reino de Itália. 

Entre esses livros estava o misterioso manuscrito. 

Com o livro, Voynich encontrou uma carta de Johannes Marcus Marci (1595-

1667), reitor da Universidade de Praga e médico real de Rodolfo II da 

Germânia, com a qual enviava o livro a Roma, ao amigo polígrafo Athanasius 

Kircher para que o decifrasse. 
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Na carta, que ostenta no cabeçalho Praga, 19 de agosto de 1665 (ou 1666), 

Marci declarava ter herdado o manuscrito medieval de um amigo seu 

(conforme revelaram pesquisas, era um muito conhecido alquimista de nome 

Georg Baresch), e que seu dono anterior, o Imperador Rodolfo II do Sacro 

Império Romano, o adquirira por 600 Ducados, cifra muito elevada, acreditando 

que se tratasse de algo escrito por Roger Bacon. 

Voynich afirmou que o livro continha pequenas anotações em Grego antigo e 

datou o mesmo do século XIII. 

A definição da data do pergaminho ainda é controversa, mas é possível situar a 

elaboração do texto no final do século XVII: uma análise por radiação 

infravermelha revela a presença de uma assinatura sucessivamente apagada: 

Jacobi a Tepenece, na época Jacobus Horcicki, morto em 1622 e principal 

alquimista a serviço de Rodolfo II do Sacro Império. Como “Jacobi” recebeu o 

título de Tepenece em 1608, isso prova não ser confiável a informação da 

aquisição do manuscrito antes disso. 

Além disso, uma das plantas representadas em desenho na Seção “Botânica” é 

quase idêntica ao girassol, que somente passou a existir na Europa depois do 

Descobrimento da América, o que leva o manuscrito a ser posterior a 1492. 

Criptografia 

 

Muitos, ao longo do tempo, e principalmente em tempos mais recentes, 

tentaram decifrar a escrita e a língua desconhecidas do manuscrito Voynich. O 

primeiro a ter afirmado que decifrara a escrita foi William Newbold, professor de 

filosofia medieval na Universidade da Pensilvânia. Em 1921 publicou um artigo 

no qual apresentava um proceder complexo e arbitrário pelo qual decifrara o 

texto. O texto como visível, segundo ele, não tinha significado, o verdadeiro 

conteúdo seria um subtexto micro-grafado, com marcas minúsculas ocultas nos 

caracteres maiores. O texto real era escrito em Latim, camuflado nas marcas 

quase invisíveis, sendo obra de Roger Bacon. A conclusão que Newbold tirou 
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de sua tradução dizia que já no final da Idade Média seriam conhecidas noções 

de Astrofísica de Biologia molecular. 

A página que mostra as características do texto 

Nos anos 40, os criptógrafos Joseph Martin Feely e Leonell C. Strong 

aplicaram ao documento um outro sistema de decifração, tentando encontrar 

caracteres latinos nos espaços claros, brancos. A tentativa apresentou 

resultados sem significado. O manuscrito foi o único a resistir às análises dos 

“experts” de criptografia da marinha americana que ao fim da guerra estudaram 

e analisaram alguns antigos códigos cifrados para testar os novos sistemas de 

codificação. 

J.M. Feely publicou uma dedução no livro “Roger Bacon’s Cipher: The Right 

Key Found” no qual, mais uma vez, volta-se a atribuir a Bacon a paternidade do 

livro misterioso. 

Em 1945 o professor William F. Friedman constituiu em Washington um grupo 

de estudiosos, o “First Voynich Manuscript Study Group (FSG)”. A opção foi por 

uma abordagem mais metódica e objetiva, a qual levou à percepção a grande 

repetição de “palavras” em alguns trechos no texto do manuscrito. No entanto, 

independente da opinião formada ao longo dos anos quanto ao caráter artificial 

da tal linguagem, na prática, a busca terminou em impasse: de fato não serviu 

para transpor os caracteres em sinais convencionais, o que serviria de ponto 

de partida para qualquer análise posterior. 

 

O professor Robert Brumbaugh, docente de filosofia medieval de Yale, e o 

cientista Gordon Rugg, na sequência de pesquisas linguísticas, assumiram a 

teoria que veria o Voynich como um simples expediente fraudulento, visando a 

desfrutar, na época, do sucesso que obtinham as obras de natureza esotéricas 

junto às cortes europeias. 
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Em 1978 o filólogo diletante John Stojko acreditou ter reconhecido a língua, 

declarando que se tratava do ucraniano com as vogais removidas. A tal 

tradução, no entanto, apesar de apresentar alguns passos num sentido 

aparentemente lógico (Ex.: O Vazio é aquilo pelo qual combate o “Olho do 

Pequeno Deus”) não correspondia aos desenhos. 

