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MINISTÉRIO DA 

COMANDO DE DEFESA AERlO

COIvlDADRA

OCORRÊNCIA COM  TRÁFEGO HOTEL

1. DA OCORRÊNCIA:

1

(Preenchimento pelo COMDABRA)

Data {♦); 24-01-2014 Hora (*): 12:10 íz Tempo da duração (*): 3 seg 

l ocal da ocorrência (Bairro..., Praia de ..., Morro.... etc.): Coordenada 0516S 03937W 

Município (Distrito, etc. - se for 0 caso.): próximo à Quixadá UF:CE 

1 ipo (avistamento, contato imediato, etc.): Avistamento

Observação feita com equipamento(s)? (s/n): Sim Sc sim, qual(is)?: TCAS

Hxiste registro ou provas fisicas? (s/n): N5o Se sim, detalhar (foto, vídeo, filme, llta, etc.): 

Visibilidade (**): CÉU ABERTO Condições meteorológicas (céu aberto. Claro,

chuva, neblina, nuvens, etc.):

2. DO(S) OBJETO(S)

Quantidade: 01 Se mais de 1, qual a distância entre eles? (**):
(Se mais de um objeto e com características diferentes, preencher no campo “4" 
(OBSERVAÇÕES) os itens abaixo para cada visualização.)
Forma Tamanho: MÉDIO/GRANDE
Cor: BRANCA Velocidade: SUPER SONICA (MUITO VELOZ)
Distância em relação ao observador (**): 5 NM Altitude (**); 300 pés
Comportamento (parado, deslocando, zigue-zague, etc.): ZIGUE-ZAGUE
Trajetória (de norte para sul, etc.); LESTE PARA OESTE
Posição em relação aos pontos cardeais (azimute); 0516S/03937W e 0420S/04025W 
Emitindo som (s/n):: Não Intensidade (fraco, forte, etc.):
Tipo de som (zunido, apito, etc.):
Deixando rastro (s/n): Não Se sim, normal / anormal:
Tipo (condensação, fumaça, etc.): Coloração (claro, escuro, etc.):

3. DO(S) OBSERVADOR(S)

Quantidade: 03 . Nome (de quem comunicou a ocorrência}: Fernando Santos. Abraão 
Farias. Não tive acesso ao piloto do GL09109.
Endereço para contato (Rua/Av., n®, apart.): AV. NAÇÕES UNIDAS, 40 
Bairro: TABULEIRO Cidade/UF: MACEIÓ / AL CEP: 57082-105 
Telefone (DDD): (082) 3354-2197 GEL: (082) 8873-2029 
Idade: 21 anos, Profissão (ocupação principal): PILOTO COMERCIAL 
Escolaridade: 2° GRAU COMPLETO
Possui conhecimentos técnicos sobre OVNI? (s/n): NÃO Qual:
Pertence a alguma organização que se dedique a estudar ou obsen/ar OVNI? (s/n): NÃO
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Caso positivo, qual? (nome): 
(Endereço):

4. OBSKRVAÇÔES

Iniciou-se o reporte por dois tráfegos.
0  GL09109 de SBBR para SBFZ fez a observação aos 1210z e estava em descida 

para Fortaleza avistando o OVNI entre os níveis 330/350. O ONE6372 de SBGR para 
SBFZ fez a observação aos 1215z e estava em descida para Fortaleza, avistando o 
OVNI entre os níveis 330/350, Ambos relataram a visualização somente pelo TCAS e 
que 0 objeto estava voando muito rápido enn movimentos zigue-zague. O GL09109 fez 
manobra evasiva para evitar colisão com o OVNI.

O terceito tráfego a reportar foi o PRXVA, de SNGS para SBPB, visualizando o objeto 
aos1253z, no nível de voo 105. O mesmo reportou que fez manobra evasiva para evitar 
colisão e que o objeto estava bastante veloz, passando aproximadamente 300 pés da 
aeronave. 0 piloto informou ainda que teve contato visual com o OVNI e que possuía cor 
branca.
Os dados do observador se referem ao Sr. Abraão Farias, piloto do PR-XVA, que entrou 
em contato com o COPM3. Os pilotos do GL09109 e 0NE6372 não entraram em 
contato.

5. ÜA COMUNICAÇÃO A UiMA ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM) 1)0 MAER 

Data da comunicação (*): 24/01/2014 Hora (*); 12:50/Z
Quem recebeu (Posto/Grad., Nome): 3S BCT ALINE BATISTA OM: CINDACTA 111

(*) Preencher com dois dígitos para cada espaço. 

(**) Especificar a unidade de medida.
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