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ATENÇÃO! 

 

          Esta é uma Obra gratuita. Se você pagou por ela, você foi roubado. 

          Existe a PRIMEIRA, a SEGUNDA e a TERCEIRA edição dessa Obra, datadas 

respectivamente em 18/03/2009, 02/12/2009 e 29/07/2010. Essa é a QUARTA edição dela 

feita para suprir algumas necessidades de  informações e dar  um complemento à primeira, 

segunda e à terceira edição. 

          Com exceção da primeira, segunda e terceira edição, não existem complementos, outras 

versões e nem outras edições autorizadas ou que estejam sendo comercializadas. Todas as 

versões que não sejam a presente ou a primeira de 18/03/2009, a segunda de 02/12/2009 e a 

terceira de 29/07/2010 estão desautorizadas podendo estar adulteradas. 

        A Teoria do Triângulo das Bermudas é composta pela organizações de textos e 

pensamentos, analisados e sintetizados por mim para que cumprisse  seu papel de explicações 

cientifica dos acontecimentos do Triângulo das Bermudas. 

          Respeite o direito autoral desta Obra. 

 

ADVERTÊNCIA 

          Esta Obra deve ser lida sob a perspectiva de interação cientifica e das discussões das 

idéias propostas aqui. 

          A Obra irá EXPOR E AFIRMAR IDÉIAS com base Teórico-Científica e com base em 

depoimentos verídicos. 

          O autor não se responsabiliza por más interpretações, leituras tendenciosas, 

generalizações indevidas ou distorções intencionais que possam ser feitas sob quaisquer 

alegações e nem tampouco por más utilizações deste conhecimento. Aqueles que distorcerem-

no ou utilizarem-no indevidamente, terão que responder sozinhos por seus atos. 

           A Obra “A Teoria do Triângulo das Bermudas” possui valor TEÓRICO-CIENTÍFICA 

podendo assim ser submetida à prova pratica de aplicação.  

          Esta Obra não foi escrita para pessoas céticas e dogmáticas, que busquem concepções 

fixas ou que estejam à procura de alguém que lhes ordene o que fazer. Foi escrita somente 

para aqueles que pensam criticamente por si mesmos. 

         Se você está procurando um corpo de doutrina para submeter-se, jogue esta Obra fora, 

pois ela não foi escrita para você. As sugestões aqui contidas devem ser recebidas 

criticamente. 
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APRESENTAÇÃO 

 

    

         Essa Obra visa dar esclarecimentos e orientações de forma clara, simples e concisa de 

incidentes envolvendo anomalias magnética de extrema importância à Física e aos Pilotos que 

voam no Triângulo das Bermudas.  

          Os temas e os conteúdos foram elaborados e são abordados de forma a dar uma fácil 

compreensão ao Leitor. Estão todos amplamente ilustrados e exemplificados com imagens e 

exemplos envolvendo o Triângulo das Bermudas.                                                                                                                                                                                                                                                    

          Esperamos com essa Obra atender as necessidades de informações úteis para as pessoas 

melhor entenderem o que de fato ocorre com os aviões ao entrarem no Triângulo das 

Bermudas. Contribuir com a Física e oferecer mais chances para os pilotos saírem com vida 

dessa área. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento humano é construído internamente para interpretarmos o mundo 

externo. Como representação do mundo externo, consiste em suposições, que são hipóteses 

para explicar ou descrever os acontecimentos, hipóteses a serem confirmadas pelos fatos. O 

conhecimento é uma criação da razão, do raciocínio, representando o mundo. 

A ciência, a filosofia e a religião são os métodos por qual o homem procura 

representar e explicar o mundo em que vive. Ao estudarmos esses métodos, o tempo nos 

ensina que não existe uma verdade estática e nem involatil. O que obtemos desses métodos é 

uma realidade dimensional de certa cronologia espacial, de uma constância temporal, ou não.  

Para explicar e descrever o conjunto de fenômenos que envolvem o Triângulo das 

Bermudas será usado um conjunto de construções, de definições e de proposições inter-

relacionadas que apresentam uma visão sistemática dos fenômenos através de uma 

especificação de relações entre variáveis com o objetivo de explicar e prever esses 

fenômenos. Mas vale apena lembrar que no esforço para compreender a realidade, somos 

como um homem tentando entender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador 

e os ponteiros, ouve o seu tique-taque, mas não tem meios para abrir a caixa. Se esse homem 

for habilidoso, poderá imaginar um mecanismo responsável pelos fatos que observa, mas 

nunca poderá ficar completamente seguro de que sua hipótese seja a única possível. 
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CAPITULO 1 

 

LOCALIZAÇÃO DO TRIÂNGULO DAS BERMUDAS 

 

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

km² até 3,95 milhão 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. Essa área está situada no Oceano Atlântico, aproximadamente entre as ilhas Bermudas, 

Porto Rico, Fort Lauderdale (Flórida) e as Bahamas. Mas essa área pode variar e passar a 

abranger em certos momentos a costa atlântica de Miami, o sul da Virgínia, outras ilhas do 

Caribe e algumas ilhas que pertencem aos Açores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                   Fonte da Imagem: Wikipédia 

 

O FENÔMENO 

 

   Os pilotos ao entrarem no Triângulo das Bermudas suas aeronaves ficam vulneráveis 

aos efeitos dos distúrbios de campo magnético proveniente das nuvens que estão sobre esta 

região. Esses distúrbios de campo magnético causam interferências e panes elétricas nos 

meios de comunicações e nos sistemas eletroeletrônicos dos aviões, o que compromete 

gravemente a segurança de vôo dessas aeronaves, e por conseqüência a vida de seus pilotos e 

tripulantes. 
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CAPITULO 2 

 

O CAMPO MAGNÉTICO DAS NUVENS E SUA GERAÇÃO 

 

AS CAUSAS DA ELETRIZAÇÃO DAS NUVENS 

 

De acordo com a teoria mais aceita, ela se eletriza a partir das colisões de partículas 

de gelo acumuladas em seu interior. Outra causa que não exclui a primeira, estaria em efeitos 

resultantes da diferença de condutividade elétrica do gelo devido a diferenças de temperatura 

no interior da nuvem.  Durante as colisões, as partículas de gelo perdem elétrons e 

transformam-se em íons. Isso torna a nuvem eletricamente carregada. As partículas têm 

tamanho variado e, segundo medidas feitas por sondas meteorológicas, as menores e mais 

leves ficam com carga positiva e as maiores e mais pesadas (partículas de gelo denominadas 

granizo) com carga negativa. Alguns fatores como os ventos, a temperatura e força da 

gravidade fazem com que cargas de mesmo sinal se concentrem em regiões específicas da 

nuvem. Geralmente a parte inferior, a base da nuvem, e a parte superior ou topo da nuvem, 

são os locais de maior acúmulo de carga, de sinais contrários, funcionando assim como 

armaduras de um capacitor.   

 

CAPACITOR 

 

Os capacitores são feitos com dois condutores, chamados de armaduras, entre os quais 

ocorre indução total de cargas por parte de um deles que esteja eletrizado. As armaduras estão 

sempre separadas por substâncias dielétricas ou isolantes (ar, água pura, óleo). Um capacitor 

funciona da seguinte forma: um dos condutores, previamente carregado com certa quantidade 

de cargas, induz a mesma quantidade, com sinal de carga sinal, no outro condutor. Com elas, 

se cria um circuito elétrico através de um fio que as una ou se ligadas à Terra, fazendo com 

que a carga induzida se escoe. A outra placa se recarrega e repete o ciclo. A carga de um 

capacitor é aquela da armadura positiva, enquanto a carga total é nula. Também se observa a 

formação de um campo elétrico entre as armaduras quando o capacitor está em 

funcionamento. Por isso se diz que as superfícies da nuvem funcionam como armaduras de 

um capacitor. 

  De acordo com o físico James Clerk Maxwell inventou o conceito de corrente de 

deslocamento, dD/dt, para tornar a Lei de Ampère consistente com a conservação de carga em 

casos em que a carga se acumula, como por exemplo num capacitor. Ele interpretou isso 

como um movimento real de cargas, mesmo no vácuo, onde ele supôs que corresponderia ao 
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 movimento de cargas de um dipolo no éter. Em virtude dessa conclusão Maxwell fez uma 

correção à lei de Ampère (uma carga elétrica em movimento gera campo elétrico e magnético, 

e um campo elétrico variável produz um campo magnético variável). 

  A corrente de deslocamento deve ser incluída, por exemplo, para aplicação das Leis de 

Kirchhoff a um capacitor. 

  Para melhor entendermos campos magnéticos e elétricos, e suas a atuações e 

influencias nos capacitores, nas peças e nos aparelhos de navegação das aeronaves e das 

embarcações, e nas nuvens será preciso enunciar aqui os principais princípios e fundamentos 

do eletromagnetismo de James Clerk Maxwell, através de suas Equações, e alguns princípios 

e fundamentos meteorológicos. 

 

CAPITULO 3 

 

EQUAÇÕES DE MAXWELL 

 

  As Equações de Maxwell são um grupo de quatro equações, assim chamadas em 

honra de James Clerk Maxwell, que descrevem o comportamento dos campos elétrico e 

magnético, bem como suas interações com a matéria.  

  As quatro equações de Maxwell expressam, respectivamente, como cargas elétricas 

produzem campos elétricos (Lei de Gauss), a ausência experimental de cargas magnéticas, 

como corrente elétrica produz campo magnético (Lei de Ampère), e como variações de campo 

magnético produzem campos elétricos (Lei da indução de Faraday). Maxwell, em 1864, foi o 

primeiro a colocar todas as quatro equações juntas e perceber que era necessário uma correção 

na lei de Ampère: alterações no campo elétrico atuam como correntes elétricas, produzindo 

campos magnéticos.  

   Além disso, Maxwell mostrou que as quatro equações, com sua correção, predizem 

ondas de campos magnéticos e elétricos oscilantes que viajam através do espaço vazio na 

velocidade que poderia ser predita de simples experiências elétricas — usando os dados 

disponíveis na época, Maxwell obteve a velocidade de 310.740.000 m/s . 

 

Maxwell (1865) escreveu: 

“ Esta velocidade é tão próxima da velocidade da luz que parece que temos fortes 

motivos para concluir que a luz em si (incluindo calor radiante, e outras radiações do tipo) é 

uma perturbação eletromagnética na forma de ondas propagadas através do campo 

eletromagnético de acordo com as leis eletromagnéticas.” 
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              Maxwell estava correto em sua hipótese, embora ele não tenha vivido para ver sua 

comprovação por Heinrich Hertz em 1888.   

Maxwell foi o responsavel por desenvolver  os conceitos e principlios do 

eletromagnetismo atraves da sua teoria da unificação, que explicar a relação entre a 

eletricidade e o magnetismo. Além disso, ela serviu como base para muitos desenvolvimentos 

futuros na física, tais como a relatividade restrita e sua unificação entre os campos magnético 

e elétrico como uma única quantidade tensorial e a Teoria de Kaluza-Klein da unificação do 

eletromagnetismo com a gravidade e a relatividade geral.  

 

 

DESCRIÇÃO CONCEITUAL 

 
Em geral, campos elétricos e magnéticos são quantidades vetoriais que possuem 

magnitude e direção.  As relações e variações dos campos elétricos e magnéticos, cargas e 

correntes associadas com ondas eletromagnéticas são governadas por lei físicas, as quais são 

conhecidas como as Equações de Maxwell. Esse grupo de equações é composto pela Lei de 

Gauss, Lei de Gauss para o Magnetismo, Lei de Faraday da Indução e Lei de Ampère com a 

correção de Maxwell.  

 

 

DEFINIÇÃO DE CAMPO MAGNÉTICO 

 

  Campos magnéticos são campos vetoriais (possuem direção e magnitude, ou seja, 

força) que se apresentam como campos envolvendo cargas elétricas e certos materiais. Em 

uma visão quântica, os campos magnéticos são associados à propriedade das partículas 

elementares, o spin. Sob um olhar clássico, os campos magnéticos podem ser obtidos através 

da movimentação de cargas elétricas no espaço e por campos elétricos que variam com o 

tempo.  

  A associação entre campos elétricos e magnéticos formam o chamado campo 

eletromagnético. Em teorias como a relatividade especial de Albert Einstein, a associação 

entre esses três elementos cria o que chamamos de tensor de campo eletromagnético. Este 

tensor de campo foi utilizado pela primeira vez por Hermann Minkowski após a formulação e 

utilização do tensor 4-dimensional (de quatro dimensões) da relatividade especial. 

  Campos magnéticos são amplamente utilizados no mundo moderno. Indústrias, 

empresas e casas utilizam esse campo diariamente. A energia elétrica que utilizamos em 

praticamente tudo em nossas vidas provém de geradores que utilizam o movimento de campos 

elétricos variáveis para gerar corrente elétrica. A própria corrente que abastece nossos lares  

15 



 

possui em volta de si um campo magnético mensurável proveniente da movimentação da 

carga. Portanto, o campo magnético é de fato uma peça central no desenvolvimento da 

sociedade. 

 

 

DEFINIÇÃO DE CAMPO ELETROMAGNÉTICO 

 

  Campos eletromagnéticos são por definição campos físicos produzidos por objetos 

eletricamente carregados. O eletromagnetismo juntamente com gravidade, força nuclear forte 

e força nuclear fraca, formam as quatro forças fundamentais da natureza que são responsáveis 

pelos quatro campos fundamentais.  