Em 1987 o físico Leo Levitov atribuiu o texto ao povo Cátaro, pensando ter 

interpretado o texto como uma mistura de diversas línguas medievais da 

Europa Central. O texto, porém, não correspondia à cultura cátara e a tradução 

não fazia muito sentido. 

 

O estudo mais significativo nessa matéria hoje é aquele feito em 1976 por 

William Ralph Bennett, que aplicou estudos de casuística e estatística de letras 

e palavras do texto, colocando em foco não somente a repetição, mas também 

a simplicidade léxica e a baixíssima Entropia da informação. A linguagem 

contida no Voynich não somente teria um vocabulário muito limitado, mas 

também uma basicidade linguística encontrada somente na Língua havaiana. O 

fato de que as mesmas “sílabas” e ainda palavras inteiras venham repetidas 

mostra algo que parece uma zombaria relacionada a uma visão mais 

complacente, inconscientemente, mas não deliberadamente enigmático. 

O alfabeto utilizado, além de não ter sido ainda decifrado, é único. Foram, no 

entanto, reconhecidas de 19 a 28 possíveis letras, que não têm nenhuma 

ligação ou correspondência perceptível com os alfabetos hoje conhecidos. Em 

alguns pontos encontram-se quatro palavras ou mais repetidas de forma 

consecutiva. Suspeita-se também que foram usados dois alfabetos 

complementares, mas não iguais, e que o manuscrito teria sido redigido por 

mais de uma pessoa. 

É imprescindível e significativo lembrar que a total falta de erros ortográficos 

perceptíveis, de pontos riscados ou apagados, ou hesitações, é estranha, pois 
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tais falhas sempre ocorreram em todos os manuscritos que já foram localizados 

e analisados. 

Hipótese filosófica 

A flor na página 32, com cores ainda são vibrantes. 

As palavras contidas no manuscrito apresentam frequentes repetições de 

sílabas, o que levou alguns estudiosos (William Friedman e John Tiltman) a 

levantar a hipótese de se tratar de uma língua Filosófica, ou seja, Artificial, na 

qual cada palavra é composta de um conjunto de letras que lembram uma 

divisão dos substantivos em categorias. 

 

O exemplo mais claro de língua artificial é a “Língua analítica de John Wilkins”, 

também analisado no conto homônimo de Jorge Luís Borges. Nessa língua, 

todos os seres são catalogados em 40 categorias, subdivididas em sub-

categorias e a cada uma é associada uma sílaba ou uma letra: desse modo, 

por exemplo, a classe geral “cor” é indicada como “robo’”; assim, o vermelho 

será “robos” e o amarelo “robof” e assim por diante. 

Essa hipótese baseava-se na repetição de sílabas, mas até hoje ninguém 

conseguiu dar um senso razoável aos prefixos silábicos repetidos. Além disso, 

as primeiras línguas artificiais começaram a aparecer em épocas posteriores 

da provável compilação do manuscrito. Quanto a esses pontos, não é uma 

restrição tão importante, pois é fácil acreditar que ideia de línguas filosóficas é 

simples e poderia ser mais antiga do que se pensa. 

Uma hipótese contrária, muito mais arriscada e audaciosa, é de que era um 

objetivo do manuscrito sugerir que se tratava de uma língua artificial. O certo é 

que Johannes Marcus Marci tinha contatos com Juan Caramuel y Lobkowitz, 

cujo livro ‘Grammatica Audax’ constituiu numa inspiração para a Língua 

analítica de Wilkins. 

Possível solução 
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Recentemente foi levantada a hipótese que buscava entender o motivo da 

dificuldade para o texto ser decifrado. Gordon Rugg, em julho de 2004, 

individualizou um método que poderia ter sido seguido pelos autores 

hipotéticos para produzir “ruídos casuais” em forma de sílabas e de palavras. 

Esse método, realizável mesmo com os recursos de 1600, explicaria essa 

repetição de sílabas e de palavras, a essência básica típica da escrita casual e 

tornaria verossímil a hipótese de o texto ser um falso trabalho renascentista 

criado como arte para enganar qualquer estudioso ou soberano. 

 

Antes disso, o estudioso Jorge Stolfi, da Universidade de Campinas (Brasil), 

havia proposto a hipótese de que o texto fosse composto misturando sílabas 

casuais tiradas de uma tabela de caracteres. Isso explicaria a regularidade das 

repetições, mas não a ausência de outras estruturas de repetição, por exemplo, 

das outras letras ligadas aos conjuntos repetitivos. 

