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Prefácio

Foi com enorme satisfação que recebi um e-mail do amigo 
e grande parceiro de ufologia Thiago Ticchetti, me convidando 
para escrever o prefácio do seu segundo livro da série “Arquivos 
UFO: Casos Ufológicos – Volume II”.

Conheci o autor ainda nos anos 90 e logo vi que ali des-
pontava um jovem com enorme talento para trilhar esse árduo 
caminho da Ufologia. Fato esse que foi logo comprovado com 
o repentino sucesso do seu primeiro livro, “Quedas de UFOs”, 
lançado pela Biblioteca UFO.

A casuística ufológica é muito rica e diversificada. A cha-
mada “Era Moderna da Ufologia” teve seu início no dia 24 de 
junho de 1947 com o avistamento do piloto Kenneth Arnold 
de uma formação de Ufos sobrevoando o Monte Rainier nos 
EUA. Nessas quase sete décadas da ufologia, milhares de casos 
se espalharam pelo mundo inteiro, desde simples avistamentos 
de UFOS no céu a casos de pousos dessas naves; além dos que 
relataram contatos com os tripulantes desses objetos. Alguns 
casos acabaram tendo mais destaques que outros por terem 
sido melhor pesquisados e mais bem divulgados.

Essa nova obra do autor Ticchetti, acaba sendo fundamen-
tal para todos aqueles que se interessam pelo tema, podendo 
encontrar nela uma enorme contribuição de casos poucos co-
nhecidos e divulgados até mesmo no meio ufológico, mas não 
menos impactantes e importantes.

O leitor poderá verificar que esses casos ocorreram nos mais 
diversos países, em todos os continentes deste planeta, até mes-
mo naqueles em que o fenômeno é pouco explorado pela falta 
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de pesquisadores que possam ir atrás dessa casuística, como no 
continente africano, com casos relatados em países como Argé-
lia, Togo, África do Sul e Zimbábue. Há também os pesquisados 
pelo Projeto Blue Book, ocorridos após a Segunda Guerra Mun-
dial; outros registrados em nossos países vizinhos como Bolívia, 
Uruguai, Argentina e Paraguai, sem falar nos eventos no Brasil, 
com destaque para os estados do Rio de Janeiro, Goiás, São 
Paulo e Distrito Federal. O livro traz ainda muitos registros na 
Europa e Oceania, incluindo o incrível Caso Kaikoura, onde um 
UFO foi filmado por uma equipe de TV fazendo incríveis evolu-
ções. Tudo isso mostra que o fenômeno UFO rompe as fronteiras 
entre países e continentes.

Todos os casos relatados pelo autor nesse livro trazem ri-
quíssimas descrições de detalhes, dando uma veracidade ainda 
maior para estas importantes ocorrências que agora ficam re-
gistradas nos anais da Ufologia.

Com tantas histórias neste livro, qualquer interessado 
em também seguir os passos da Ufologia terá nessa obra uma 
ferramenta para poder estudar e comparar com outras novas 
ocorrências que venham a surgir, pois como dizia o grande e 
saudoso ufólogo Claudeir Covo, com quem tive a honra e opor-
tunidade de conviver e aprender muitas coisas na ufologia, “a 
ufologia não é feita de fato, mas sim de fatos, pois é comparando 
ocorrências em locais distantes, mas que tiveram o mesmo tipo 
e formato dos objetos e o mesmo comportamento de seus tripu-
lantes, é que se dará maior credibilidade ao caso, já que tendo 
em mãos relatos de pessoas distintas, mas que tenham histórias 
idênticas para relatar, o caso passará a ter uma maior credibili-
dade no cenário ufológico”.

Por fim, mais uma vez parabenizo o autor e amigo Thiago 
Luiz Ticchetti, por mais esse excelente trabalho de pesquisa que 
culminou em mais esta obra, que irá engrandecer a Ufologia 
Brasileira.

Boa leitura!

Wallacy Albino
Presidente do Grupo de Estudos Ufológicos da Baixada
Santista (GEUBS), coeditor da Revista UFO e membro

da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU)
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Introdução

Quando escrevi o primeiro “Arquivos UFO: casos ufológi-
cos” não imaginava que ele teria outros volumes. Entretanto, o 
sucesso, que foi foi tão grande, e os pedidos para que eu escre-
vesse outros casos, principalmente mais recentes, me encoraja-
ram a continuar a obra e torná-la uma coleção. Este é o volume 
II. O terceiro também está pronto e o quarto, que tratará de 
casos de abdução e implantes alienígenas virá logo a seguir.

A grande novidade desse livro é que serão apresentados 
casos inéditos na literatura ufológica mundial, além de outros 
pouco conhecidos pelo grande público brasileiro. Estes casos 
inéditos me foram enviados pelos ufólogos que os pesquisaram.