 

  Os campos eletromagnéticos são matematicamente descritos por um conjunto de 

equações conhecido como Equações de Maxwell. Tal conjunto consiste na união matemática 

feita por Maxwell das seguintes leis físicas: Lei de Gauss, Lei de Gauss para o magnetismo 

(monopolo magnético), Lei de Faraday e Lei de Biot-Savart (utilizada para se derivar a Lei de 

Ampère). Este conjunto de equações, por sua beleza e simplicidade, tornaram-se, juntamente 

com equações como F = m.a e E  =m.c², algumas das mais conhecidas equações do mundo. 

São a base para teorias mais atuais e de natureza quântica, como a Eletrodinâmica quântica. 

 

  Estes campos são uma combinação de campos elétricos e magnéticos e podem ser 

produzidos pelo movimento de cargas elétricas em um campo magnético. Como a carga 

elétrica está intimamente ligada às suas propriedades quânticas (como spin das partículas, 

número de elétrons, dentre outros) podemos deduzir que a carga elétrica é uma propriedade 

intrínseca à matéria e sua presença existe em todos os corpos. Então não é difícil imaginar que 

os campos eletromagnéticos são extremamente frequentes no dia-a-dia. 

 

  Hoje em dia estamos acostumados com fios. Temos metros e metros de fios em nossas 

casas e não é necessário mais do que tocá-los ou passar as mãos perto deles para criar um 

pequeno e breve campo eletromagnético. Os fios que normalmente temos em casa criam um 

pequeno campo elétrico em volta de si devido à passagem da corrente elétrica em seu interior. 

Nossas mãos estão praticamente o tempo todo carregadas devido aos processos de eletrização 

por contato ou condução e no simples ato de tocá-los, a interação entre os vetores destes dois 

campos se combinam, formando um campo eletromagnético. 

 

 

 

16 



 

LEI DE GAUSS 

 

Na física, lei de Gauss é a lei que estabelece a relação entre o fluxo elétrico que passa 

através de uma superfície fechada e a quantidade de carga elétrica que existe dentro do 

volume limitado por esta superfície. A lei de Gauss é uma das quatro Equações de Maxwell e 

foi elaborada por Carl Friedrich Gauss no século XIX. 

 

 

LEI DE GAUSS PARA O MAGNETISMO 

 

  A lei de Gauss para o magnetismo afirma que não há cargas ou monopolos magnéticos 

análogos às cargas elétricas. Em vez disso, o campo magnético é gerado por uma 

configuração chamada dipolo. Dipolos magnéticos são mais bem representadas como 

correntes fechadas, mas que lembram cargas magnéticas positivas e negativas inseparáveis, 

não tendo, portanto, nenhuma rede de cargas magnéticas. Em termos de linhas de campo, esta 

equação afirma que as linhas de campo magnético nunca começam ou terminam, mas fazem 

loops ou se estendem ao infinito e voltam. Em outras palavras qualquer linha de campo 

magnético que entra em um determinado volume ou material devem de alguma forma sair 

deste volume ou material. Em uma linguagem mais técnica, o fluxo magnético através de 

qualquer superfície gaussiana é zero, ou que o campo magnético é um campo vetorial 

solenoidal. 

 

LEI DE FARADAY 

 

A lei de Faraday, assim chamada em homenagem ao físico inglês Michael Faraday, 

descreve como um campo magnético que varia com o tempo cria, ou induz, um campo 

elétrico. Este aspecto da indução eletromagnética é o princípio operante por trás de muitos 

geradores elétricos. Por exemplo, um magneto em forma de barra, em rotação, cria um campo 

magnético que varia com o tempo, que por sua vez gera um campo elétrico que também varia 

com o tempo em um condutor próximo. 
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LEI DE AMPÈRE COM A CORREÇÃO DE MAXWELL 

 

A lei de Ampère, assim chamada em homenagem ao físico francês André-Marie 

Ampère, afirma que campos magnéticos podem ser gerados em duas formas: através de 

correntes elétricas, que é a lei de Ampère original, e por campos elétricos que variam no 

tempo, que é a correção proposta por Maxwell. 

A correção de Maxwell proposta à lei de Ampère é particularmente importante: 

significa que um campo magnético que varia no tempo cria um campo elétrico que varia no 

tempo, e que um campo elétrico que varia no tempo gera um campo magnético que varia no 

tempo. Portanto, estas equações permitem a existência de "ondas eletromagnéticas" auto-

sustentadas através do espaço vazio. 

A velocidade calculada para as ondas eletromagnéticas, que podia ser prevista através 

de experimentos em cargas e correntes, coincide exatamente com a velocidade da luz. 

Portanto, a luz é uma forma de onda eletromagnética. Maxwell entendeu esta relação entre a 

luz e o eletromagnetismo em 1861, unificando, portanto, duas áreas da Física até então 

distintas: o eletromagnetismo e a óptica. 
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SUMÁRIO DAS EQUAÇÕES 

 

As equações de Maxwell podem ser escritas na forma integral ou na forma diferencial. 

A forma que devemos utilizar para modelar e solucionar um problema dependerá da 

geometria do problema e do comportamento dos campos e fontes. 

         Nas equações abaixo, símbolos em negrito representam grandezas vetoriais, e símbolos 

em itálico representam grandezas escalares.                                                                                                        

 

FORMULAÇÕES DAS EQUAÇÕES DE MAXWELL EM CASOS GERAIS 
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Nome 
 

 

Forma diferencial 
 

Forma integral 

 
 
Lei de Gauss  ∇ ∙ 𝐃 =  𝜌  

 

 
∮ 𝐃 . 𝑑𝐒 = ∫ 𝜌

𝑣

𝑑𝑉

𝑠

 

 

 
 
Lei de Gauss para o magnetismo ∇ ∙ 𝐁 = 0 

 

∮ 𝐁 . 𝑑𝐒 = 0

𝑠

 

 

 
 
Lei de Faraday da indução ∇ ×  𝐄 = − 

𝜕𝐁

𝜕𝑡
 

 

 

∮ 𝐄 . 𝑑𝐥 = − 

𝑐

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐁

𝑠

 . 𝑑𝐒 

 

 
 
Lei de Ampère  
(com a correção de Maxwell) 

∇ ×  𝐇 = 𝐉 

+ 
𝜕𝐃

𝜕𝑡
 

 

 
 

 

∮ 𝐇 . 𝑑𝐥 =
𝑑

𝑑𝑡
𝑐

∫ 𝐃 . 𝑑𝐒

𝑠

 

+ ∫ 𝐉 . 𝑑𝐒

s

 

 



 

onde: 

 𝜌   é a densidade volumétrica de carga elétrica (unidade SI: coulomb por metro cúbico).  

B é a densidade  de fluxo magnético (unidade SI: tesla). 

D é a densidade de fluxo elétrico (unidade SI: coulomb por metro quadrado).  

E é a intensidade de campo elétrico (unidade SI: volt por metro). 

H é a intensidade de campo magnético (unidade SI: ampère por metro).  

J é a densidade de corrente elétrica (unidade SI: ampère por metro quadrado).  

∇ é o operador gradiente que em coordenadas cartesianas pode ser escrito como  

 

                 
𝜕

𝜕𝑥
�̂� +

𝜕

𝜕𝑦
�̂� +

𝜕

𝜕𝑧
�̂� 

∇ ∙  é o divergente do campo vetorial (unidade SI: 1 por metro),  

∇ X  é o rotacional do campo vetorial (unidade SI: 1 por metro).  

                                                                                                                 

 

UNIDADES 

 

       Note que embora as unidades SI sejam dadas aqui para os vários símbolos, as equações 

de Maxwell permanecem inalteradas em muitos sistemas de unidades (e com somente minutas 

alterações em todas os outros). O sistema mais usualmente empregado é o de unidades SI, 

usadas em engenharia, eletrônica e a maior parte dos experimentos práticos de física, e as 

unidades de Planck (também conhecidas como "unidades naturais"), usadas em física teórica, 

física quântica e cosmologia. Um sistema mais antigo de unidades, o Sistema CGS de 

unidades, é algumas vezes usado também. 
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CAPITULO 4 

 

DETALHAMENTO 

 

EQUAÇÕES DE MAXWELL NA FORMA INTEGRAL 

 

Descrevem as relações dos vetores campo, densidades de cargas e densidade de 

corrente em uma região do espaço, são mais gerais que as equações de Maxwell na forma 

diferencial, porque não exigem que os campos sejam bem comportados, isto é, sejam funções 

contínuas e tenham derivadas contínuas. São aplicadas a qualquer fenômeno eletromagnético 

em escala macroscópica, isto é, dimensões grandes se comparadas as dimensões atômicas e 

magnitudes de cargas grandes se comparadas as cargas atômicas. 

 

 

EQUAÇÕES DE MAXWELL NA FORMA DIFERENCIAL 

 

Descrevem as relações dos vetores campo, densidades de carga e densidades de 

corrente em um ponto no espaço e num instante de tempo, são mais usadas para resolver 

problemas eletromagnéticos com condições de fronteira. Para serem válidas é assumido que 

os vetores campo são funções contínuas, limitadas, de valor único da posição e tempo, com 

derivadas contínuas. Os vetores campo associados com ondas eletromagnéticas possuem estas 

características. 

 

LEI DE FARADAY 

 

A lei de Faraday Estabelece que: 

“A força eletromotriz (fem) total induzida num circuito fechado é igual a taxa de decréscimo, 

em relação ao tempo, do fluxo magnético total que enlaça o circuito.” 

 

A sua forma integral é: 
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∮ 𝐄 . 𝑑𝐥 = − 

𝑐

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐁

𝑠

 . 𝑑𝐒 

 

No caso de campos estáticos, isto é, invariantes no tempo, temos ∮ 𝐄 . 𝑑𝐥 = 0,
𝑐

 o que implica 

que o campo 𝐄 é um campo conservativo, isto é, o trabalho realizado para deslocar uma carga 

elétrica num percurso fechado é nulo. 

 

A sua forma diferencial é: 

 

∇ ×  𝐄 = − 
𝜕𝐁

𝜕𝑡
 

 

Um exemplo da indução de cargas acontece nas nuvens: as cargas distribuídas na base 

e no topo das nuvens produzem um campo elétrico interno, denominado campo elétrico intra-

nuvem. Enquanto os choques das partículas dentro da nuvem se intensificam, a quantidade de 

carga em sua superfície aumenta e, conseqüentemente, o campo elétrico criado por essas 

cargas também se eleva.  

 

LEI DE AMPÈRE COM A CORREÇÃO DE MAXWELL 

 

A lei de Ampère diz que: 

“A integral de linha de H, ao longo de um único caminho fechado, força magneto-motriz, é 

igual a corrente envolvida pelo caminho.” 

 

A sua forma integral é: 

 

∮ 𝐇 . 𝑑𝐥 =
𝑑

𝑑𝑡
𝑐

∫ 𝐃 . 𝑑𝐒

𝑠

+ ∫ 𝐉 . 𝑑𝐒

s
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O termo  
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐃 . 𝑑𝐒

𝑠
   é a corrente de deslocamento, termo proposto por Maxwell para 

satisfazer a equação da conservação de carga, este termo implica na existência de uma onda 

eletromagnética. 

 

A sua forma diferencial é: 

 

∇ ×  𝐇 = 𝐉 +  
𝜕𝐃

𝜕𝑡
 

 

Um exemplo de aplicação da lei de Ampère na sua forma integral é quando 

calculamos a tensão em função do tempo 𝑣(𝑡), a corrente de condução 𝑖 e a corrente de 

deslocamento 𝑖𝑑 de um capacitor genérico que se encontra descarregando através da sua 

resistência de fuga 𝑅, e a permissividade do seu dielétrico vale a 𝜀 e a condutividade 𝜎. 

 

LEI DE GAUSS PARA CAMPOS ELÉTRICOS 

 

O enunciado da lei de Gauss para campos elétricos é: 

“A integral de superfície da componente normal da densidade de fluxo elétrico D, sobre 

qualquer superficie fechada, é igual á carga englobada por está superficie.” 

 

A sua forma integral é: 

 

∮ 𝐃 . 𝑑𝐒 = ∫ 𝜌

𝑣

𝑑𝑉

𝑠

 

 

A sua forma diferencial é: 

 

∇ ∙ 𝐃 =  𝜌  
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Um exemplo de aplicação da lei de Gauss para campos elétricos na sua forma integral 

é quando calculamos a distribuição de campos elétricos em todo o espaço de uma nuvem 

esférica de raio a e que possui uma distribuição de carga dada por 

𝜌𝑣 = 𝜌0(𝑟 𝑎⁄ )3 2⁄  C 𝑚3, sendo  𝜌0  ⁄ uma constante. 

Podemos aplicar a lei de Gauss para resolver este problema porque a distribuição de 

cargas possui simetria esférica, assim, a superfície gaussiana é uma superfície esférica de raio 

r e o campo só possui componente �⃗�𝑟 . 

 

 

 

LEI DE GAUSS PARA CAMPOS MAGNÉTICOS 

  
 

Estabelece que o fluxo magnético líquido (positivo ou negativo) que emana de 

qualquer superfície fechada s, no espaço, é sempre zero, isto é, o fluxo magnético não tem 

fonte, as linhas do campo B não podem ter inicio ou fim. 

 
 

A sua forma integral é: 

 

∮ 𝐁 . 𝑑𝐒 = 0

𝑠

 

 

Isso implica que, até agora, não foi observado a existência de fonte (cargas ou corrente 

magnética) de campo magnético. 