Rugg parte da ideia de que o texto tenha sido composto com métodos 

combinatórios disponíveis por volta dos anos 1400 a 1600: chamou sua 

atenção a chamada “Grade (tabela) de Cardano”, criada por Girolamo Cardano 

em 1550. O método consiste em sobrepor com uma tabela de caracteres ou 

com um texto uma segunda grade, com apenas algumas pequenas casas 

(janelas) cortadas de modo a permitir ler a tabela que fica atrás. A 

superposição oculta a parte supérflua do texto de baixo, deixando visível a 

mensagem. Rugg reconduziu o método de criação com uma grade de 36 x 40 

casas, à qual sobrepôs uma máscara com três furos, compondo assim os três 

elementos da palavra: prefixo, raiz central e sufixo. 

O método, muito simples na sua utilização, teria permitido ao anônimo autor do 

manuscrito a realização muito rápida do texto partindo de uma única grade 

(com casa cortada) colocada em diversas posições. Isso acabou com a teoria 

de que o manuscrito fosse algo falso, dado que um texto de tais proporções 
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com características sintáticas similares será muito difícil de ser feito sem um 

método dessa natureza. 

Rugg determinou algumas “regras básicas” do “Voynich” que poderiam 

reconduzir às características da tabela usada pelo autor. Como exemplo, a 

tabela original tinha a provavelmente as sílabas do lado direito mais longas, 

algo que se reflete nas maiores dimensões dos prefixos em relação às sílabas 

seguintes. Ele ainda tentou entender se o texto poderia se tratar de um segredo 

codificado no texto, mas a análise o levou a excluir tal hipótese, pois, em 

função da complexidade de construção das frases, é quase certo que a grade 

foi usada não para codificar o texto, mas para escrevê-lo. 

Pesquisas históricas posteriores a esse estudo levaram a atribuir a John Dee e 

a Edward Kelley o texto. Dee era um estudioso do Período Elisabetano e teria 

introduzido o notório falsário Kelley na Corte de Rodolfo II (Sacro Império 

Romano) por volta de 1580. Kelley era mago, além de falsificador, e assim 

conhecia truques matemáticos de Cardano, tendo criado o texto a fim de obter 

uma vultosa cifra que lhe foi dada pelo Imperador. 

Como todo bom mistério que se preze, é óbvio que o Manuscrito Voynich deu 

origem a uma variedade de teorias sobre sua criação. Entre elas estava a de o 

volume poderia ter sido criado por algum alquimista obscuro, a de que ele 

poderia ser uma farmacopeia medieval ou, ainda, que ele poderia tratar de 

magia negra. 

 

Contudo, de acordo com Grace Lisa Scott, do site Inverse, um especialista 

britânico em textos medievais chamado Nicholas Gibbs acredita ter decifrado o 

misterioso volume. Ele passou três anos analisando o manuscrito e descobriu 
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que ele não foi redigido em um idioma ou código desconhecido coisa nenhuma, 

mas sim em uma forma simplificada do latim. 

Segundo Gibbs, o problema com os especialistas e criptógrafos que analisaram 

os textos e ilustrações anteriormente é que nenhum deles era historiador ou 

tinha profundo conhecimento em manuscritos medievais. E o que a coleção de 

imagens de mulheres nuas, plantas estranhas, textos e símbolos astronômicos 

e zodiacais querem dizer? Bem, o conteúdo do Voynich não tem nada de 

sobrenatural — e trata de condições ginecológicas. 

Decodificado 

Pois é, caro leitor… o manuscrito que durante o último século foi analisado por 

especialistas em criptografia da Primeira e Segunda Guerra Mundial, linguistas 

e até por computadores modernos, fala sobre problemas femininos. Gibbs 

chegou a essa conclusão depois de encontrar uma relação entre os símbolos 

presentes no códice e outros volumes medievais sobre medicina, incluindo o 

Trotula — uma coleção de livros do século 12 dedicados à saúde da mulher. 

Mais especificamente, Gibbs revelou ter encontrado em todos os textos 

ilustrações idênticas de um mineral com propriedades magnéticas chamado 

magnetita — que, por alguma razão, era usado como remédio para tratar uma 

variedade de condições ginecológicas. Segundo Gibbs, o manuscrito também 

conta com diversas imagens de mulheres se banhando, o que, de acordo com 

o especialista, era uma estratégia usada na época em que o volume foi 

redigido para melhorar a saúde. 

 

Além dessas pistas todas, outro indicativo de que o Voynich é um livro sobre 

medicina é a forma como ele foi organizado. Semelhante a outros volumes 

medievais, em vez de os nomes das plantas e males tratados no livro 

aparecerem com sua descrição em cada capítulo, eles deveriam estar listados 
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no índice, juntamente com a informação de em qual página poderiam ser 

encontrados — mas o índice está faltando no manuscrito. 

Conforme explicou Gibbs, se o índice estivesse presente no manuscrito, o 

mistério sobre o seu conteúdo teria sido desvendado há muito — muito — 

tempo. 
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O CASO DAS CRIANÇAS VERDES 

 

 

Caso das crianças que apareceram na Vila de Woolpit ainda é um mistério 

As crianças apareceram não se sabe de onde. Eles falavam uma língua 

desconhecida, usavam estranhas roupas. Não comiam e tinham uma pele 

verde. Eles pareciam não ser deste mundo. Quem eram eles e de onde 

vieram? 