Dentre os casos inéditos, temos um ocorrido em Luque, no 
Paraguai, em 2009, durante o apagão que atingiu o Brasil, Pa-
raguai e Argentina. Objetos voadores não identificados foram 
relatados momentos antes do blackout. Teriam sido eles os res-
ponsáveis?

Entre os clássicos que você encontrará neste livro, cito o 
avistamento de mais de 500 UFOs sobre a cidade de Farming-
ton, no Novo México, EUA. E que reação esperar quando você 
está em uma bela praia em Lomé, no Togo, e um UFO pairar so-
bre o oceano e causar um tsunami? Isso ocorreu em 1974. Em 
1972, militares uruguaios guarneciam a Ilha de Lobos, quando 
um UFO pousou e foi recebido a tiros.

Mas há casos ainda mais espetaculares, alguns com as fotos 
do objeto. Por exemplo, em 1960, em Córdoba, na Argentina, 
um capitão da força aérea argentina fotografou um UFO a pou-
cos metros de distância. Suas fotos são consideradas até hoje 
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como autênticas. Em 1977, em Petrozavodsk, na Rússia, um 
objeto em forma de água-viva surgiu sobre a cidade. Milhares 
testemunharam o fato. Vários prédios e janelas foram danifica-
dos. Evidências físicas do evento encontradas. E o que dizer de 
uma partida de futebol que foi interrompida na Itália por causa 
de um UFO? Isso aconteceu sobre o estádio da Fiorentina, o 
antigo Ardico Magnini, em 1954. Cerca de 10 mil torcedores 
silenciaram ao ver o objeto. Os jogadores pararam de correr e a 
bola não rolou mais na relva naquele dia.

Esse continua sendo o objetivo desse livro, levar aos leito-
res o que a ufologia tem de mais espetacular. Nenhum caso é 
igual ao outro. Pode haver semelhanças, o objeto pode até ser o 
mesmo, mas a reação das testemunhas, as imagens, a receptivi-
dade da sociedade fará sempre que cada caso seja único.

Desafio você a embarcar nesta viagem por alguns dos even-
tos ufológicos mais marcantes em todos os tempos.

Aprecie a leitura.

Thiago Luiz Ticchetti
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1947: Snake River Canyon, Idaho, EUA

Os Estados Unidos ainda estavam sob a notícia de que ha-
viam capturado um UFO, que caiu em Roswell, no mês de julho 
de 1947, quando no dia 13 de agosto daquele ano um fantástico 
caso ocorreu no estado de Idaho.

Esse caso é considerado um dos mais detalhados de todos 
os tempos pelos projetos Blue Book e Sign. O projeto Blue Book 
não conseguiu uma explicação lógica para o evento.

Figura 1. Desenho do objeto visto.

De acordo com o Sr. A.C. Urie, trabalhador da fazenda Auger 
Falls Trout, por volta das 13h00, ele viu um disco voador a grande 
velocidade voando dentro do cânion Snake River. Nesse mesmo 
dia, às 09h30, L.W. Hawkins, delegado de Twin Falls, também 
viu dois objetos circulares a uma velocidade inacreditável.

Urie e seus dois filhos, Keith e Billy, de oito e 10 anos res-
pectivamente, relataram de forma detalhada seu avistamento. 
Segundo seus testemunhos, o UFO passou sobre sua fazenda 
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em direção ao cânion a 22 m de altitude, com uma velocidade 
estimada em 160km/h.

Urie disse que seus filhos estavam no rio com um bote, e 
que tinha ido ver por que estavam demorando tanto para voltar.

Eu estava a 90 m do objeto e quase na mesma al-
tura dele, por estar em cima de um barranco. Keith 
e Billy estavam abaixo de mim e viram a mesma 
coisa que eu. Os garotos observaram aquela coisa 
vindo desde o início do cânion, até sumir entre as 
curvas das paredes do penhasco.

Ainda com a memória “fresca” do avistamento, todos os três 
foram para casa e desenharam o que tinham visto.

Urie descreveu o tamanho do UFO como sendo de 6 m de 
comprimento, 3 m de altura, 3 m de largura e uma forma alon-
gada. Algo como um prato para torta invertido.

Quando questionado sobre o que poderia ter sido o que viu, 
Urie foi claro ao dizer que “se tratava de uns daqueles negócios 
de disco voador”. “Eu sei que muita gente tem visto essas coisas 
por aí, e agora sei que eles não estavam imaginando coisas. Os 
meninos ficaram com medo e eu confesso que também fiquei”.