 

A sua forma diferencial é: 

 

∇ ∙ 𝐁 = 0 

 

 LEI DA CONSERVAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA 

 

A lei da conservação da carga elétrica estabelece que: 

"A corrente líquida devida ao fluxo de cargas emanando de uma superfície fachada s, é igual a 

taxa de decréscimo, em relação ao tempo, da carga dentro do volume v limitado por s." 
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A sua forma integral é: 

 

∮𝐉
𝒔

 . 𝑑𝐒 = −
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑑𝑉

𝑣

 

A sua forma diferencial é: 

 

∇ ∙ 𝐉 = −
𝜕𝜌

𝜕𝑡
 

 

POTÊNCIA E ENERGIA 

 

- Em física, potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida 

por uma fonte a cada unidade de tempo. Em outros termos, potência é a rapidez com a qual 

uma certa quantidade de energia é transformada ou é a rapidez com que o trabalho é realizado. 

- Energia, em Física, refere-se a uma grandeza escalar, que pode ser quantificada e que 

mede uma dada capacidade de um sistema. 

- A energia armazenada em um capacitor é igual ao trabalho feito para carregá-lo. 

As ondas eletromagnéticas transportam energia através de qualquer meio, como 

espaço livre, água, terra, entre outros. O fluxo de potência através de uma superfície fechada, 

na região em que propaga a onda eletromagnética, é obtido de uma integral de superfície de 

um vetor P = E x H, conhecido como vetor de Poynting. 

 

CAPITULO 5 

CORRENTE DE DESLOCAMENTO 

Em eletromagnetismo, a corrente de deslocamento é uma quantidade que é definida 

em termos da taxa de variação do campo deslocamento elétrico. A corrente de deslocamento 

possui as unidades de densidade de corrente elétrica, e tem um campo magnético associado, 

assim como as correntes reais. Contudo, ela não é uma corrente elétrica de cargas em 

movimento, mas um campo elétrico variável no tempo. Na matéria, há também uma ligeira 

contribuição do movimento das cargas ligadas em átomos, a polarização dielétrica. 
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A idéia foi concebida por Maxwell em seu artigo Acerca das Linhas Físicas de Força, 

de 1861, em conexão com o deslocamento de partículas elétricas em um meio dielétrico. 

Maxwell acrescentou a corrente de deslocamento ao termo da corrente elétrica na Lei de 

Ampère. Em seu artigo Teoria Dinâmica do Campo Eletromagnético, de 1861, Maxwell usa 

esta versão modificada da Lei de Ampère para deduzir a equação da onda eletromagnética. 

Esta dedução é aceita atualmente geralmente como um marco histórico da física, em virtude 

da unificação da eletricidade, magnetismo e ótica numa só teoria. Atualmente, o termo 

corrente de deslocamento é visto como um complemento crucial que completa as equações de 

Maxwell, e é necessário para explicar muitos fenômenos, principalmente a existência das 

ondas eletromagnéticas. 

 

EXPLANAÇÃO 

 

O campo deslocamento elétrico é definido como: 

 

𝐃 = 𝜀0 𝐄 + 𝐏 

 

onde: 

ε0 é a permissividade do espaço livre 

𝐄 é a intensidade do campo elétrico 

𝐏 é a polarização do meio 

Diferenciando esta equação em relação ao tempo, define-se a corrente de 

deslocamento que, portanto, se compõe de dois termos em um dielétrico: 

 

𝐉𝐃 = 𝜀0  
𝜕𝐄

𝜕𝑡
+  

𝜕𝐏

𝜕𝑡
 

 
O primeiro termo do 2º membro está presente nos meios materiais e no espaço livre. 

Ele não implica necessariamente em qualquer movimento real das cargas, mas possui um 

campo magnético associado, tal como uma corrente devido a cargas em movimento.  

O segundo termo do 2º membro está associado com a polarização das moléculas 

individuais do material dielétrico. A polarização ocorre quando as cargas das moléculas se 

movem um pouco sob a influência de um campo elétrico aplicado. As cargas positivas e  
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negativas das moléculas se separam, causando um aumento do estado de polarização P. Um 

estado de polarização variável corresponde a um movimento de cargas e por isso é 

equivalente a uma corrente. 

Esta polarização é a corrente de deslocamento, tal como foi originalmente definida por 

Maxwell. Maxwell não fez nenhum tratamento especial para o vácuo, tratando-o como um 

meio material. Para Maxwell, o efeito de P era simplesmente variar a permissividade relativa 

εr na relação D = εr ε0 E. 

 

CAPITULO 6 

 

                                      DIELÉTRICO 

 

Um dielétrico, ou isolante elétrico, é uma substância que possui alta resistência ao 

fluxo da corrente elétrica, e ele é normalmente usado dentro dos capacitores. Nos dielétrico os 

elétrons estão presos aos núcleos dos átomos e portanto, ao contrário dos metais, não existem 

elétrons livres nessa substância.  

 

RIGIDEZ DIELÉTRICA 

 

Quando se aplica um campo elétrico a um dielétrico, haverá uma tendência dos 

elétrons se afastarem de seus núcleos devido à força externa. Se aumentarmos muito o campo 

elétrico externo a força que age em cada elétron vai aumentando também, proporcionalmente. 

Isto pode chegar ao ponto em que a força externa fica maior do que a força externa que liga o 

elétron ao seu núcleo. Quando isto acontece, os elétrons passarão a ser livres, transformando 

então um dielétrico em um condutor. 

Esse processo pode ocorrer com qualquer isolante e o campo elétrico aplicado que o 

transforma em condutor vai depender da estrutura de cada material. 

O valor mínimo do campo elétrico que deve ser aplicado a um dielétrico para 

transformá-lo em condutor é denominado RIGIDEZ DIELÉTRICA. Cada material tem seu 

valor próprio de rigidez dielétrica, dadas as diferentes estruturas microscópicas de cada um 

deles. 
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CENTELHAS ELÉTRICAS A PARTIR DA RIGIDEZ ELÉTRICA      

 

Consideremos duas placas eletrizadas com cargas de sinais contrários, separadas por 

uma camada de ar. Se o campo elétrico criado por essas placas for inferior a 3 x 106 N/C, o ar 

entre elas permanecerá isolante e impedirá que aja passagem de uma placa à outra. Entretanto, 

se o Campo exceder esse valor, a rigidez dielétrica do ar será rompida e o ar se transformará 

em um condutor. 

As cargas, neste momento, ficarão livres e serão atraídas para as placas com cargas 

opostas a elas. Isso ocasiona uma descarga elétrica entre as placas. 

Mais fenomenologia: esta descarga vem acompanhada de emissão de luz e um estalo 

que é causado pela expansão do ar que se aquece com a descarga elétrica. 

 

APLICAÇÃO DESSES CONCEITOS EM NOSSO DIA-A-DIA 

 

Cada vez que observamos uma faísca elétrica saltar de um corpo para outro, como por 

exemplo, do pente para o cabelo, entre os terminais de um interruptor elétrico, entre outros, 

podemos concluir que a rigidez dielétrica do ar situado entre esses corpos foi ultrapassado e 

ele se tornou um condutor. 

Outro fenômeno comum ligado à rigidez dielétrica é o raio em uma tempestade, que 

vem acompanhado de um relâmpago e um trovão.  Certa vez dois pilotos de uma aeronave 

verificaram que durante uma tempestade, ocorre uma separação de cargas nas nuvens, ficando 

as nuvens mais baixas eletrizadas negativamente e as mais altas, positivamente. 

Quando isso acontece haverá um campo elétrico entre essas nuvens. Além disso, a 

nuvem mais baixa, carregada negativamente, vai induzir uma carga positiva na superfície da 

Terra e estabelece-se entre essas duas também um campo elétrico, propiciando os requisitos 

para formações dos raios.  

Vamos entender um pouco mais sobre os raios: à medida que cargas elétricas vão se 

acumulando nas nuvens, as intensidades dos campos elétricos vão aumentando e ultrapassam 

a rigidez dielétrica do ar. Quando isso acontece, o ar torna-se condutor e aparece um 

relâmpago, que nada mais é do que uma enorme centelha elétrica que salta de uma nuvem 

para outra, ou de uma nuvem para a Terra. Essa descarga elétrica aquece o ar, provocando 

uma expansão que se propaga na forma de uma onda sonora, originando o trovão. Todo esse 

processo possibilita que as nuvens consigam descarregar suas cargas elétricas. 
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PERMISSIVIDADE 

 

A permissividade é uma constante física que descreve como um campo elétrico afeta e 

é afetado por um meio.  

A permissividade é determinada pela habilidade de um material de polarizar-se em 

resposta a um campo elétrico aplicado e, dessa forma, cancelar parcialmente o campo dentro 

do material. Está diretamente relacionado com a susceptibilidade elétrica. Por exemplo, em 

um capacitor uma alta permissividade faz que a mesma quantidade de carga elétrica seja 

guardada com um campo elétrico menor e, portanto, a um potencial menor, levando a uma 

maior capacitância do mesmo. 

 

                                 IMÃS 

 

Um imã é definido com sendo um objeto que é capaz de provocar um campo 

magnético à sua volta, e ele pode ser natural ou artificial. 

Os imãs naturais são feitos de minerais com substâncias magnéticas, como por 

exemplo, a magnetita. Esses imãs criam seu próprio campo magnético o tempo todo.  Já os 

imãs artificiais são feitos de materiais sem propriedades magnéticas, mas que podem adquirir 

permanente ou instantaneamente características de imãs naturais.  

Os imãs artificiais também são subdivididos em: permanentes, temporais ou 

eletroímãs: 

- Um imã permanente é feito de material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo 

após cessar o processo de imantação, estes materiais são chamados ferromagnéticos; 

- Um imã temporal tem propriedades magnéticas apenas enquanto se encontra sob ação de 

outro campo magnético, os materiais que possibilitam este tipo de processo são chamados 

paramagnéticos; 

- Um eletroímã é um dispositivo composto de um condutor por onde circula corrente elétrica e 

um núcleo, normalmente de ferro. Suas características dependem da passagem de corrente 

pelo condutor; ao cessar a passagem de corrente cessa também a existência do campo 

magnético. 
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                                  NUVEM 

 

Nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em seu estado 

líquido ou ainda de ambos ao mesmo tempo (mistas), que se encontram em suspensão na 

atmosfera, após terem se condensado ou liquefeito em virtude de fenômenos atmosféricos. A 

nuvem pode também conter partículas de água líquida ou de gelo em maiores dimensões e 

partículas procedentes, por exemplo, de vapores industriais, de fumaças ou de poeiras. 

As nuvens apresentam diversas formas, que variam dependendo essencialmente da 

natureza, dimensões, número e distribuição espacial das partículas que a constituem e das 

correntes de ventos atmosféricos. A forma e cor da nuvem depende da intensidade e da cor da 

luz que a nuvem recebe, bem como das posições relativas ocupadas pelo observador e da 

fonte de luz (sol e lua) em relação à nuvem. 

Os principais fatores que intervém na descrição do aspecto de uma nuvem são suas 

dimensões, sua forma sua estrutura e sua textura, assim como sua luminância e cor.  

 

                  FORMAÇÃO DAS NUVENS 

 

As nuvens formam-se a partir da condensação do vapor de água existente em ar úmido 

na atmosfera. A condensação inicia-se quando mais moléculas de vapor de água são 

adicionadas ao ar já saturado ou quando a sua temperatura diminui. É o arrefecimento de ar 

úmido que se eleva na atmosfera que dá origem à formação de nuvens. A elevação do ar é um 

processo chave na produção de nuvens que pode ser produzido por convecção, por 

convergência de ar, por elevação topográfica ou por levantamento frontal. 

Existem nuvens formadas devido ao resfriamento do ar úmido que faz com que a água 

se condense, outras devido à subida e expansão do ar, quando ele sobe para níveis onde a 

pressão atmosférica é progressivamente menor e se expande, consumindo energia que é 

absorvida do calor contido no próprio ar, fazendo com que a temperatura diminua. Este 

fenômeno é conhecido por resfriamento adiabático. A condensação e congelamento ocorrem 

em torno de núcleos de condensação microscópicos, como partículas de poeira, processos que 

resultam no resfriamento adiabático, seguido pela criação de uma corrente de ar ascendente. 

Uma vez formada, a nuvem poderá evoluir, crescendo ou se dissipando. A dissipação 

da nuvem é resultado da evaporação das gotículas de água, que a compõem, em razão de um 

aumento de temperatura em virtude da mistura do ar no qual ela está contida com outra massa 

de ar mais aquecida, o que é conhecido como aquecimento adiabático, ou pela mistura com 

uma massa de ar seco. 
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Em outras ocasiões uma nuvem pode surgir quando uma certa massa de ar é forçada a 

deslocar-se para cima acompanhando o relevo do terreno. Essas nuvens,conhecidas como 

"nuvens de origem orográfica", também ocorrem em virtude da condensação do vapor de 

água pelo resfriamento adiabático do ar. 

Quando uma porção de ar se eleva, expande-se. E essa expansão é adiabática e resulta 

numa perda de energia que faz com que a sua temperatura baixe de cerca de 9,8 °C por cada 

quilômetro de elevação. 

