
IRESFPVAOO] 0, 

S E R V I Ç O P Ú B L I C O F E D E R A L 
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Do DO-45 
Ao DO-42 

Assunto: Transcrição de Gravação. 

I - Transcrição da gravação na frequência 
127.5 MHz do ACC SBBR e as aeronaves SBD, SBA e SBJ, envolvendo OVNI, no 
dia 06 de dezembro de 1978, nos horários especificados. 

HORA ESTAÇÃO CONTATOS 

07:05: 

07:07: 

07:09: 

SBD 
ACC 
SBD 

ACC 
SBD 
ACC 
SBD 
SBA 
ACC 
SBA 

ACC 

SBA 
SBD 
ACC 
SBD 
ACC 

Brasília, Marilia S.B.D. 
S.B.D. BrasTlia. 
Esta livrando a terminal de São Paulo, nível 060 esti 
ma traves da posição Buta aos 18 uno oito, S.B.D, com 
transponder "STAND-BY". 
Ciente, acione 4100 quatro mil e cem Delta. 
Confirme o código? 
Quatro uno zero zero. 
Ciente. 
BrasTlia, S.B.A. 
S.B.A. BrasTlia. 
Traves Pirassununga zero sete mantendo meia zero, Ri
beirão Preto aos dois quatro 
Ciente S.B.A, mantenha o meia zero, reporte quando em 
contato com a Companhia, Alfa. 
Bravo Alfa. 
BrasTlia, o Bravo Delta. 
Bravo Delta, prossiga. 
Jã tem identificação do Delta no radar? 

rãfcione identificação. 
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HORA 

07:09: 

07:10: 

ESTAÇÃO 

SBD 

ACC 

SBD 
SBJ 
ACC 
SBJ 

ACC 

SBJ 

ACC 

SBJ 

CONTATOS 

Afirmativo; confirme se tem conhecimento de algum tr|_ 
fego nessa radial em nTvel mais alto. 
Positivo; temos o Sierra Bravo Juliete e está no ní
vel oitenta, porém ainda não entrou em contato com 
o Centro. 
Positivo. 
Centro Brasília, TAM Sierra Bravo Juliete. 
S.B.J, Brasília. 
No momento livrando a terminal de São Paulo uno uno , 
no nível zero oito zero, transponder "STAN-BY", info£ 
ma Brasília que tem um objeto não identificado a nos
sa direita, creio que... o... desde que decolamos de 
Campinas que está nos acompanhando estava a nossa es
querda, no momento ã direita, não sei se Brasília es
tá ciente desse tráfego. 
Sierra Bravo Juliete, para sua informação nos recebe
mos informação da Torre de São Paulo... de Campinas, 
de ter avistado objeto luminoso não identificado, po
sitivo? Solicitaremos que... se possível nos forneces_ 
se toda a performance se possível, desse objeto lumi
noso, e faremos uma gravação de VÍDEO positivo? Não 
estamos detetando nada no radar. 
Ele aumenta a nebulosidade, diminue..., está agora... 
estamos avistando, esta bem... a luminosidade bem for 
te; aumenta e diminue, na nossa direita. 
Positivo, o S.B.J. para sua informação, nos temos t i 
do... no decorrer de nossa existência aqui no DACTA ' 
nos temos tido várias observações várias informa
ções desses objetos não identificado; no entanto, pa
ra sua segurança e para sua tranquilidade, não temos 
tido notícia de que esses objetos ou seja la o que ' 
for, tenha interferido com a navegação. Deverá pros
seguir naturalmente sua navegação, informando qual
quer eventualidade, positivo? 
Afirmativo. Sõ informamos para.... so comunicamos Bra 
sília, para ficar ciente aí desse objeto. 

RESERVADO 
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HORA ESTAÇÃO CONTATOS 

07:10: ACC Positivo; Brasília agradece a sua informação, Juliete 
e estamos... está sendo vigiado agora pelo radar,qual_ 
quer informação, qualquer eco que verificarmos nas 
suas proximidades informaremos, positivo? 

SBJ Afirmativo acionamos o código transponder e informare 
mos que estamos estimando a entrada da terminal de ' 
Bauru aos dois cindo e Bauru aos t r i s três. 

ACC Ciente, Bravo Juliete, BrasTlia agradece. 
07:13: SBD Juliete, frequência Copanhia. 
07:16: ACC S.B.J. BrasTlia voltando. 

SBJ Prossiga BrasTlia, B.Juliete na escuta. 
ACC Ciente o Juliete... confirme se ainda está avistando 

a luminosidade? 
SBJ Afirmativo, está a nossa direita. 
ACC Ciente, e confirme afastado... poderia precisar quan

tas milhas? 
07:17: SBJ ( ) 
07:17: SBA BrasTlia, S.B.A. em QSO com Ribeirão Preto, para inT-

cio de descida. 
ACC Positivo, esta livre a sua descida, permanecendo em 

contato com a companhia, Bravo Alfa. 
SBJ BrasTlia, S.B.J. voltando, alem da luminosidade, tem 

um tráfego na posição três horas mais ou menos, pas
sando no momento abaixo da... do... dessa luminosida
de. 