Essas crianças misteriosas entram em nosso mundo através de uma janela do 

tempo, de outra dimensão ou emergiram do submundo? Depois de muitos 

anos, muitas pessoas têm se ocupado com estas questões, tentativas para 

encontrar uma explicação para essa estranha ocorrência que só torna o caso 

mais inexplicável. 

A história começou há muito tempo atrás; as duas notáveis crianças foram 

descobertas na vila de Woolpit, em Suffolk ― UK. O incidente se deu durante o 

regime do rei Stephen da Inglaterra (1135-1154), numa época difícil. Os 

camponeses estavam trabalhando quando as duas crianças, um garoto e uma 

garota, repentinamente emergiram de um fosso profundo. As pessoas ficaram 

de olhos arregalados diante do fato. 

Estavam vestidas com roupas de material nada familiar e suas peles eram 

verdes. Era impossível falar com eles por que tinham um dialeto desconhecido. 

Os dois foram levados para o dono do feudo, Sir Richard de Caline. 

Obviamente, eles estavam tristes e choraram por vários dias. 

http://www.detetivedoimprovavel.com.br/
https://www.detetivedoimprovavel.com.br/wp-content/uploads/2019/04/images10.jpg


Acesse: www.detetivedoimprovavel.com.br       Contato: detetivedoimprovavel@gmail.com 
 

Autor: Cain Wolf 
 

 

Os pequenos esverdeados se recusaram a comer e a beber qualquer coisa até 

que alguém ofereceu feijão ainda no talo para eles. Eles sobreviveram 

comendo feijão por vários meses. Mais tarde eles começaram a comer pão. O 

tempo passou, o pequeno e esverdeado garoto entrou em depressão, adoeceu 

e morreu. A garota adaptou-se melhor a sua nova situação. Ela aprendeu a 

falar inglês e gradualmente sua pele foi perdendo a cor verde. Mais tarde se 

tornou uma saudável jovem e se casou. 

Ela era sempre perguntada sobre seu passado e de onde tinha vindo, mas tudo 

que falava só fazia aumentar o mistério sobre suas origens. Explicava que seu 

irmão e ela tinham vindo de “uma terra sem sol”, com um perpétuo crepúsculo. 

Todos os habitantes eram verdes. Ela não tinha certeza exata onde se 

localizava sua terra. Ainda, ela chamava de “Luminous” a outra terra, que era 

cruzada por um “rio considerável” separando o mundo deles. 

 

Também são inexplicáveis como as crianças apareceram naquele fosso. A 

garotinha disse que ela e seu irmão estavam procurando o rebanho do pai e 

seguiram por caverna escutando o som dos sinos. Vagaram na escuridão por 

um longo tempo até que acharam uma saída; de repente, eles ficaram cegos 

por um clarão de luz. 

A luz do sol e a temperatura diferente deixaram-nos cansados; descansavam 

quando ouviram vozes, viram pessoas estranhas e tentaram fugir. Entretanto, 
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não tiveram tempo de se mover da boca do fosso onde foram descobertos. As 

fontes originais dessa história são William de Newburgh e Ralph de 

Coggeeshall, dois cronistas ingleses do século 12. 

Muitas explicações têm aparecido para o enigma das crianças verdes. Uma 

das teorias sugeridas é que as crianças eram imigrantes flamengas que 

sofreram perseguição. Seus pais teriam sido mortos e o garoto e a garota se 

esconderam na floresta. Esta ideia explicaria as roupas diferentes, mas não 

esclarece o fato das crianças falarem uma língua desconhecida, embora alguns 

habitantes locais achassem que era uma corruptela de flamengo. 

Outros sugerem má nutrição ou o envenenamento por arsênico como a causa 

da pele verde. Também havia um rumor que um tio tentou envenenar as 

crianças, mas isso nunca foi confirmado. No entanto, outras pessoas como o 

astrônomo escocês, Duncan Lunan, sugeriam que as crianças eram 

alienígenas enviados de outro planeta para a Terra. 

 

De acordo com outras teorias, as crianças vieram de um reino subterrâneo ou, 

possivelmente, de outra dimensão. Poderiam as crianças verdes de Woolpit ter 

vindo de um mundo paralelo, um lugar invisível ao olho nu? É importante 

lembrar que a garota disse que “não havia sol” no lugar de onde ela teria vindo. 

Disto se pode deduzir que ela habitava de um mundo subterrâneo. A 

verdadeira origem das crianças nunca foi descoberta e este caso continua um 

mistério. 