Quando uma bolha de ar sobe, passa de uma altitude em que a pressão atmosférica é 

maior para outra em que ela é menor. Como a pressão exterior diminui, a bolha de ar 

expande-se, aumentando o seu volume. Como o ar é um bom isolante térmico podemos 

considerar que toda a energia dispendida para a expansão ("empurrando o ar ambiente à sua 

volta") vem das moléculas dentro da própria bolha de ar, ou seja, que a expansão é um 

processo adiabático. Podemos ignorar as fugas para o exterior e considerar que o ar se esfria 

apenas por descompressão: a temperatura diminui,se reduz a pressão e vice versa. As 

moléculas de ar perderão alguma energia cinética e o ar arrefecerá. A taxa de arrefecimento é 

aproximadamente constante: cerca de 9,8 °C/km para ar seco (não saturado). Quando o ar 

desce, é comprimido e aquece também segundo a mesma taxa (9,8 °C/km). 

O arrefecimento do ar traduz o fato de que a velocidade média das suas moléculas 

diminui, aumentando a probabilidade de que as moléculas livres de vapor se liguem a 

moléculas vizinhas, passando ao estado líquido por condensação. Isso leva à diminuição do 

valor máximo de vapor que pode estar presente no ar, ou seja, provoca um aumento da sua 

umidade relativa. Se a temperatura desce até ao chamado ponto de orvalho, a densidade de 

vapor é a máxima, igual à de saturação. A partir desse momento qualquer arrefecimento 

resultará em que o vapor em excesso tenha que ser removido por condensação, formando-se 

gotículas de água que podem formar nuvens. 

A condensação do vapor começa a ocorrer na base da nuvem, a que, por isso, se 

chama «o nível de condensação». Se a temperatura de ponto de orvalho é negativa (nesse 

caso, chama-se-lhe também o ponto de geada), o vapor pode passar diretamente ao estado 

sólido sob a forma de cristais de gelo, por sublimação. Quando uma molécula livre se liga às 

vizinhas, perde energia cinética que é libertada para o ambiente sob a forma de calor latente 

(cerca de 600 calorias por cada grama de vapor de água condensada). As nuvens formam-se a 

partir da condensação do vapor de água existente em ar úmido na atmosfera. A condensação 

inicia-se quando mais moléculas de vapor de água são adicionadas ao ar já saturado ou 

quando a sua temperatura diminui. 
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSÕES 

 

 Relacionando os principais princípios do eletromagnetismo clássico de Maxwell e os 

conceitos dos capacitores e dos imãs com as nuvens, podemos concluir com base teórica que 

elas estão funcionando como se fossem uma espécie de CAPACITORES - IMÃS e gerando 

distúrbios de campos magnéticos.  

 Esses distúrbios de campos magnéticos proveniente das nuvens provocam 

interferências e pane elétricas nos aparelhos de navegação dos aviões, como computadores de 

bordo, bússolas, radares, rádios, relógios, medidores analógicos de combustível, velocidade e 

altura. 

            As nuvens entram no Triângulo das Bermudas por meio das correntes de ar e lá dentro 

a água evapora e vai para as nuvens. Acontecendo os processos que já descrevemos aqui, 

acumulando carga e aumentando seu campo magnético. 

 Quando as chuvas e as tempestades ocorrem, os campos magnéticos das nuvens 

estarão ativos e através dos raios elas descarregam sua carga ficando leves e baixando seus 

campos magnéticos. Isto faz com que as nuvens possam circular por meio das correntes de ar 

e sair dessa região.  

 

            Com base em análise de aviões que voaram no Triângulo das Bermudas vamos tirar 

outras conclusões para afirmarmos ainda mais a tese de que as nuvens desta região funcionam 

como se fossem uma espécie de CAPACITORES - IMÃS e gerando distúrbios de campos 

magnéticos.  

Vamos analisar três partes do vídeo Dive to the Bermuda Triangle da Discovery 

Channel - BBC.  

A primeira parte que vamos analisar é a demonstração de vôo de uma piloto voando 

sobre o Triângulo das Bermudas. Já a segunda parte que vamos analisar desse vídeo será a 

simulação do vôo 19. Essa simulação é baseada em fatos reais e podem ser conferidos na 

seção de depoimentos dessa Teoria.  

 Vamos tomar como referencial a nossa fonte de  Campo Magnético, de  interferência 

grave, como sendo a Terra e não as nuvens. 

 Se o campo magnético da terra tivesse interferindo gravemente nos aparelhos dos 

aviões, os aparelhos como bússolas, rádio e relógio da piloto do vídeo não poderiam está 

funcionando perfeitamente, pois ela está longe das nuvens e mais perto da Terra.  
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 Nós sabemos que quanto maior a proximidade de um campo magnético maior a 

atração e os efeitos provocados por ele, e quanto mais longe dele menor os efeitos dele sobre 

os corpos. Porém, isto não ocorre com os aparelhos do avião dessa piloto do vídeo.  

 No mesmo vídeo podemos olhar no vôo 19 que os pilotos estão rentes as nuvens e 

muito longe da fonte de campos magnético que estamos adotando, como sendo a Terra.  

 Então os aparelhos dos aviões deles eram para estarem funcionando perfeitamente. 

Porém, isto não ocorreu. Não funcionou para eles que estavam mais longe da fonte do campo 

magnético, mas funcionou para a piloto que estava mais próxima dessa fonte, pois essa piloto 

não voa rente as nuvens, e pode ser considerado que ela se encontra voando em baixa atitude. 

  A terceira parte desse vídeo que vamos analisar será a parte na qual o submarino 

mergulha nas águas do Triângulo das Bermudas para tentar encontra vestígios dos cinco 

aviões Grumman TBF Avenger do vôo 19, que desapareceram sobre essas águas em 5 de 

dezembro de 1945.  

          O submarino por está muito mais próximo da fonte magnética não poderia estar com 

todos seus aparelhos funcionando com boa qualidade. Principalmente o sonar que funciona 

por meio de ondas eletromagnéticas, que está no barco acima do submarino. Porém, isto não 

ocorre, todos funcionam bem. 

           Podemos deduzir com isso que a fonte de interferencias graves dos campos magnéticos 

não é a Terra e, sim as nuvens, pois é somente quando os pilotos voam rente a elas é que 

ocorre as interferências magnética graves.  

  Além disso, existe um relato de um piloto que teve uma experiência interessante 

envolvendo campo magnético ao sobrevoar o Triângulo das Bermudas que será descrito aqui: 

  No dia 4 de dezembro de 1970, Bruce Gernon voava com seu pai em um avião 

bimotor sobre o Triângulo das Bermudas quando percebeu uma nuvem de formato peculiar 

sobre a costa de Miami. Ao se aproximar, a nuvem formou uma espécie de tubo em torno do 

avião parecendo acompanhá-lo ao mesmo tempo que girava sobre si mesma. Os instrumentos 

de navegação ficaram imprestáveis e o avião sumiu por vários minutos do radar do controle 

de tráfego aéreo mais próximo.  

Alguns minutos depois quando o avião finalmente emergiu da nuvem e reapareceu nos 

radares, Gernom descobriu que já se encontrava sobre a cidade de Miami, algo que teria sido 

impossível de acordo como tempo decorrido em seu relógio.  

Gernom encontrou um monte de gente disposta a acreditar na sua história e escreveu 

um livro sobre o fenômeno: “The Fog: A Naver Before Published Theory of the Bermuda 

Triangle Phenomenon”, em que supunha que os desaparecimentos no Triângulo das 

Bermudas eram causados por nuvens magnéticas como a que engoliu seu avião. 
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       Outro relato feito por passageiros sobreviventes de um acidente no Triângulo das 

Bermudas diz: 

 

      “Um Cessna 172 é literalmente "caçado" por uma nuvem, o que resulta em 

funcionamento defeituoso de seus instrumentos com conseqüente perda de posição e morte do 

piloto.”  

 

 Temos ainda a questão de que se os campos magnéticos forem muito forte, eles podem 

além de interferi nos aparelhos do avião roubar carga das baterias da aeronave, descarregando 

assim as suas baterias.  

Se pegarmos um Imã e ligarmos fios a ele e a uma fonte de energia que pode ser 

descarregada, como pilhas e baterias, vamos perceber que o campo magnético do imã 

aumenta e a carga da fonte de energia abaixa com o passar do tempo.  

         Podemos comprovar ainda esse evento com base em um acidente que aconteceu com um 

Beechcraft bimotor em vôo saindo de Georgetown em Great Exuma nas Bahamas no dia 15 

de Novembro de 1972.  Relatado pelo  Dr. S.F.Jablonsky psicólogo de Forte Lauderdale que 

será reproduzido aqui:                                                                                                                                                                                                                            

        “ Cerca de dez minutos após a decolagem e quando o avião sobrevoava a Língua do 

Oceano a noroeste de Exuma, todos os aparelhos operados eletricamente, as bússolas, o 

rádio, as luzes e até mesmo os controles hidráulicos rápida e repentinamente se deterioraram 

e todas as baterias ficaram descarregadas.”   

 Temos mais um depoimento relatando que no ano de 1964, Chuck Wakeley que foi 

um piloto profissional de aviões e helicópteros por mais de 10 anos de plena atividade. Ao 

sobrevoar o Triângulo das Bermudas seu avião foi possuído por uma espécie de força ou 

presença eletrônica-magnética que tomou conta de todo seu avião por algum tempo. 

Em seu relato diz que ao entra no Triângulo das Bermudas pode ver um brilho leve nas 

asas do seu avião e foi aumentando até que atingiu uma intensidade que dificultou sua visão e 

quase o cegou.  

Além disto, ele conseguiu ver ainda que as asas estavam cobertas de penugem. A 

bússola girava, o piloto automático forçou uma curva para a direita, o tanque aparecia no 

cheio e não era possível confiar em nenhum aparelho eletrônico. Então, após alguns minutos  

afirma ele que o brilho se foi e os controles começaram a funcionar de novo. 
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O QUE ACONTECE COM OS AVIÕES NO TRIÂNGULO DAS 

BERMUDAS? 

 

Quando os pilotos entram no Triângulo, a nuvem em razão dos campos magnéticos 

gerado por elas causa problemas nos aparelhos dos aviões, como as bússolas que vão apontar 

não para o norte, mas sim para o campo magnético dessas nuvens e os pilotos sem saberem as 

seguem. Isto faz com que eles nunca cheguem a lugar nenhum, pois em certo momento a 

bússola aponta para um campo magnético que é gerado por uma nuvem e em outro momento 

ela ponta para outro campo magnético gerado por uma outra nuvem.  

Já com os rádios de transmissão e os radares, o efeito do campo magnético seria de 

influir nas ondas eletromagnéticas que é liberada por esses aparelhos, comprometendo assim o  

funcionamento desses aparelhos. 

Com relação aos relógios, o efeito seria de atrasá-los ou adiantá-los temporariamente, 

quando são expostos a fortes campos magnéticos. Podemos demonstrar o efeito de atrasá-los 

colocando um imã em cima de um relógio analógico, vamos perceber que o ponteiro dos 

segundos não anda. Quando tiramos o imã de cima dele o afastando do imã, o ponteiro dos 

segundos volta a andar. Isso gera o atraso dos relógios.  

Além disso, o campo magnético sendo muito forte pode fazer com que os ponteiros 

dos instrumentos do avião apontem todos para ele ou fiquem imóveis, como por exemplo, o 

ponteiro do marcador de combustível. Poderia, ainda, fazer com que o altímetro, rosa-dos-

ventos e giroscópio analógicos ficassem descontrolados ao se encontrarem na presença deste 

campo magnético.  

Outro feito desse campo magnético forte, proveniente das nuvens, seria o 

descarregamento das baterias dos aviões provocado pelo roubo de cargas das baterias e pane 

elétrica nos aparelhos de navegação.  

Tudo isso contribui para que as aeronaves dos pilotos tenham sérios problemas de 

funcionamento, o que comprometeria gravemente a segurança de vôo dessas aeronaves, e por 

conseqüência a vida de seus pilotos e tripulantes. E normalmente quando tudo isso corre, as 

aeronaves acabam caindo no mar e por conseqüência acaba matando seus pilotos e tripulantes. 

   Muitos casos de desaparecimento de aviões no Triângulo das Bermudas ocorrem 

porque os pilotos acabam seguindo as orientações erradas de suas bússolas sem saberem e 

ficam voando de um lado para o outro dentro do Triângulo das Bermudas sem conseguirem 

sair dele, até acaba o combustível dessas aeronaves e elas caírem no mar. 
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ORIENTAÇÃO AOS PILOTOS 

 

 Ao perceberem que vão entrar ou que já estão dentro do Triângulo das Bermudas e 

perdidos devem se esquecer de usar as bússolas e não confiar cegamente nos outros aparelhos 

de navegação de suas aeronaves.  

Se conseguirem enxergar o Sol deverão se orientar por ele para conseguir sair do 

Triângulo e se localizarem.  

Se não conseguirem enxergar-lo deverão voar abaixo das nuvens, imaginarem uma 

linha reta e voarem nesta linha que traçaram mentalmente para conseguir sair do Triângulo 

das Bermudas. Deverão voar dessa maneira até que consigam enxergar uma área de 

povoamento ou áreas conhecidas.  

Se só verem o Mar depois de algum tempo de vôo, já estarão razoavelmente longe do 

Triângulo e poderão captar as coordenadas passadas pelo tráfico aéreo e corrigirem a sua 

posição. Mas, lembrem-se que se seguirem as coordenadas de um tráfico aéreo que cobre o 

Triângulo, ele irá mandar vocês ajustarem seu vôo através de coordenadas que dependem das 

suas bússolas para serem seguidas, como vocês estão dentro do Triangulo ainda, suas bússolas 

estarão vulneráveis os distribuis dos campos magnéticos, o que poderia não ajudar  vocês a 

saírem dessa área de instabilidade magnética. 

