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MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA 
DIRETORIA DE ELETRÔNICA E PROTEÇÃO AO VÔO 
TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA 

E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO 

Of. N°t2P /Dp-OPM'C- J Recife, Z 5 de setembro 

Do Comandante 
Ao Exmo.Sr-Comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

Assunto: Objeto Voador Não Identificado - OVNI 
Anexo : 01 (um) questionário 
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Encaminho a V Exa o documento anexo atinente a visualização de objeto voador não 
identificado, por um observador localizado na cidade dc Carübia - PE. 
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* * CONFIDENCIAL 
;.. ( Anexo ao Ofício N° 20/DO-OPM/C- c**/ dearSet. 96//CINDACTA ffl) 

QUESTIONÁRIO 

> ( O V N I ) 

DATA/HORA DA RECEPÇÃO: 23/09/96 - 04:45P 

01 - Como e quando foi que notou pela primeira vez os objetos ( OVNI)? 
Às 03.00? (23/09), através da janela do quarto uma luz muito forte se 

movimentando no céu 

02 - Posição do objeto (OVNI). 
a - Distância do objeto em relação ao observador. 

Como se fosse uma aeronave pousar no aeroporto vista da TWR ou do 
saguão. 

b - Altura: 
1* vez baixa quase no chão, após subiu 

c - Local da observação (Rua/Bairro/Cidade/Estado) 
próiámo a residência do mesmo 

03 - Descrição do objeto: 
a-Forma: Apenas uma luz (sem definição de forma) 
b - Tamanho: De um farol de aeronave vista do saguão do aeroporto no final da 

pista. 
c - Cor: Como se fosse um farol de carro, 
d - Velocidade: Grande na locomoção, mas bem variável. 
e-Som: Nenhum, 
f - Rastro: Nenhum 

04 - Quantidade: 01 (uma) 

05 - Voando próximo um ao outro? 
Nil 

06 - Trajetória: 
Reta em direção ao mesmo, parou e após subiu. 
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CONFIDENCIAL 
(Continuação do anexo ao Of. N°20/DO-OPM/C-2^de ZSSet. 96//CINDACTAIII) 

07 - Duração da observação: 
Aproximadamente 20 minutos, com o objeto fazendo várias evoluções, chegando 

v M a ficar pVado no ar, alternando trjetórias rápidas e lentas. 

08 - Estava sozinho ou acompanhado? (se acompanhado quantas pessoas) 
Com mais duas pessoas (esposa e vigia). 

09 - Existência da provas físicas (fotografias, filmes, amostras) 
Não. 

10 - Observação a olho nú ou com algum dispositivo ótico? 
Oúio nú. 

11 - Condições de tempo presente (meteorológicas): 
Nublado 

12 - Dados pessoais do observador: 
a - Nome: José Bezerra de Albuquerque 
b - End: ( Rua/Bairro/Cidade/Estado): Av José Jaime Coutinho Dias) N° 695 -

Carpina - PE. Telefone: (OSI) 621 0208 
c - Idade: 38 anos 
d - Grau de Instrução: 2° Grau completo 
e - Ocupação principal: Supervisor de vendas 
f - Possui ou não conhecimentos técnicos sobre OVNI? Nenhum 

13 - Posto ou Graduação e nome de quem recebeu a informação: 
2s BCT Jtam&T (COpM III). 

14 - Dados complementares: 
Após passar os dados foi tentada nova observação e nada foi conseguido. Ultima 

trajetória vista do OVNI, em direção ao litoral de PE. 
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