Investigando os rumores de que o delegado Hawkins havia 
visto um objeto desconhecido no mesmo dia de Urie, o jornal 
Times-News o entrevistou e, para a surpresa de todos, ele disse, 
“sim, eu vi. Tenho que admitir que eu era cético quanto a esses 
negócios, até ver com meus próprios olhos”.

De acordo com Hawkins, ele estava na Represa Salmon na 
quarta-feira de manhã daquela mesma semana. De repente ou-
viu um barulho que lembrava um motor, que o fez olhar para 
cima e vislumbrar alguns objetos circulares refletindo a luz do 
sol. Eles voavam a grande velocidade, muito mais rápido do 
que qualquer avião na época: “Tem algo no céu”, declarou sem 
entrar em mais detalhes.

Mesmo declinando em relatar com mais profundidade a 
sua experiência, sua descrição correspondia à mesma de cente-
nas de pessoas, que relataram terem visto “discos voadores”. O 
fenômeno ufológico entrava no cotidiano das pessoas.
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Bastidores: Este caso marcou a ufologia, tanto pelas tes-
temunhas, quanto pela quantidade de detalhes relatados 
por elas. A família Urie por muitos anos ficou marcada pelo 
fato, tendo inclusive que mudar de cidade. Em um dos de-
poimentos, anos mais tarde, o filho mais novo, Keith, re-
velou que sua família havia recebido a visita de estranhos 
homens, que se diziam agentes do governo. Eles se vestiam 
com ternos, chapéus e óculos pretos.
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1952: Hasselbach, Alemanha

No dia 2 de julho de 1952, Oscar Linke, então ex-prefeito 
da cidade alemã de Gleimersahusen, foi uma das testemunhas 
de um clássico caso ufológico alemão devido a investigação ofi-
cial de integrantes do setor de inteligência da então Alemanha 
Ocidental.

Figura 2. Avistamentos de seres junto aos UFOs são muito comuns.

Segundo Oscar, sua filha Gabriella, de 11 anos, e ele, ti-
nham visto uma “panela voadora” com mais de 15 m de diâ-
metro, pousada em uma zona soviética da Alemanha. O caso 
chamou a atenção das autoridades e ambos foram obrigados a 
fazer um juramento de dizer somente a verdade.

Diante do juiz, eles declararam que estavam retornando 
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para casa, quando o pneu da motocicleta em que estavam es-
tourou, próximo à cidade de Hasselbach. Enquanto caminha-
vam em direção à cidade, Gabriella apontou para uma coisa 
que estava a 140 m deles: “Eu achei que ela estava apontando 
para um cervo ou outro animal”, — disse Oscar. “Deixei a moto 
encostada em uma árvore e fui em direção ao local para onde 
minha filha tinha apontado”. Quando aproximou-se, viu dois 
homens a menos de 40 m de distância dele. Eles pareciam vestir 
uma roupa metálica. Estavam parados e olhando para alguma 
coisa no chão.

Com grande riqueza de detalhes, Oscar disse que o UFO 
tinha duas linhas de “buracos” com 30 cm cada, ao longo de sua 
estrutura. O espaço entre as duas linhas era de 45 cm. No meio 
do objeto, havia uma torre preta com 3 m de altura. Sua cor era 
cinza metálica e ele refletia a luz diurna.

Figura 3. O UFO visto por Oscar e sua filha

Neste momento, a minha filha que estava um pou-
co atrás de mim, me chamou. Os dois seres devem 
ter escutado, porque pularam literalmente na torre 
preta e desapareceram.
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Oscar também havia notado anteriormente que um dos se-
res segurava uma lâmpada na parte da frente do seu corpo, que 
piscava de vez em quando.

Assim que eles entraram no objeto, os buracos co-
meçaram a brilhar na cor verde, mas depois virou 
vermelho. Ao mesmo tempo comecei a ouvir um 
som de assobio, enquanto o brilho do objeto e o som 
aumentavam, a torre foi descendo lateralmente até 
estar dentro do aparelho. O objeto começou a deco-
lar lentamente, girando em seu próprio eixo.

O UFO estava envolto por uma luz flamejante, quando co-
meçou a acelerar. Oscar e sua filha ouviram um som como o de 
uma bomba caindo do céu.

“O objeto ficou em posição horizontal ganhando altitude, e 
desapareceu velozmente em direção da cidade de Stockheim”.

As investigações descobriram posteriormente que muitas 
outras pessoas que viviam naquela área viram um objeto flame-
jante parecido com um cometa.

Ainda sob juramento, e perante um juiz, Oscar finalizou di-
zendo que voltou ao local onde estava pousado o UFO, para ter 
a certeza de que sua filha e ele não tinham sonhado com aquilo, 

Figura 4.