Então vocês terão que seguir as coordenadas passadas pelo tráfico aéreo que não 

pegue a área do Triângulo, pois quando vocês forem corrigir a posição pela bússola saberão 

que já não estão dentro do Triângulo, podendo seguir as bússolas com segurança.  

É recomendável ainda que os pilotos evitem usar o piloto automático e faça a 

condução do avião manualmente, a mão livre, enquanto se encontrar sobrevoando nessa 

região, pois os campos magnéticos e os campos elétricos proveniente das nuvens podem 

atrapalhar gravemente os aparelhos que dependem das ondas eletromagnéticas ou de impulsos 

eletromagnéticos para funcionarem, agirem e tomarem determinadas atitudes pré-

estabelecidas para eles fazerem. 
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                                      CAPITULO 8 

 

                                    OBSERVAÇÕES 

                                                           

1ª)      Essa Teoria pode ser aplicada também ao Triângulo do Dragão que é uma região do 

Pacífico ao redor da Ilha Miyake, cerca de 100 km ao sul de Tóquio. Um dos lados do 

triângulo pode estar na ilha de Guam. Apesar do nome ser usado pelos pescadores japoneses 

não aparece nas cartas náuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fonte da Imagem: Wikipédia                                                           

2ª)     Em qualquer lugar que estiver voando uma aeronave que esteja sobre uma tempestade, 

ela estará sujeita as influências de campos magnéticos de pequeno à grande que por sua vez 

provocará defeitos, como interferências, em seus aparelhos de navegação. Tais como falhas na 

comunicação via rádio, bússolas desorientadas, pane elétrica nos aparelhos de navegação e 

dependendo da força, potência e intensidade do campo magnético até uma possível descarga 

das baterias do avião.  
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Podemos comprovar alguns desses eventos teoricamente, cientificamente (já 

explicados ao longo dessa teoria) e com base em depoimentos de aviadores que perderam 

contado via rádio ao se encontrar em zona de tempestade. 

3ª)     Qualquer que seja os aparelhos de navegação do tipo analógico (principalmente os de 

ponteiros) será gravemente atingido pelos efeitos do campo magnético. Fazendo com que 

normalmente os mostradores ou ponteiros fiquem imóveis ou tendendo a se dirigir ou apontar 

para o campo magnético. Isto pode fazer com que esses aparelhos fiquem descontrolados. 

4ª) Zonas Marítimas normalmente terão campos magnéticos maiores, em virtude das 

nuvens dessas regiões absorverem quantidade de vapor de água maior do que em outras 

regiões. E também por causa das nuvens dessas regiões marítimas serem mais propícias para 

desenvolverem o processo de eletrização, pois essas regiões possuem fatores climáticos que 

favorece consideravelmente esse processo de eletrização das nuvens. Por sua vez acontecem 

os processos que já descrevemos aqui e vai acumulando carga e aumentando seu campo 

magnético.  

Quando as chuvas e as tempestades ocorrem, os campos magnéticos das nuvens 

estarão ativos e através dos raios elas descarregam sua carga ficando leves e baixando seus 

campos magnéticos. Isto faz com que as nuvens possam circular por meio das correntes de ar 

e sair dessa região. Vale ressaltar aqui que o procedimento de descarga das nuvens não é 

exclusivamente através dos raios, elas podem descarregar suas cargas através de outras 

formas. 

5ª)      Quando uma aeronave se encontra voando sob uma tempestade ou sobre áreas 

marítimas, ou aeronave começa enfrentar problemas eletroeletrônicos é recomendável que 

desliguem o piloto automático e façam a condução do avião manualmente, a mão livre, 

enquanto se encontrar sobrevoando estas regiões ou até sanar os problemas eletroeletrônicos 

que a aeronave enfrenta, e redobrem a atenção para realizar uma navegação segura do avião.  

 6ª)      Uma onda eletromagnética que se encontra aumentando sua freqüência de sinal 

durante a propagação tem grande chance de atravessar um campo magnético que se encontra 

baixando seu campo. Isto faz com que a onda eletromagnética não sofra tanta interferência em 

seu sinal por parte do campo magnético.  

O efeito contrário do descrito é o responsável pela perda de contato ou interferências 

nos sinais via rádio e radares, tanto saindo dos aviões quanto saindo das torres de controle.  

Além disto, se o campo for grande impede até a passagem de um sinal de satélite ao 

tentar atravessá-lo.  

7ª)      O campo magnético gerado pelas nuvens pode fazer com que elas se desloquem em 

conjunto e dando ainda formatos especiais a elas quando realizam esse movimento. Esse 

fenômeno é raro de acontecer e normalmente ocorre em nuvens que se encontram sobre zonas 
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marítimas, pelo fato dessas nuvens terem campo magnético maior que as nuvens que se 

encontra sobre zonas terrestres. Mas ressaltar aqui que existem outros fatores que podem 

influenciar também nessa situação descrita. 

8ª)      A Neblina é uma nuvem em contato ou próxima de uma superfície. Ela se forma 

quando há a condensação da água evaporada. Por esta razão o processo de eletrização da 

Neblina é semelhante ao processo de eletrização das Nuvens. Podendo assim gerar campo 

magnético. 

9ª)     Não se deve entender ao ler essa Obra que todos os problemas que acontecem no 

Triângulo das Bermudas e nas Zonas Marítimas são causados puramente pelos Campos 

Magnéticos, pois os problemas também podem ser gerados por Campos Elétricos ou pela 

combinação dos Campos Elétricos com os Campos Magnéticos. Isto acontece pela seguinte 

razão: 

Carga elétrica em movimento gera campo elétrico e que, por simetria, gera campo 

magnético. Além disto, a variação do campo elétrico gera campo magnético e por 

conseqüência a variação do campo magnético também gera campo elétrico. Quando aumenta 

o campo elétrico, o campo magnético também aumenta e quando o campo elétrico diminui o 

campo magnético também diminui. 

10ª)      Será definido e exemplificado aqui de forma simples, clara, concisa e sem recorrer a 

termos técnico-científicos para melhor entendimento dessa teoria por todos, o que poderia ser 

considerado como Campo Magnético Forte, Médio e Baixo:  

* Campo Magnético Fortes pode ser considerado quando um piloto se depara com as 

seguintes situações em seu avião:  

- Bússola com ponteiro descontrolado rodando que nem um carrossel;  

- Altímetro, Rosa-dos-ventos e Giroscópio analógico se mostrando descontrolados;  

- Ponteiro do marcado do tanque de combustível ora apontando cheio, meio tanque e vazio ou 

vice-versa;  

- Relógio analógico com perda de funcionamento normal gerando seu atraso ou adiantamento 

de forma temporária.  

- Perda total de comunicação via Rádio;  

- Perda total de localização por Radar ou GPS;  

- Panes elétricas inesperadas;  

- Descarregamento inesperado das Baterias do Avião;  
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* Campo Magnético Médio pode ser considerado quando um piloto se depara com as 

seguintes situações em seu avião:  

- Bússola com ponteiro descontrolado, ora apontado para um lugar e depois para outro;  

- Perda parcial ou total de comunicação via Rádio;  

- Perda parcial ou total de localização por Radar ou GPS;  

            * Campo Magnético Baixo pode ser considerado quando um piloto não se depara com 

nenhuma das situações descritas dos campos magnéticos Fortes e Médios em seu avião.  

11ª)  Os Campos Eletromagnéticos fortes das nuvens podem gerar calor nos corpos em que estão 

atuando, como por exemplo, na fuselagem dos aviões.  

 

12ª)  Sobre o espectro solar e as radiações incidentes nas nuvens nos processos de 

espalhamento, absorção e transmissão, elas podem favorecer a potencialização do campo 

magnético das nuvens e do local, por meio dos processos físicos e químicos dentro e fora das 

nuvens.   

 

13ª)  A combinação do excesso de cargas e da intensidade dos campos magnético e elétrico 

das nuvens, junto com os ventos e a irradiação solar podem fazer com que as nuvens do 

Triângulo das Bermudas em certos momentos adquiram um aspecto diferente do usual e 

passem a apresentarem um aspecto de cor gemado – amarelado, e combinada ou não com a 

fuselagem das aeronaves podem gerar um efeito de luzes. Esse evento intensifica de forma 

temporária as interferências em meios de comunicações e sistemas eletrônicos diversos. Mas 

vale ressaltar aqui que existem outros fatores que podem influenciar também nessa situação 

descrita. 

 

14ª)   Com relação ao gás metano se concentrado no ar em determinadas proporções poderia 

fazer com que o ar ficasse menos denso e em conseqüência disto provocaria as quedas dos 

aviões no mar pela razão de perderem sustentabilidade no ar. Mas, na grande maioria das 

vezes, os aviões ao perder sustentabilidade no ar conseguem se recompor em virtude da 

velocidade em que se encontravam, da altura em que estavam, do peso que tinham, do 

diâmetro alcançado pelo gás metano e da concentração desse gás no ar dentro desse diâmetro.   

          Outro fator que envolve o gás metano é que se ele estiver em grande concentração e em 

contato com as nuvens, os campos eletromagnéticos das nuvens poderiam ionizar esse gás e 

por consequência acabaria beneficiando os campos magnéticos dessas nuvens.  Entretanto, os 

fatores que envolvem o gás metano são os menores entre os problemas que os aviões 

apresentam em relação aos campos magnéticos gerados pelas nuvens. 
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CAPITULO 9 

OBSERVAÇÃO SOBRE O BRASIL 

 

Na Região que é coberta pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 

Aéreo I (CINDACTA I)  e pelo Sistema de Vigilância da Amazônia ( SIVAM), existe, em um 

determinado ponto de seus espaços de cobertura, uma Zona  que em determinados momentos 

se torna Cega para comunicações via rádios e localização por radares e GPS.  

Na figura a baixo, se encontra a cobertura de radares do Brasil, dividida por Centro 

Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e pelo Sistema de Vigilância da 

Amazônia, pertencentes à Força Aérea Brasileira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa zona, de instabilidade de Comunicação e localização por  radares e GPS, fica nas 

proximidades do Equador Magnético da Terra, especificamente nas redondezas da Serra do 

Cachimbo, no Estado de  Mato Grosso. 
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Essa região do Brasil, por onde passa o Equador Magnético da Terra, medido do ano 

de 1957 até o ano de 2000, se encontra no mapa da figura a baixo: 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                           Fonte da Imagem: Observatório Nacional 
 

Os pilotos ao entrarem nessa Zona suas aeronaves poderiam ficar vulneráveis aos 

efeitos dos distúrbios de campo magnético proveniente de bolhas ionosféricas, fortemente 

influenciadas pela radiação magnética, do equador magnético, que favorece a ocorrência 

desse fenômeno natural, nessa região do globo terrestre. Esse é um fenômeno que tem sua 

origem distinta do fenômeno do Triângulo das Bermudas, portanto não podemos confundir 

esses dois fenômenos naturais.  

O fenômeno natural, conhecido como bolhas de plasma, ou bolhas ionosféricas foram  

descobertas sobre o território brasileiro por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE. 

As bolhas ionosféricas, ou bolhas de plasma, podem ser definidas como uma baixa 

densidade de plasma ionosférico que ocorre na região do equador magnético, e suas variações 

são dependentes do ciclo solar. 
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EXPLICAÇÃO DO FENÔMENO 

 

 Durante o dia, a atmosfera eletricamente neutra da Terra (composta majoritariamente 

por oxigênio e nitrogênio) sofre um bombardeio de raios ultravioletas vindos do Sol, os quais 

através de uma ação fotoelétrica, geram íons e elétrons, a partir da altura de aproximadamente 

60 km., criando, dessa forma, a ionosfera terrestre.  A ionosfera, portanto, situa-se acima de 

aproximadamente 60 km de altura. Ela foi descoberta no início do século XX por interferir na 

radio propagação. 

 Durante o dia, a ionosfera é mais densa, ou seja, abarca mais elétrons e íons livres 

devido à presença da radiação solar. Após o pôr-do-sol, a ionosfera começa a desaparecer por 

recombinação entre elétrons e íons, e, na região tropical (isto é, entre os trópicos de Câncer e 

Capricórnio), ela sobe repentinamente de altura com uma velocidade muito grande em cuja 

condição forma-se a bolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Fonte da Imagem: INPE 

 

Dizemos então que  bolhas de plasma, ou bolhas ionosféricas são enormes regiões de 

vazio de plasma e surgem após o pôr-do-sol (elas nunca ocorrem durante o dia) e podem se 

estender por milhares de quilômetros ao longo das linhas de força do campo magnético 

terrestre (a Terra é um imenso imã e portanto tem linhas de campo magnético como ocorre 

com qualquer imã). A ocorrência das bolhas está aproximadamente restrita à região 

intertropical devido às condições físicas locais que favorecem a geração do fenômeno. 
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REGIÕES ATINGIDAS E PROBLEMAS GERADOS 

 

 As primeiras detecções do fenômeno das bolhas sobre o território brasileiro ocorreram 

em 1976, por meio de observações ópticas da ionosfera sobre a região de Cachoeira Paulista, 

cidade do interior do estado de São Paulo, pelos pesquisadores José Humberto Sobral e 

Mangalathayil Abdu, ambos do INPE. A descoberta do referido fenômeno sobre o território 

brasileiro aconteceu simultaneamente em outras partes do globo terrestre por pesquisadores 

estrangeiros.  