A Lenda dos Meninos Verdes é muito controversa. Atualmente, duas versões 

principais circulam na internet, mas a história destes personagens começa 

muito antes. O primeiro registro, do século XII e o segundo, do século XIX com 

variações que adentram ao século XX são, contudo, muito semelhantes nos 
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principais elementos do enredo e tudo faz supor que o caso é um só, ainda 

mais antigo. É uma dessas anedotas que atravessam gerações até que sua 

origem se perde no tempo. 

São diferenças entre as tradições: uma acontece no período entre 1135 a 

1154, em plena Idade Média, no Reino Unido, em Suffolk, vila de Woolpit; a 

outra se passa em 1887, na Espanha, num lugarejo chamado Banjos. A 

terceira versão, mais recente, é reportada a 1906 e também se localiza na 

Espanha, em Bañolas ou Banyoles. O conto popular espanhol foi submetido às 

mais severas investigações. 

A terceira versão é curiosamente enriquecida de detalhes documentais. Em 

1985, um canal de televisão espanhol fez um programa sobre o tema com base 

no relato conforme foi pesquisado pelo escritor Jacques Bergier (Os 

Extraterrestres na História). Este relato identifica dois dos investigadores que 

tentaram esclarecer o episódio: um deles teria enviado pela Universidade de 

Barcelona e produziu um relatório que foi arquivado. 

O segundo orientação suas investigações para a descoberta da localização de 

Banjos, que ficaria próximo a Barcelona, com auxílio da pesquisa etimológica. 

Outro espanhol que assinava Aitor Ondarrieta publicou, nos anos de 1990, a 

hipótese de Banyoles-Bañolas: 

 

Bañolas é um povo envolto em muitos mistérios que rodeiam seu famoso 

lago… Em meados de abril de 1906… Foram encontrados perdidos uma 

menina de dez anos e um menino de onze na imediações de Bañolas. Eram 

crianças estranhas, olhos grandes, cabeça proeminente. Sua pele rugosa tinha 

um tom verde-escuro. Foram recolhidos por José, padre de Bañolas. 

O vilarejo de Banjos e o padre José, jamais foram encontrados em 

investigações posteriores. Uma reportagem da revista Aluzzi (2004) e 
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reproduzida no site PSICO-FXP afirma que o caso é espanhol e acrescenta 

detalhes espetaculares: 

… Médicos e químicos, procedentes da capital catalã, se dirigiram ao pequeno 

pueblo para estudar o caso e logo comprovaram que a constituição orgânica 

das estranhas criaturas era diferente da humana. Não tinham pâncreas e 

possuíam um só pulmão ainda que este apresentasse um tamanho maior que o 

pulmão normal. Pelo estudo da constituição da pele se descobriu a existência 

de fibras desconhecidas na Terra. 

As diferentes versões se referem ao mundo subterrâneo de onde teriam vindo 

às crianças como uma “terra de luz crepuscular”. A história de Woolpit insiste 

que as crianças foram atraídas para a caverna pelo som de capainhas ou um 

som melodioso. Já as crianças espanholas foram “transportadas” de modo 

mais violento: apanhadas por redemoinho ou arrastadas por uma massa de 

água. A narrativa mais mirabolante de Woolpit acrescenta: as crianças vieram 

de um “lugar cristão” chamado San Martin (Saint Martin’s Land), a menina 

chamava-se Agnes e o som que ouviram foi o de “sinos de igreja”… 

 

Evidentemente, ainda que haja um núcleo de verdade no caso, as duas 

versões básicas (inglesa e espanhola) e a última, de 1906, já relatam um fato 

corrompido por mais de uma vertente imaginativa, como se misturasse mitos 

de tempos diferentes. Seres que personificam a Natureza (duendes são 

verdes), habitantes de mundo paralelo ou mundo subterrâneo, e ainda o toque 

cristão dado ao conto com a introdução da “Terra de San Martin”. 
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Paul Harris, um persistente investigador do assunto, publicou um ensaio no 

periódico Fortean Studies, em 1998, apresentando uma reconstituição dos 

fatos bastante plausível. Todo o episódio teria acontecido em época anterior e 

próxima ao reinado de Henrique II (Inglaterra). A data mais popular do 

aparecimento das crianças, na Inglaterra, é 1173, coincidindo com o início do 

governo daquele monarca, que perseguiu os mercadores flamengos (de 

Holanda) e os tecelões da Bélgica. 

Foi uma mudança nas regras do jogo, pois, até então havia um bom fluxo 

daqueles comerciantes e artesãos na Inglaterra. Em 1173 houve uma batalha e 

grandes matanças. Harris propõe que as crianças eram flamengas 

provavelmente originárias do vilarejo de Fornham San Martin ― o que 

explicaria a referência à Saint Martin’s Land, situada poucas milhas a noroeste 

de Woolpit (ou Wolf pit), separada desta vila pelo rio Lark. Com os pais, talvez, 

mortos nos conflitos da época, ou perdidos, as crianças escaparam de uma 

carnificina embrenhando-se na floresta ― Thetfort Forest, lugar envolto em 

sombras, o mundo de luz crepuscular, ao qual amenina se referiu. Perderam a 

noção do tempo e ficaram mal-nutridos, inclusive de sol, o que deve ter 

produzido chlorosis, que é o esverdeamento gradual da pele. 