ACC Negativo. Não temos nenhum trafego nesse setor, o Oni 
co trafego é o S.B.D. na posição doze horas, ja 23 mi_ 
lhas aproximadamente, no nTvel 060, positivo? Seu Oni 
co tráfego excencial. 

SBJ A inclusive deu para identificar bem a luminosi
dade bem mais fraca parecia uma aeronave a rea
ção. E acima está essa luminosidade. 

ACC Ciente; Bravo Juliete. BrasTlia s o l i c i t a , tão logo o 
objeto se afaste, que nos informe mais ou menos a sua 
direção positivo? Nos estamos solicitando porque esta 
sendo gravado para futuras referencias; positivo Bra
vo Juliete. 
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07:19: SBJ Ok. Juliete ciente. 
SBD Brasília, Delta. 
ACC Delta prossiga. 
SBD Bravo Delta esta passando traves posição BUTA para ifíi 

cio de descida. 
ACC Ciente, chamando em 126.7 rádio Bauru, positivo? 
SBD Afirmativo. Somente para sua informação esse objeto 1 

tem a capacidade de acelerar e desacelerar em questão' 
de alguns segundos. 

07:20: ACC Afirmativo. Brasília ja teve oportunidade de inclusive 
verificar esses alvos na tela radar. Eles fornecem o 
retorno da nossa transmissão de radar e verificamos 1 

que eles não tem aquela possibilidade de glissagem ' 
quando de uma curva e... quebram a inércia praticamen_ 
te instantaneamente ok? Brasília esta ciente e grato 
pela sua informação, Delta; e solicitariamos se possí
vel reportar o fato; positivo? 

SBD Endereçado a quem? 
ACC Poderia endereçar ao Centro Brasília, ao CISDACTA, po

sitivo. 
07:21: SBD Afirmativo, assim o faremos, obrigado. 

ACC Ciente, a mensagem também para o Bravo Juliete. 
07:22: SBJ Brasília, o Juliete voltando essa luminosidade está no 

momento a nossa direira nos acompanhando um pouco aci
ma do nosso nível. 

ACC Ciente, Bravo Juliete, confirme se a outra luminosida
de abaixo ainda se encontra? 

SBJ Negativo, passou... pensamos que era uma aeronave a ' 
reação, porque cruzou a nossa proa em direção a direi-

não tinha tanta luminosidade, mas a velocidade era de 
aeronave a reação. 

ACC Ciente S.B.J. solicitamos verificar se a luminosidade' 
aumenta com a velocidade, positivo? 

SBJ Não da para identificar a velocidade porque ela aumen
ta e diminue a luminosidade, não sei se em relação a 
velocidade ou ã a luminosidade que diminue, estamos ' 
acompanhando. Está bem a nossa direita. 
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07:24: ACC Positivo S.B.J. BrasTlia agradece. BrasTlia na escuta 
para posteriores informações; positivo? 

SBJ Afirmativo. Juliete so l i c i t a início de descida. 
ACC Ciente... livrando nível 80 sem restrições, chamando 

a radio Bauru em 126.7. 
SBJ Bravo Juliete ciente. 

07:28: SBJ BrasTlia, Bravo Juliete. 
SBJ Centro BrasTlia, Sierra Bravo Juliete. 
ACC Prossiga Juliete. 
ACC Bravo Juliete, BrasTlia. 
SBJ Essa luminosidade que estava a nossa retaguarda, a 

nossa direita, no momento não estamos avistando mais, 
agora... surgiu a nossa frente, a direita, aumentando 
e diminuindo também a luminosidade. 

ACC Positivo Bravo Juliete, para sua informação nos con
sultamos a torre de Bauru, eles observaram realmente' 
uma luminosidade um tanto extranha, em ala, positivo? 

SBJ Afirmativo, inclusive está agora a nossa direita, nos 
acompanhando, ela aumenta e diminue a intensidade.... 
está... não é camada, não e nada a gente vê que 
ela aumenta e diminue a intensidade. 

07:30: ACC Positivo principiamos a receber um eco... retorno 
agora, na posição.... digamos quatro horas, vinte 
milhas; positivo? 

SBJ Mais 061 menos na nossa posição duas horas. 
ACC Negativo não estamos avistando nada; apenas prin

cipiamos avistar aqui um eco retorno aproximadamente' 
a posição quatro horas, vinte milhas positivo? a 
sua direita posição duas horas, uma hora, ou mesmo a 
posição doze horas, não avistamos nada; positivo? 

SBJ Afirmativo. Essa posição quatro horas é a luminosida
de que estava nos acompanhando e que desapareceu; ago_ 
ra surgiu essa a nossa direita, com a mesma intensi
dade de luz, porém está a nossa frente. 

ACC Positivo, S.B.J. BrasTlia agradece suas informações. 
Juliete. 
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HORA ESTAÇÃO CONTATOS 

07:30: SBJ Juliete. 
07:31: SBJ Brasília, Bravo Juliete voltando. 

ACC Prossiga Juliete. 
SBJ Esta bem próximo de nossa aeronave. 

" ACC Confirme, a mensagem foi entrecortada. 

CF/vps.78 