No Brasil, elas ocorrem mais fortemente entre outubro e março e a sua freqüência de 

ocorrência diminui até atingir um mínimo por volta de junho ou julho. A bolha interfere nas 

telecomunicações via satélite, por difração das ondas (eletromagnéticas) das 

telecomunicações, causando-lhes forte alteração tanto de amplitude como de polaridade, o que 

gera os ruídos. Um resultado típico de tal interferência é o aparecimento de pontos escuros e 

luminosos na tela do receptor, na recepção direta por antena parabólica caseira. Sistemas de 

telecomunicações de grande porte tais como os utilizados por muitas empresas de 

telecomunicações podem também eventualmente sofrer fortes interferências, chegando aos 

blackouts (interrupções totais) nas comunicações. 

As bolhas ionosféricas também poderia, ao se concentrarem em certo ponto, gerar 

Campos magnéticos, que  variam de baixos a médios, o suficiente para interferir na tramitação 

de qualquer onda eletromagnética. A variação de intensidade, do campo magnético, 

dependerá de pequenos fatores físicos e climáticos que influem decisivamente na situação. 

Isso tornaria, dependendo da intensidade do campo e da freqüência que são transmitidas as 

ondas eletromagnéticas, muito dificultosas a comunicação via rádio e a localização por radar e 

GPS. Além de atrapalhar gravemente aparelho que dependem das ondas eletromagnéticas ou 

de  impulsos eletromagnéticos para funcionarem, agirem e tomarem determinadas atitudes 

pré-estabelecidas para eles realizarem. 

Atualmente, a região do Brasil que mais sofre com os problemas das bolhas 

ionosféricas é a região que abrange a Serra do Cachimbo, no Estado de Mato Grosso. Região 

esta que é considerada de extrema importância para a condução de estudos e pesquisas, desse 

fenômeno e de outros, nas áreas de Geofísica, Aeronomia e Atmosféricas.  
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OBSERVAÇÕES SOBRE ESSE FENÔMENO  

 

1ª)   É importante ressaltar que esse fenômeno acontece aproximadamente dentro da 

região tropical, em cujo caso, significa que Europa, Estados Unidos e Japão, por exemplo, não 

são atingidos pelo fenômeno. 

2ª)   Esse fenômeno não acontece durante o dia devida alta condutividade iônica 

influenciada pela radiação solar. 

3ª)  As bolhas passam a interferir mais fortemente durante a fase de máxima atividade 

solar que ocorre a cada 11 anos. 

4ª)  Os distúrbios de campos magnéticos e elétrico dessa região são de baixos a 

médios, enquanto os do Triângulo das Bermuda são de baixos a altos. 
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CAPITULO 10 

SEÇÃO DE DEPOIMENTOS  

 

           Nessa nova parte da Obra será tratado dos depoimentos de sobreviventes e de pessoas 

próximas a eles que passaram pelo Triângulo das Bermudas e por áreas marítimas.  

Alguns dos depoimentos aqui enunciados já foram lidos resumidamente no decorrer 

dessa Teoria. Agora nessa nova parte da Obra serão dados mais detalhes e ênfase para alguns 

desses depoimentos e acrescentado novos depoimentos para enriquecer ainda mais a leitura 

dessa Obra. 

 

DEPOIMENTOS 

1ª)    Um Cessna 172 é literalmente "caçado" por uma nuvem, o que resulta em 

funcionamento defeituoso de seus instrumentos com conseqüente perda de posição e morte do 

piloto. 

2ª)    Um avião da Eastern Airlines sofre uma tremenda sacudidela, uma perda de altitude e 

aterrissa em local não programado. Tripulantes e passageiros verificam que seus relógios 

pararam na hora aproximada da sacudidela e a fuselagem do avião mostra indícios de ter 

sofrido os efeitos de uma rajada de intenso calor ou eletricidade capaz de derretê-la. 

3ª)    Um Beechcraft Bonanza voa para dentro de uma monstruosa nuvem cúmulo ao largo de 

Andros, perde o contato pelo rádio e logo o recupera 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 numa viagem Andros-

Miami. 

4ª)    Um incidente envolvendo um lapso de tempo ocorreu no aeroporto de Miami no ano de 

1969. 

         O incidente aconteceu com um Boing 727 da empresa aérea "National Airlines", quando 

ele se aproximava pela região norte do aeroporto de destino. Mesmo ele sendo seguido pelo 

radar do Centro de Controle Aéreo dos Estados Unidos, ele simplesmente desapareceu 

repentinamente da tela do radar durante cerca de 10 minutos, e depois reapareceu 

subitamente, e na mesma posição. 

         O avião aterrissou no aeroporto de Miami sem incidentes e os pilotos e sua tripulação 

ficaram surpresos com a preocupação das equipes de terra, já que durante o vôo eles não 

tinham notado nada de anormal. 
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  Como explicação para toda aquela agitação com a chegada do avião, o supervisor da 

equipe do Controle Aéreo, disse para os pilotos: 

- Homem, durante dez minutos vocês simplesmente não existiram, desapareceram por 

completo... 

 

  Então os tripulantes e pilotos comentaram que isso era um absurdo, pois nada de 

anormal aconteceu durante o vôo, a não ser uma imensa "nuvem de neblina densa" que eles 

atravessaram durante a viagem, sendo que estavam rigidamente dentro do horário. Mas a 

equipe de terra comentou que não, que eles estavam atrasados com relação ao horário previsto 

para chegada. 

  Foi quando os membros da tripulação do avião verificaram seus relógios, e todos 

estavam uniformemente com dez minutos de atraso, com relação ao tempo marcado pelos 

relógios do pessoal de terra. 

  Inclusive os relógios e indicadores internos da aeronave que também estavam todos 

com 10 minutos a menos do que os relógios do aeroporto de Miami. 

5ª)    Jim Richardson, um antigo piloto da Marinha é agora o presidente da Chalk Air Ferry 

Service, companhia de transporte aéreo que opera entre o aeroporto de Opa-Locka em  

Miami, Bimini e em outros locais nas Bahamas. Como presidente do mais importante serviço 

regular de passageiros da região e um destacado promotor das belezas de Bimini, ele mantém  

o que podemos chamar de atitude neutra a respeito das suposta ameaças do Triângulo das 

Bermudas, ele expressa a reação local à publicidade dada as lendas com a franqueza incisiva 

de um piloto: 

 

"É uma coisa que a gente não deve falar. Dizem que você 

perdeu o juízo." 

 
 

De qualquer forma, em seus inúmeros vôos para as Bahamas, ele também já encontrou 

aberrações eletrônicas e magnéticas. Certa vez, Richardson voava de manhã muito cedo da 

Florida para as ilhas Turks acompanhado de seu filho, quando a bússola do avião começou 

repentinamente a girar da esquerda para a direita ele perguntou ao filho: 

—  O que é que está errado com esta bússola?  

 Ao que o garoto respondeu como se fosse uma explicação perfeitamente natural:                

—  Estamos voando por cima de Andros. 

 Ele observa ainda que isto tem acontecido freqüentemente "cada vez que passamos 

por cima das águas profundas dos recifes Moselle".  

 

6ª)    Um incidente eletrônico mais grave foi nos contado por Chuck Wakeley. Disse ele que 

uma espécie de força ou  presença eletrônica-magnética tomara conta temporariamente de seu 

avião enquanto ele voava entre Nassau e Forte Lauderdale. Chuck Wakeley tem cerca de 

trinta anos de idade e é piloto profissional de aviões e helicópteros ha mais de dez anos. Ele 

tem uma experiência considerável de vôo, a maior parte voando solitário sobre as florestas do 
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Panamá e da America do Sul onde uma boa quantidade de recordações detalhadas e uma  

reação tranqüila frente às emergências são muitas vezes os segredos da sobrevivência. 

É um observador treinado e possui um crédito de confiança muito alto da parte do Governo 

dos Estados Unidos. Ao se conversar com ele fica se impressionado pela sua sinceridade e seu 

esforço para contar o que lhe aconteceu com exatidão. É um orador expressivo e é 

interessante notarmos que ele nunca tinha ouvido falar no Triângulo das Bermudas antes de 

passar por esta experiência. 

 

        "Em novembro de 1964 eu era um dos pilotos da Companhia de Aviação Sunline em 

Miami. Nesta ocasião, fui contratado para fazer um vôo fretado para Nassau deixar lá alguns 

passageiros e voltar. Desembarquei meus passageiros em Nassau e saí do aeroporto pouco 

depois do escurecer. O tempo estava muito claro e as estrelas brilhavam. No meu rádio gônio 

eu me afastava da freqüência de Nassau e estava à espera da intercepção do sinal gônio de 

Bimini. Cerca das 9h30m da noite eu passei por cima da ponta norte da ilha de Andros e 

pude ver as luzes de algumas casas. 

         Estabelecera meu nível de vôo em dois mil e seiscentos metros e me preparava para 

uma viagem rotineira. Quando a umas trinta ou cinqüenta milhas depois da passagem por 

Andros e na direção perfeita de Bimini comecei a perceber algo esquisito: um brilho muito 

leve nas minhas asas. No princípio pensei que fosse uma ilusão de ótica criada pelas luzes do 

cockpit brilhando através das janelas de plexiglás porque as asas tinham uma aparência 

translúcida parecendo verde-azuladas, quando na realidade elas eram pintadas de branco 

brilhantes.  

 Com cerca de cinco minutos o brilho aumentara tanto de intensidade e foi se tornando 

cada vez mais forte até que eu tive muita dificuldade em observar meus instrumentos. Minha 

bússola magnética começou a girar devagar, porém com constância; o marcador de gasolina 

que na decolagem marcava meio tanque marcava agora "cheio". Meu piloto automático de 

repente  forçou o aparelho a fazer uma curva fechada para a direita, eu tive de desligá-lo e 

dirigir o avião manualmente. Já não era possível confiar em nenhum  dos aparelhos elétricos, 

pois todos eles ou tinham parado ou se comportavam erradamente. Logo a aeronave inteira 

estava brilhando, mas não era um reflexo, já que o brilho parecia vir do próprio aparelho. 

Quando eu olhei pelas janelas para as asas, me lembro de ter reparado que elas não somente 

brilhavam num verde azulado como também davam a impressão de estarem cobertas de 

penugem. 

       A esta altura eu já não podia confiar nem no giroscópio, no indicador do horizonte ou no  

altímetro, como era noite e eu estava voando com um horizonte artificial não tinha nenhum 

horizonte para me guiar. O brilho era tão intenso que eu já não podia enxergar as estrelas. 

Fiz a única coisa que pude — deixar de lado os controles e deixar o aparelho voar na 

direção que pudesse. O brilho foi aumentando num crescimento de luz, isto durou mais uns 

cinco minutos e depois diminuiu gradualmente.  

       Todos os instrumentos começaram a funcionar normalmente assim que o brilho se 

dissipou. Verifiquei todos os interruptores e nenhum deles estourara. Nenhum fusível se 

queimara e percebi que o equipamento estava funcionando normalmente quando os 

marcadores de gasolina tornaram a marcar meio tanque. A bússola magnética voltou a ficar  
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 fixa e eu pude ver que estava apenas alguns graus fora do rumo. Liguei o piloto automático e 

 ele estava normal. Antes de aterrissar eu verifiquei todos os sistemas — trem de 

aterrissagem, flaps e todo o resto. Tudo estava normal. Incidentalmente o aparelho tinha 

descarregadores de eletricidade estática que deveriam ter drenado qualquer elemento 

estático. 

 

PERGUNTA: Você pensou que sua experiência tinha alguma coisa a ver com o Triângulo 

das Bermudas? 

 

RESPOSTA: Eu não sabia de nada a respeito do Triângulo das Bermudas até antes deste 

incidente. Pensei que tinha visto um fogo de santelmo apesar de os fogos de santelmo não 

atuarem daquela maneira. 

 

PERGUNTA: Quando foi que você ouviu falar do Triângulo das Bermudas? 

 

RESPOSTA: Só ouvi falar dele quando comecei a conversar com outros pilotos sobre o que 

aconteceu comigo. Coisas parecidas haviam acontecido a outros pilotos, mas eles não 

gostavam de conversar a respeito. De qualquer forma, não há maneira alguma de evitar o 

que eles chamam de O Triângulo quando se vai a Porto Rico, por exemplo, a não ser que  

você voe ao norte das Bermudas. “A gente ouve falar muito do Triângulo agora, 

especialmente quando surge um desaparecimento completamente sem lógica de algum 

avião”. 

 

7ª)  Outro incidente que aconteceu com um Beechcraft bimotor em um vôo saído de 

Georgetown em Great Exuma nas Bahamas no dia  15 de novembro de 1972, é um exemplo 

interessante do capricho destas forças e pelo menos em um caso, se motivos ou razões lhes 

podem ser atribuídos, onde elas mais pareceram ajudar do que destruir o avião. O Dr. S.F. 