Os sinos ouvidos pertenceriam, então, a uma igreja próxima, do cemitério St. 

Edmunds. Harris informa, ainda, que entre os dois vilarejos existem muitas 

passagens subterrâneas de antigas minas. As crianças podem ter passado um 

bom tempo perdidas nestas profundezas sem luz e emergiram em território 

inglês, com uma aparência descomposta, usando roupas flamengas e falando 

um dialeto desconhecido da população de Woolpit. A teoria de Harris parece 

encerrar qualquer polêmica sobre As Crianças Verdes do Folclore Europeu, 

explicando os detalhes recorrentes e pormenores mais exóticos. 
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Diferentes leituras tentam explicar o mistério sobre essas crianças. Há quem 

acredite que elas vieram mesmo de um mundo subterrâneo ou talvez até de 

um universo paralelo. Outra teoria que acompanha essa lenda é a de que eles 

eram alienígenas e que poderiam ter aterrissado na Terra por engano. 

A teoria mais aceita hoje em dia, porém, é que as crianças escapavam da 

perseguição do rei Henrique II contra os invasores flamengos (belgas), e que 

fugiram do vilarejo de Fornham St. Martin quando este foi destruído pelo 

exército britânico em um ataque que também matou seus pais. 

A história por trás da lenda 

O historiador Paul Harris explica, em sua análise publicada em 1998 sobre o 

evento, que as crianças se esconderam nas florestas da região e que 

desenvolveram anemia por terem ficado muito tempo sem alimentação. Isso 

poderia explicar a coloração verde de suas peles quando elas foram 

encontradas posteriormente em Woolpit. 

O fato de a menina não ter lembranças claras de sua vida pregressa pode ser 

resultado dos eventos traumáticos vivenciados, assim como a privação 

alimentar pode ter afetado sua capacidade de raciocínio e memória durante o 

período de fuga entre florestas e cavernas. 

A garota recebeu o nome de Agnes quando foi batizada, e há indícios de que 

tenha se casado com um oficial britânico chamado Richard Barre. A lenda das 

crianças de Woolpit, mesmo com o caráter folclórico e misterioso, foi registrada 

na época por dois historiadores: William of Newburgh e Ralph of Coggeshall. 
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É possível imaginar como a aparição de duas crianças, de coloração verde e 

falando uma língua estranha, poderia gerar mistério em um vilarejo no século 

12, e ser considerado até mesmo um caso de seres de outro planeta. 

Apesar de todas as explicações mundanas possíveis ao evento, a verdade 

completa por trás dessa história talvez nunca seja esclarecida, e talvez seja 

melhor a sustentação do mistério à desmistificação da lenda de Woolpit. 
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O ENIGMÁTICO OUMUAMUA 

 

 

Os cientistas romperam seu silêncio sobre o asteroide em forma de charuto 

que entrou no sistema solar da Terra, com professores de Harvard afirmando 

que o objeto interestelar poderia ter sido enviado por alienígenas. 

Enquanto o asteroide em forma de charuto passava pelo sistema solar, os 

cientistas começaram a teorizar que os asteroides poderiam ter vindo de longe 

e depois orbitado nas vizinhanças do Sistema Solar. Uma nova teoria de 

especialistas do Smithsonian Center for Astrophysics de Harvard, Shmuel Bialy 

e Abraham Loeb, disse que ‘Oumuamua pode ter sido enviado por alienígenas 

para inspecionar outras galáxias. 

“Quanto ao formato de charuto,  isso torna o objeto leve para sua área de 

superfície e permite que ele atue como uma vela leve. 
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“Sua origem pode ser natural (no meio interestelar ou em discos proto-

planetários) ou artificial (como uma sonda enviada para uma missão de 

reconhecimento na região interna do sistema solar)”. 

Agora, especialistas falaram sobre a teoria dos dois astrônomos, refutando 

agressivamente a afirmação. 

Alan Fitzsimmons, um astrofísico da Universidade de Queens, em Belfast, 

disse: “Como a maioria dos cientistas, eu adoraria que houvesse provas 

convincentes de vida alienígena, mas não é o caso”. 

“Já foi mostrado que suas características observadas são consistentes com um 

corpo tipo cometa ejetado de outro sistema estelar. 

“E alguns dos argumentos neste estudo são baseados em números com 

grandes incertezas”. 

Katie Mack, astrofísica do estado da Carolina do Norte, também teve um 

problema com a teoria. 

Ela escreveu no Twitter: “O que você tem que entender é: os cientistas estão 

perfeitamente felizes em publicar uma ideia estranha se ela tiver a mínima 

chance de não estar errada”. 

Mas até que todas as outras possibilidades tenham se esgotado dezenas de 

vezes, até mesmo os autores provavelmente não acreditam no que afirmaram 

inicialmente. 

No entanto, o Prof Loeb defendeu sua teoria e disse que nunca saberemos a 

verdade, pois é improvável que o asteroide passe pelo sistema solar 

novamente. 

Ele disse à NBC News: “É impossível adivinhar o propósito por trás de 

‘Oumuamua sem mais dados”. 

Acredita-se que a bizarra rocha espacial em forma de charuto tenha vagado 

entre as estrelas por centenas de milhões de anos e é o primeiro objeto 

estranho a ser visto em nosso sistema solar. 
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‘Oumuamua tem cerca de 400 metros de comprimento e tem uma cor vermelha 

escura e foi avistado pelo telescópio Pan-STARRS1 no Havaí em 19 de 

outubro de 2017, viajando a cerca de 95.000 quilômetros por hora. 

  

Aqui está um breve resumo das outras teorias de onde Oumuamua veio.  

 

O universo invisível tornou visível? 

Uma das explicações anteriores e mais distantes propôs que Oumuamua 

poderia realmente ser um grande pedaço de “matéria escura macroscópica”. A 

matéria escura é o material invisível que se acredita ser a maior parte do 

universo. 

“Ao contrário dos equívocos amplamente difundidos, a matéria escura não 

precisa estar na forma de partículas elementares de interação fraca, mas pode 

ser encontrada em pedaços muito maiores”, diz o breve artigo de cientistas da 

Case Western Reserve University, do Perimeter Institute do Canadá e Stanford.  

Os pesquisadores postulam que se sua hipótese fosse verdadeira, a passagem 

de Oumuamua poderia ter alterado as órbitas de Mercúrio, da Terra e da Lua. 

Ninguém ainda confirmou quaisquer mudanças nesses caminhos planetários. 
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Migalhas de outro sistema solar 

Uma das explicações mais populares para a origem de Oumuamua na 

literatura é a ideia de que ela é remanescente do processo de formação 

planetária em torno de outra estrela distante. Basicamente, um asteroide 

interestelar do outro lado do cosmos. 

Acredita-se que os primeiros dias de qualquer sistema solar sejam turbulentos 

e caóticos. Com pedaços de detritos em todo o lugar, alguns podem até ser 

completamente eliminados do sistema. 

Um estudo recente usou novos dados para tentar descobrir exatamente de 

quais sistemas estelares o objeto errante pode ter sido exilado. 

Outra teoria sugere que Oumuamua não vem dos fragmentos da formação 

planetária, mas dos restos da destruição de um planeta. 

“Concluo que a origem de Oumuamua como um fragmento de um planeta que 

foi interrompido e depois ejetado por um membro denso de um sistema binário 

poderia explicar suas peculiaridades”, escreveu Matija Cuk, do Instituto SETI, 

em um artigo da revista Astrophysical Journal Letters . 

A ideia aqui: um encontro com uma densa estrela anã vermelha pode ter 

rasgado um planeta à parte, arremessando pelo menos uma peça em forma de 

charuto em nossa direção. 
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Um cometa fora do comum 

 

Outra explicação inicial era que Oumuamua era algum tipo de cometa estranho 

de outro lado da galáxia em forma alongada e diferente de tudo que já vimos e, 

ainda,  sem uma cauda óbvia e esperada. No entanto, ele acelerou na saída do 

sistema solar como um cometa, à medida que recebeu um impulso do gelo 

aquecido e da água a bordo em seu desfiladeiro pelo sol. 

Vários pesquisadores sugeriram que talvez fosse um núcleo de cometa morto, 

um cometa que foi fragmentado de uma maneira semelhante à explicação do 

fragmento do planeta acima mencionado ou apenas um novo tipo de cometa . 

Não tão alienígena afinal 

Também houve algumas sugestões de que Oumuamua talvez nem fosse tão 

alienígena. Algumas das pesquisas mais recentes exploram a ideia de que ela 

pode ter vindo das bordas do nosso próprio sistema solar. Um artigo chegou a 

ponto de sugerir que seu comportamento e trajetória estranhos poderiam ser 

explicados por terem sido “espalhados” por um planeta “ainda desconhecido” 

em nosso sistema solar. 

 

Sim, isso é uma referência ao que às vezes é chamado de Planeta 9 ou 

Planeta X, outro conceito confuso e  que tende a deixar a internet em 

polvorosa. 
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Um artigo do notável astrônomo Jason Wright, da Universidade Estadual da 

Pensilvânia, joga água fria na ideia de que um planeta invisível poderia ter 

lançado Oumuamua contra nós, no entanto. 