Jablonsky, um psicólogo de Forte Lauderdale, foi quem escreveu o seguinte relatório para o 

Dr. Manson Valentine e eu o reproduzo aqui: 
  

 "O avião deixou Georgetown ao escurecer com nove pessoas a bordo, inclusive cinco 

pilotos. O tempo era bom, o mar estava calmo e a visibilidade era excelente. Soprava uma 

ligeira brisa de sudeste. Cerca de dez minutos após a decolagem e quando o avião 

sobrevoava a Língua do Oceano a noroeste de Exuma, todos os aparelhos operados 

eletricamente, as bússolas, o rádio, as luzes, e até mesmo  os controles hidráulicos, rápidos e 

repentinamente se deterioraram e todas as baterias ficaram descarregadas. A primeira 

reação do piloto foi de tentar aterrissar em Nova Providência (aproximadamente uns cem 

quilômetros ao norte) enquanto ele podia se orientar pelo sol poente e até que as luzes de 

Nassau se tornassem visíveis. No entanto, ao pensar pela segunda vez, ele se lembrou de que 

o rádio não estava funcionando e que não poderia avisar o aeroporto de sua chegada. Além 

disto, não tinha luzes para sinalizar sua aproximação. Foi então que ele decidiu seguir seu 

rumo adiante para a pista mais próxima na ilha de Andros e logo pôde distinguir o pequeno 

aeroporto na ponta sul da ilha. Para aterrissar naquelas circunstâncias, o comandante deu 
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 uma planada depois de virar no rumo oeste da pista para ter certeza que não havia nenhuma 

obstrução e para ficar no melhor alinhamento possível com a pista de aterrissagem e o vento. 

Já que o sistema hidráulico não estava funcionando, o trem de aterrissagem não podia ser 

abaixo e lógico, também não funcionavam as luzes de aterragem. 

          O Dr. Jablonsky observou mais tarde que "o avião parecia estar aterrissando sobre um 

colchão de ar". As pontas das hélices tocaram o chão em primeiro lugar fazendo voar um 

chuveiro de centelhas, mas em vez de se chocar contra o solo, o avião deslizou suavemente 

pelo chão. Não houve nenhum dano na fuselagem e até mesmo as aberturas de ventilação do 

motor ficaram intactas.  

          No dia seguinte, duas novas hélices foram enviadas para Andros e instaladas. As 

baterias do avião foram recarregadas, mas mesmo antes disto o sistema hidráulico já 

começara a funcionar. O avião tornou a levantar vôo e chegou em Forte Lauderdale sem 

nenhum incidente”. 

 

8ª)   Em 4 de dezembro de 1970, Bruce Gernon e seu pai voavam para Bimini em um céu 

claro quando viram uma nuvem estranha com extremidades quase que perfeitamente 

arredondadas pairando sobre a costa da Flórida. E conforme voaram sobre ela, a nuvem 

começou a se espalhar, igualando ou até ultrapassando a velocidade deles. A 3.505 metros de 

altura, acharam que haviam escapado da “nuvem”, mas acabaram descobrindo que ela havia 

formado um túnel, e a única possibilidade de fuga parecia ser passar por esse túnel. E quando 

estavam lá dentro, viram linhas nas paredes que giravam no sentido anti-horário, os 

instrumentos de navegação ficaram descontrolados e a bússola também passou a girar no 

sentido anti-horário. Gernon disse que havia “percebido a ocorrência de algo muito estranho. 

Em vez do céu azul e limpo que esperávamos no final do túnel, tudo parecia branco-

acinzentado. Além disso, a visibilidade parecia ser de 3 quilômetros, mas não havia 

absolutamente nada para ver. Não havia oceano, horizonte ou mesmo céu, somente um 

nevoeiro cinza“, disse ele. 

 

 Quando Gernon entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Miami para 

obter uma identificação de radar, o controlador disse não haver aviões aparecendo no radar 

entre as regiões de Miami, Bimini e Andros. Após vários minutos, Gernon ouviu o 

controlador dizer que um avião havia acabado de aparecer diretamente sobre Miami. Gernon 

não achou que poderia estar sobre Miami Beach, já que o tempo normal de viagem é de 75 

minutos para chegar até lá e só tinham passado 47 minutos desde o início do incidente. Mas 

nesse mesmo momento, o túnel de névoa começou a se desfazer no que ele descreveu como 

tiras de neblina. E mais, os instrumentos começaram a operar normalmente e viram Miami 

Beach logo abaixo deles. E foi essa passagem de tempo, confirmada por seus relógios e pelo 

relógio do avião, que levou Gernon a acreditar que a neblina eletrônica possuía características 

que propiciavam relativas viagens no tempo.  
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                                                                                                                            Fonte da Imagem: HowStuffWorks 

  O interessante é que Gernon passou por essa experiência mais uma vez enquanto 

voava com sua mulher e muitos outros pilotos também tiveram experiências semelhantes ao 

sobrevoar a área.  

9ª)      Nas áreas marítimas da Taiwan, relatos de pilotos e registros do governo mostram que 

pelo menos três aviões comerciais, um helicóptero civil e cinco aviões de combate deixaram 

de funcionar no local nas duas décadas passadas. Em virtude de campos magnéticos. 

10ª)     A famosa aviadora Amelia Earhart desapareceu no oceano Pacífico, perto da Ilha 

Howland que pertence ao Triângulo das Bermudas do Pacífico, enquanto tentava realizar um 

vôo ao redor do globo em 1937.  

        Segundo relatos de autoridades que investigaram as causas do acidente, ela pilotava um 

bimotor Electra quando sobrevoava a área da Ilha Howland com muitas nuvens ao seu redor, 

seus instrumentos de navegação como bússolas e rádio começaram a falhar. 

 

11ª )    O Piloto da Força Aérea Frank P. Hopkins, consultor do centésimo sexto Grupamento 

de Transporte Aéreo ao sobrevoar o Triângulo das Bermudas do Pacífico com um avião C-97 

em 1966 teve uma experiência interessante envolvendo campo magnético. 

        “Na primavera de 1966, eu era navegador abordo de um C-97 que voava da ilha de 

Kwajalein para Guam. Esperávamos uma noite de vôo agradável de seis horas e meia de 

duração. Conforme o procedimento padrão, eu calculava minha posição a cada hora usando 

navegação Astronômica. Mas algo inexplicável aconteceu na terceira hora de vôo. Recalculei 

a posição, o tempo estava excelente, mas quase cai do avião quando fiz a marcação no mapa, 

pois esta posição estava a cerca de 340 milhas náuticas além do curso projetado. Refiz os 

cálculos várias vezes e obtive igual resultado. 

       Meu velho avião C-97 cobriu essa distância em uma hora sem motivo aparente. Depois 

de eu ter aterrissado em Guam informei ao Oficial de serviço que o avião saltara centenas de 

milhas náuticas a frente do curso, mas não fizemos relatório oficial do acontecimento. 

     Eu estou convencido que nessa área existem forças peculiares que colocam aviões e 

barcos em grande perigo.” 
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12ª)   O Capitão Don Henry em 1966 teve uma experiência incrível envolvendo campo 

magnético. Ele é o proprietário de uma companhia de salvamentos em Miami chamada Sea 

Phatom Exploration Company e possui muitos anos de experiência como capitão de navios. 

A convicção de suas palavras e sua riqueza de detalhes fazem do Capitão Henry uma pessoa 

capaz de contar com suas próprias palavras o incidente acontecido com ele e sua embarcação: 

 

       "Nós estávamos de retorno de nossa viagem entre Porto Rico e Forte Lauderdale. 

Estávamos no mar há três dias rebocando uma barcaça vazia que havia carregado nitrato de 

petróleo. Eu estava a bordo do Good News, um rebocador de cento e sessenta pés de 

comprimento e dois mil cavalos de potência. A barcaça que rebocávamos pesava duas mil e 

quinhentas toneladas e estava presa a um cabo de trezentos metros de comprimento. 

Navegávamos sobre a Língua do Oceano depois de passarmos entre as Exumas. A 

profundidade era de seiscentas braças. 

       Era à tarde, tempo bom e céu claro. Eu desci à cabine na parte posterior da ponte de 

comanda, já havia alguns minutos quando ouvi uma algazarra lá em cima. Saí da cabine e fui 

para a ponte e berrei: — "Que diabos está acontecendo?". A primeira coisa que eu olhei foi 

para a bússola que girava louca no sentido dos ponteiros do relógio. Não havia razão 

alguma para isto — o único lugar em que eu já ouvi dizer que isto acontecia era no Rio St. 

Lawrence em Kingston, onde um grande depósito de ferro ou talvez um meteoro pousado no  

fundo faz que as bússolas fiquem malucas. Eu não sabia o que havia acontecido, mas algo 

muito violento estava se preparando. A água parecia vir de todos os lados. O horizonte 

desapareceu, as águas, o céu e o horizonte se mesclavam numa só forma. Nós não podíamos 

ver onde estávamos. 

        Fosse lá o que fosse, nos roubaram, tiraram ou pediram emprestado toda a força de 

nossos geradores. Todos os aparelhos elétricos e as tomadas cessaram de produzir energia. 

Os geradores continuavam a funcionar, mas nós não recebíamos nenhuma energia.  

O mecânico de bordo tentou ligar o gerador auxiliar, mas não conseguiu nem uma centelha. 

          Eu estava preocupado com o reboque. O cabo estava muito tenso e eu não podia ver a 

embarcação. Ela dava a impressão de estar coberta por uma nuvem e em torno de nós as 

ondas ainda eram mais picadas e ameaçadoras do que nas outras áreas. 

          Acelerei o motor ao máximo. Não podia ver para onde íamos, mas eu queria sair dali o 

mais rápido possível. Parecia que alguma coisa estava nos puxando para trás, mas eu não 

conseguia imaginar o que fosse. 

          Sair de lá era como sair de um manto de neblina. Quando conseguimos sair, o cabo de  

reboque estava todo esticado — como o velho truque da corda indiana — sem nada visível  

do outro lado onde a neblina parecia estar mais concentrada, eu dei um pulo para o convés e 

puxei, a maldita embarcação saiu da neblina, mas não havia neblina em nenhum outro lugar. 

Na verdade, a visibilidade era de onze milhas. Na área enevoada onde deveria estar o 

reboque, as águas estavam confusas, mas as ondas não eram muito grandes. Não tenho 

vocação para herói — eu é que não ia voltar lá para ver o que aconteceria. 

        Você já sentiu a sensação de duas pessoas estarem puxando seus braços em direções 

opostas? Eu tive a impressão de que estávamos em algum ponto ou local onde alguém ou 

alguma coisa queria que estivéssemos e que alguém ou alguma outra coisa quisessem que a 

gente estivesse em um outro lugar diferente de onde nós estávamos indo. 
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PERGUNTA: Havia uma aparência esverdeada no horizonte? 

 

RESPOSTA: Não, o céu estava leitoso. E é tudo o que eu posso dizer. Não estava olhando 

para cores. Depois que escapamos de lá as baterias tiveram de ser recarregadas. Eu joguei 

fora cinqüenta pilhas de lanterna. 

 

PERGUNTA: O senhor pensou no Triângulo das Bermudas? 

 

RESPOSTA: Sim. Foi a única coisa em que eu pensei naquela hora. Pensei comigo mesmo: 

— Meu Deus! Eu vou virar outra estatística! 

 

PERGUNTA: O senhor já tinha passado por outra experiência igual a esta? 

 

RESPOSTA: Não. Já ouvi dizer que outros marujos passaram pelo mesmo que eu passei e 

que uma vez um reboque foi perdido com pessoas a bordo e que o cabo do reboque foi 

cortado. Mas esta foi a única experiência que eu tive. Uma vez já basta! 

 

13ª)    Os mais famosos dos casos do Triângulo das Bermudas foi com certeza o Vôo 19, que 

era a designação do grupo de cinco aviões da Marinha dos Estados Unidos, que se perderam e 

que decolaram de sua base no Forte Lauderdale na tarde de 5 de dezembro de 1945. As 

aeronaves eram pilotadas por cinco comandantes e contavam com nove membros na 

tripulação distribuídos dois a dois em cada avião, menos um deles que perdeu a sua retirada 

das turmas de vôo devido a um "pressentimento" e não foi ainda substituído. Os aviões eram 

aparelhos Grummans Navais TBM-3 Avenger, bombardeiros com torpedos, e cada um deles 

levava bastante combustível para um vôo de mais de mil e seiscentos quilômetros. A 

temperatura era 18,3°C, o sol brilhava e havia pequenas nuvens esparsas e ventos moderados 

de nordeste. Pilotos que tinham voado antes naquele mesmo dia haviam constatado as 

condições ideais de vôo. O tempo previsto para o vôo era de duas horas. Os aviões 

começaram a decolar às duas horas da tarde e às 2hl0m estavam todos no ar. O Tenente 

Charles Taylor, com mais de 2.500 horas de vôo e que estava no comando da esquadrilha 

guiou o grupo em direção aos Baixios Chicken ao norte de Bimini, onde eles deveriam fazer 

ataques de treinamento sobre um casco desmantelado que servia de alvo. Tanto os pilotos 

como os tripulantes eram experientes e não havia nenhuma razão para esperar algo de 

natureza excepcional naquela missão rotineira do Vôo 19. 

Mas algo aconteceu como se fosse uma vingança. Por volta das 3hl5m quando o 

bombardeio terminou e os aviões deveriam continuar no rumo leste, o radioperador da torre 

da Base Aeronaval de Forte Lauderdale , que estava à espera do contato com os aviões para 

saber a provável hora do retorno e transmitir-lhes as instruções de pouso, recebeu uma 

mensagem extraordinária do líder da esquadrilha. As gravações mostram o seguinte: 

Líder da Esquadrilha (Tenente Charles Taylor): — Chamando a torre. Isto é uma 

emergência. Parece que estamos fora do rumo. Não consigo ver a terra... Repito... Não 

consigo ver a terra. 
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Torre: — Qual é a sua posição? 

Líder da Esquadrilha: — Não estamos certos de nossa posição. 

Não tenho a certeza de onde estamos... Parece que estamos perdidos. 