Enquanto permanecer em seu caminho atual, o mistério do primeiro voo 

interestelar da humanidade permanecerá. Bem, a menos que ‘Oumuamua de 

repente faça um retorno. 
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A MALDIÇÃO DO DIAMANTE HOPE 

 

 

Quando alguém hoje toma em suas mãos uma antiga joia, facilmente pode se 

encantar com sua aparência, sem considerar a história que está ali solidificada 

e brilhante diante dele.  Se essa joia for o diamante Hope, então, não teria 

apenas história, mas sim, um longa e terrível maldição. 

De acordo com a lenda, a fabulosa joia conhecida como Diamante Hope 

antigamente enfeitava a testa de um ídolo hindu, de onde foi roubado por um 

sacerdote. O pobre homem foi capturado e torturado por seu ato. 

  

A admirável gema, que dizem ser amaldiçoada, surgiu pela primeira vez na 

Europa em 1642, nas mãos de um comerciante e contrabandista francês 

chamado Jean- Baptiste Tefernier. Ele obteve um lucro considerável com sua 

venda, porém seu filho esbanjador acabou gastando grande parte do dinheiro. 

Viajando à Índia para recuperar sua fortuna, Tefernier foi atacado por uma 

matilha de cães bravios, vinda sabe-se lá de onde e feito em pedaços. 
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Em seguida, a pedra passou para as mãos do famoso rei Luís XIV da França, 

que reduziu seu incrível tamanho de 112,5 quilates para 67,5. Essa redução, 

no entanto, não afetou a maldição. Nicholas Fouquet, alto funcionário do 

governo francês, que tomou emprestado o diamante para um baile oficial, foi 

acusado de desfalque e condenado à prisão perpétua, vindo a morrer na 

cadeia. 

  

A princesa de Lambelle, que usava o diamante regularmente, foi espancada 

até morrer por uma multidão parisiense. O próprio rei morreu arruinado e 

desprezado, vendo seu império em ruínas. Também tiveram contato com a 

pedra, Luís XVI e a rainha Maria Antonieta que morreram na guilhotina. 

  

 

Em 1830, o tesouro foi adquirido pelo banqueiro londrino Henry Thomas Hope 

por 150 mil dólares. Aí começaram seus problemas. A fortuna da família 
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declinou rapidamente, e um neto morreu na miséria, antes que outro herdeiro 

vendesse a pedra maldita. 

  

Durante os dezesseis anos seguintes, o Diamante Hope passou de mão em 

mão, chegando mesmo a pertencer ao francês Jacques Colet, que cometeu 

suicídio, e ao príncipe russo Ivan Kanitovitsky, vítima de assassinato. Em 1908, 

o sultão turco Abdul Hamid pagou 400 mil dólares pelo Diamante Hope e 

presenteou-o a Subaya, sua concubina favorita. Menos de um ano depois, 

Hamid matou Subaya e foi destronado. Simon Montharides, o proprietário 

seguinte, morreu de forma trágica, juntamente com a mulher e uma filha 

pequena, quando a carruagem em que viajava tombou. 

  

O diamante e sua maldição chegaram às mãos do gênio das finanças, o norte- 

americano Ned McLean, que pagou pela pedra apenas 154 mil dólares. 

Vincent, seu filho, foi vítima de um acidente automobilístico, e uma filha morreu 

como consequência de uma dose excessiva de drogas. A mulher de McLean 

ficou viciada em morfina, e o próprio McLean faleceu em um hospital para 

doentes mentais. A sra. McLean morreu em 1947, deixando a herança maldita 

a seis netos, inclusive à pequena Evalyn, que, na ocasião, contava 5 anos. 
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Dois anos depois, a família McLean vendeu o diamante a Harry Winston, 

negociante de pedras preciosas. Winston, por sua vez, doou-o à Smithsonian 

Institution, onde permanece até hoje. Talvez a maldição não se aplique a 

instituições, como recai sobre indivíduos. Ou talvez a terrível maldição tenha, 

finalmente, terminado com Evalyn McLean, um dos seis netos da sra. McLean, 

encontrada morta, sem nenhuma causa aparente, em seu apartamento de 

Dallas, no dia 13 de dezembro de 1967, quando estava com 25 anos. 

 

 

 

EPÍLOGO 

Assim termina nossa jornada após abrirmos aleatórias gavetas dos porões do 

universo do Realismo Fantástico. Um estudo apenas está começando. Para os 

crentes e descrentes nos temas, não existem, senão outro caminho, a não ser 

o de ler, pesquisar para defender ou refutar esses estranhos relatos, 

testemunhos e registros do curioso universo que nos cerca. 

 

Cain Wolf 
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