Torre: — Mude o rumo para oeste. 

Líder da Esquadrilha: —Não sabemos para que lado fica o oeste. Tudo está errado... 

Estranho... Não temos certeza de nenhuma direção — até mesmo o oceano parece diferente, 

esquisito... 

 

Cerca de 3h30m da tarde, o instrutor-chefe dos vôos em Forte Lauderdale captou em 

seu rádio uma mensagem de alguém chamando Powers, um dos alunos-pilotos, pedindo 

informações a respeito da leitura de sua bússola, e ouviu Powers responder: 

 

— Eu não sei onde estamos. Devemos ter nos perdido após a última virada. 

O instrutor-chefe conseguiu contato com o Vôo 19 e chamou o instrutor do vôo que 

lhe disse: 

— Ambas as minhas bússolas estão fora de ação. Estou tentando encontrar Forte 

Lauderdale... Tenho certeza que estamos sobre as ilhas do litoral, mas não sei a que 

distância... 

 

O instrutor-chefe depois disto aconselhou-o a voar rumo norte — com o sol por 

bombordo — até que ele alcançasse a Base Aeronaval de Forte Lauderdale. Mas logo em 

seguida ouviu: 

— Acabamos de passar sobre uma ilhota... Não há mais nenhuma terra à vista... 

Isso indicava que o avião do instrutor do Vôo 19 não estava sobre a costa e que toda a 

esquadrilha, já que nenhum deles conseguia ver terra, que normalmente seguiria em 

continuação às ilhas baixas da costa da Flórida, havia perdido a direção. 

 

Foi ficando cada vez mais difícil captar as mensagens do Vôo 19 devido à estática.  

Aparentemente o Vôo 19 já não podia ouvir as mensagens enviadas pela torre de 

controle, mas a torre conseguia ouvir a conversa trocada entre os aviões. Algumas se referiam 

a uma possível falta de combustível — gasolina para apenas mais cem quilômetros de vôo, 

referências a ventos de 120 quilômetros por hora, e a desalentada observação de que todas as 

bússolas magnéticas ou giroscópicas de todos os aviões "tinham ficado malucas" — como 

haviam dito antes — cada qual dando uma leitura diferente. Durante todo este tempo, o 

poderoso transmissor de Forte Lauderdale foi incapaz de estabelecer qualquer contato com os 

cinco aviões, apesar das comunicações entre os componentes da esquadrilha serem 

perfeitamente audíveis. 

A esta altura, o pessoal da base estava num compreensível alvoroço quando se 

espalhou a notícia que o Vôo 19 havia se deparado com uma emergência de origem ignorada. 

Todos os tipos de suposições a respeito de ataques inimigos (apesar da Segunda Guerra 

Mundial já haver terminado fazia vários meses) ou até mesmo de ataques por novos inimigos, 

como eles próprios sugeriram, determinaram o envio de um aparelho de resgate, um bimotor 

Martin Mariner, hidroavião de patrulha com uma tripulação de 13 pessoas, que decolou da 

Base Aeronaval do Rio Banana. 

Às 4 horas da tarde, a torre conseguiu ouvir de relance que o Tenente Taylor 

inesperadamente passou o comando da esquadrilha para um antigo piloto da Marinha, o 

Capitão Stiver. Apesar de confusa, devido à estática e deformada pela excessiva tensão, uma 

mensagem compreensível foi enviada por ele: 
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— Não temos certeza de onde estamos... Penso que devemos estar a 360 quilômetros a 

nordeste da base... Devemos ter passado por cima da Flórida e estar sobre o Golfo do 

México... 

O líder da esquadrilha aparentemente resolveu dar uma volta de 180° na esperança de  

voltar para a Flórida, mas ao fazer a curva a transmissão começou a ficar cada vez mais fraca 

indicando que deviam ter feito a curva na direção errada e que estavam se afastando no rumo 

leste, cada vez mais longe da Flórida e na direção do mar aberto. Alguns relatórios afirmam 

que as últimas palavras ouvidas do Vôo 19 foram: 

— ...parece que... nós estamos... 

Enquanto outros radioperadores parecem lembrar-se de mais alguma coisa, tais como: 

— Estamos em águas brancas... Estamos completamente perdidos... 

Nesse meio tempo a torre de controle recebeu uma mensagem enviada poucos minutos 

após a decolagem do Tenente Come, um dos oficiais do Martin Mariner, despachada da área 

geral de onde se presumia estivesse o Vôo 19, afirmando que havia fortes ventos acima de 

dois mil metros. Esta foi no entanto, a última mensagem recebida do avião de resgate.  

Logo depois todas as unidades de busca receberam uma mensagem urgente dizendo que eram 

seis e não mais cinco aviões que haviam sumido. O avião de resgate, com seus 13 tripulantes, 

também desapareceu. 

Nenhuma mensagem posterior foi recebida do Vôo 19 em sua missão de treinamento 

ou do Martin Mariner enviado para procurá-los. Um pouco depois das 7h da noite, no entanto, 

a Base Aeronaval de Opa-Locka em Miami captou uma mensagem muito fraca que consistia 

de: — FT... FT... — que era o prefixo dos aviões do Vôo 19. 

O avião do instrutor do vôo era o FT-28. Mas se esta chamada fosse mesmo da 

"patrulha perdida", a hora em que ela foi captada indicava uma transmissão duas horas depois 

de os aviões presumivelmente já estarem sem gasolina. 

As buscas aéreas imediatas, iniciadas no dia do desaparecimento, foram suspensas 

quando escureceu, mas barcos do Serviço da Guarda Costeira continuaram a procurar 

sobreviventes a noite inteira. No dia seguinte, quinta-feira, um imenso esforço de buscas 

começou às "primeiras horas", isto é, ao romper da aurora, embora tenha se desencadeado 

uma das mais intensas operações de resgate de toda a História — que envolveu 240 aviões, 

além de 67 suplementares do  porta-aviões Solomons, quatro destróieres, vários submarinos, 

18 barcos da Guarda Costeira, centenas de aviões particulares, iates e barcos menores, e os 

restantes PBM da Base Aeronaval do Rio Banana — e apesar da ajuda da RAF e das unidades 

da Marinha Real Britânica sediadas nas Bahamas, nada foi encontrado. 

Uma média diária de 167 vôos, a cem metros acima do nível do mar, da madrugada até 

o anoitecer, procedendo a uma inspeção minuciosa sobre 380.000 milhas quadradas de terra e 

de mar, inclusive no oceano Atlântico, mar das Caraíbas, parte do Golfo do México e a zona 

territorial da Flórida e ilhas vizinhas, com um tempo de vôo que totalizou 4.100 horas, não 

revelou nenhuma balsa salva-vidas, nenhum destroço ou qualquer mancha de óleo. As praias 

da Flórida e das Bahamas foram vasculhadas diariamente várias semanas na esperança de 

nelas se encontrar algum destroço dos aviões perdidos trazido pelas marés. Tais buscas não 

tiveram nenhum sucesso. 

Todos os indícios possíveis foram investigados. Um relatório dizendo que um clarão 

avermelhado foi visto em terra por um avião comercial, no dia dos desaparecimentos, foi tido 
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como sendo a possível explosão do Martin Mariner. Mas logo essa versão era posta de lado. 

Mais tarde um navio mercante anunciou ter visto uma explosão no céu às sete e meia da noite. 

Mas se tal explosão tivesse algo a ver com os cinco Avengers, isto significaria forçosamente 

que eles estavam ainda voando horas depois de seu combustível ter se esgotado. Além do 

mais, explicar desta maneira a perda de todos os aviões sem deixar nenhum traço implicaria a 

hipótese de que eles todos se tivessem chocado ao mesmo tempo e explodido após 

silenciarem o rádio totalmente. É igualmente notável o fato de que nenhum SOS foi enviado, 

seja pelo Vôo 19, seja pela missão de resgate.  

 

 A curiosa menção às "águas brancas" na última mensagem recebida do Vôo 19 pode 

talvez ter alguma conexão com a estranha neblina branca e espessa que é um fato ocasional 

naquela região. Isto talvez possa explicar a falta de visibilidade e o comentário de que o sol 

"estava diferente" e levando em consideração o estudo dessa teoria do Triângulo das 

Bermudas, essa neblina e as nuvens da região estando eletrizadas poderia ter afetado as 

bússolas, os giroscópios, os relógios e a comunicação via rádio com os cinco aviões.  

 Além disto, todos estes aviões eram pilotados por profissionais altamente experientes e 

calejados no que faziam e eram ainda navegadores muito bem treinados. Então, não acreditem 

quando certos especialistas vierem dizer que esses aviões sumiram por imprudência e 

imperícias de seus pilotos. 

 

14ª)      Outro incidente eletrônico grave foi nos contado por Jim Blocker. Disse ele que uma 

espécie de força ou presença eletrônica-magnética tomara conta temporariamente de seu avião 

enquanto ele voava entre Nassau e  Palm Beach.  Ele foi quem escreveu o seguinte relatório 

que eu o reproduzo aqui: 

          “O tempo estava claro, e eu preenchi um plano de vôo original para uma altitude de 

2.500 metros, mas a torre de controle recomendou que eu o modificasse para  2.000 metros, 

porque dois outros aviões, voando a 2.500 metros entre as nuvens, tinham desaparecido sem 

deixar vestígios naquele mesmo dia. Cerca de 20 quilômetros ao norte de Nassau, o rádio 

parou de funcionar, a bússola começou a rodopiar, e todos os instrumentos de navegação 

sofreram completa interrupção de funcionamento, incluindo o marcador de direção de alta 

freqüência – nunca se ouviu falar de uma coisa assim! Quando, finalmente, saí das nuvens, 

eu estava a 300 quilômetros nordeste de Nassau... e me dirigia para noroeste!” 

15ª)     Tim Lockley, ex-membro da força aérea, que agora vive em Dallas, no Texas, lembra 

de uma experiência que teve em novembro de 1970, quando comandava a tripulação de um  

C-130, turbo-hélice de quatro motores da força aérea norte-americana. 

           “ Realizávamos uma missão da OTAN em Mildenhall, na Inglaterra, via Açores. Como 

era final de novembro, voávamos pela rota do corredor sul, ou seja, de Pope, Corolina do 

Norte, a Lajes, nos Açores. Aconteceu que ganhamos três horas e meia de vôo com relação 

aos outros aviões do nosso grupo, que iam todos para o mesmo lugar, com intervalos de meia 

hora. Não houve nenhuma explicação. Simplesmente os C-10s não são projetados para voar 

em tal velocidade. Não houve nenhum problema elétrico e nada incomum foi observado 
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 aparentemente. Mas, realmente, notei uma coisa. Durante a viagem, subi para o convés de 

vôo, a fim de pegar café, e observei que o indicador de velocidade  terrestre não combinava 

com o de velocidade aérea. O de velocidade aérea era normal, mas o de terrestre indicava que 

seguíamos vários nós mais rápidos do que deveríamos. Houve uma porção de surpresas, 

quando aterrissamos. Um oficial explicou que, provavelmente, voávamos dentro da corrente a 

jato, o que não era possível, porque nem de longe nos encontrávamos em altura suficiente 

para isso. Além do mais, se houvesse fortes ventos de popa, estes teriam sido reconhecidos 

pelos instrumentos. Mas não os havia.                                                                                                    

 Existe uma porção de rumores sobre coisa do tipo - quando aviões entram em 

“Brancos Totais ou Nevoeiro Branco” – nos quais o céu e a água têm o exatamente o mesmo 

aspecto, e não se sabe onde se está, ou para onde se vai. Fica-se desorientado com relação a 

tudo, até mesmo o tempo.” 

16ª)     Em 13 de fevereiro de 1928 o piloto Charles Lindbergh em um vôo de Havana ao 

continente registrou no diário de bordo de seu avião Spirit of St. Louis o seguinte relato: 

          "Ambas as bússola apresentavam defeito sobre o estreito da Flórida à noite. O 

marcador de terra oscilava para frente e para trás. A rosa-dos-ventos móvel girava sem 

parar. Eu não conseguia reconhecer estrela alguma, através do forte nevoeiro. Localizei 

minha posição, ao amanhecer, sobre as ilhas Bahamas, quase 500 quilômetros fora do curso. 

A rosa-dos-ventos móvel continuou a girar até o ''Spirit of St. Louis'' chegar à costa da 

Flórida.”  

17ª)   A piloto Cary Gordon Trantham sobrevoava o Triângulo das Bermudas quando um 

denso nevoeiro desceu sobre seu avião e ficou uma escuridão total. Tentou controlar a 

aeronave, mas sentiu que tinha perdido o controle dela. O rádio saiu fora do ar e os 

instrumentos de navegação do avião ficaram malucos, principalmente as bússolas. 

Milagrosamente Cary recuperou o controle e conseguiu pousar o avião. Depois de ter 

pousado, ela mandou os mecânicos examinarem toda a aeronave, mas foi informada que não 

havia nenhum problema elétrico ou mecânico no avião. 

 

18ª)   Um incidente que de certa maneira lembra a confusão das mensagens captadas do Vôo 

19 ocorreu na forma de um SOS enviado por um avião particular procedente de Nassau, nas 

Bahamas, mas que voava nas proximidades da ilha Great Abaco. De acordo com o SOS 

emitido, o piloto dava a impressão de estar voando através de muita neblina e foi incapaz de 

informar sua posição ou mesmo de avistar as ilhas embaixo dele, além de indicar que estava 

enfrentando sérios problemas com seus instrumentos de navegação. 
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