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PREFÁCIO

Atlântida — O Enigma

Sonhos  •  Achados  •  Perguntas  Experiências  • 
Conjeturas

Foi  assim  que  vi  aquela  cena:  várias  ânforas 
incrustadas,  uma ao lado da outra,  encostadas 
contra  a  parede  do  barco.  Ainda  estavam 
molhadas;  mal  haviam  sido  retiradas  do  mar. 
Duas  das  ânforas  pareciam  intatas  —  após 
alguns  milênios!  —  ainda  estavam  fechadas, 
seladas. Pensei que contivessem óleo de oliva ou 



vinho, o qual há muito já deveria estar estragado. 
O mergulhador, em sua roupa preta, de borracha, 
ergueu  o  corpo  e  mostrou  algo  ainda  mais 
precioso:  a  cabeça  de  um  jovem  grego,  em 
bronze, coberto por patina verde. As órbitas dos 
olhos não estavam vazias; o branco do olho era 
de  madrepérola,  incrustada;  a  íris,  marrom, 
recortada de uma concha; e o preto brilhante, da 
pupila, era de obsidiana, vidro vulcânico. Ao lado 
da  cabeça  encontrava-se  uma  peça  mecânica, 
amassada  e  de  qualquer  jeito  ainda  inteiriça, 
igualmente  coberta  por  patina  verde;  uma 
engrenagem  parecida  com  a  de  um  grande 
relógio.  Bem  me  lembro  da  sensação  que 
experimentei  ao  contemplar  aqueles  objetos; 
senti  admiração pela cabeça preciosa e alegria 
ao  identificar  a  peça  mecânica,  funcional. 
Todavia,  experimentei  também  um  pouco  de 
irritação, pois evidentemente cheguei tarde, perdi 
o momento exato da retirada desses objetos do 
fundo oceânico.  Aliás,  devo ter  externado esse 
meu pesar, pois aí então o mergulhador virou-se 
para mim. Com um gesto significativo, ele abriu a 
mão e mostrou-me uma pequena barra de ouro, 
sem proferir palavra, mas de maneira a fazer-me 
perceber que, para ele, todo o resto era de pouca 
importância, sem valor comparável. Ao invés do 



carimbo,  especificando  o  peso  e  o  quilate  da 
barra de ouro, nela discerni símbolos esquisitos 
que me pareceram conhecidos. De uma forma ou 
de outra, aquela pequena barra de ouro fez-me 
lembrar uma cerimônia de lançamento de pedra 
fundamental,  quando  costumam  ser  enterrados 
algumas moedas e um jornal do dia. Que acaso 
tremendo,  fora  de  série!  Deste  jeito,  —  assim 
pensei — logo de chofre, conseguiu-se penetrar 
no próprio centro da cidade real de Basiléia, no 
tesouro, guardado no Templo de Posêidon. Tentei 
fixar  a hora e data do acontecimento e,  com o 
movimento que fiz para olha^ o meu relógio, devo 
ter acordado. Eram pouco mais de 5h; eu estava 
para levantar-me às 5 e meia. Na véspera, dia 17 
de  abril  de  1972,  os  colegas  e  eu 
desembarcamos  do  navio,  na  Ilha  de  Terá; 
despachamos  a  nossa  bagagem  e  os  nossos 
equipamentos para Fira, onde ocupamos nossos 
quartos,  previamente  reservados,  no  hotel 
"Atlantis". Da janela avistamos a Caldera, a baía 
de  águas  azuis,  outrora  a  cratera  principal  do 
Santorim, sobre cujo centro o vulcão projetou um 
novo cone, a Ilha Nea Kameni. Ano após ano, lá 
transbordava o magma fluido ígneo e, a título de 
reminiscência de tempos remotíssimos, o vulcão 
fazia  a  terra  estremecer,  evocando  aquela 



erupção pavorosa que, segundo uma teoria muito 
debatida,  teria  causado  o  desaparecimento  de 
Atlântida.
Quanto  ao  sonho  do  qual  acordei,  os  seus 
detalhes não eram inspirações "extra-sensoriais", 
mas  sim  a  lembrança  viva  de  impressões 
colhidas,  pouco  tempo  atrás,  em  Atenas  e 
anteriormente  em outros  lugares.  As  ânforas  a 
bordo estavam relacionadas com Jacques-Yves 
Cousteau,  que conheci  em 1953,  em Munique, 
quando ele ali apresentou o seu livro e o filme "O 
MUNDO SILENCIOSO". Conversamos a respeito 
do  "aqualung",  do  pulmão  aquático  por  ele 
inventado,  que  é  para  ser  levado  às  costas  e 
permite  plena liberdade de movimentos e  ação 
durante o mergulho; falamos sobre o delírio das 
profundezas, as possibilidades dos caçadores de 
tesouros  e  da  arqueologia  subaquática.  Ao 
concluirmos a entrevista radiofônica, perguntei a 
Cousteau se jamais  teria  pensado em procurar 
vestígios da Atlântida. Ele respondeu, de maneira 
bastante  diplomática,  que  já  pensara  nisto; 
porém,  frisou  que  isto  envolveria  assunto 
delicado  que,  logo  deixaria  a  gente  bem  no 
centro  das  disputas  travadas  entre  cientistas  e 
técnicos. Contudo, ao que parece, Cousteau não 
perdeu de vista o problema da Atlântida.  Agora 



mesmo, enquanto escrevo este prefácio, recebo 
em minha mesa uma nota da Televisão Alemã, 
dizendo; "Jacques-Yves Cousteau, o pesquisador 
submarino, de 65 anos, deverá tratar do projeto 
ATLÂNTIDA.  No  Mar  Egeu,  principalmente  na 
região  de  Santorim,  sua  equipe  de  30 
mergulhadores  irá  em  busca  dos  restos  da 
lendária  Atlantida  e  estudará  as  teorias  da 
Atlantida,  levantadas  por  Jürgen  Spanuth 
(Helgoland), admitindo como supostos "locais de 
achado"  as  Ilhas  dos  Açores,  Bimini  (Flórida), 
Lanzarote,  (Ilhas  Canárias),  bem  como  as 
montanhas Atlas, no Marrocos."
Quanto às demais peças recuperadas e expostas 
no barco com o qual sonhei, tive ocasião de vê-
las, pouco antes, no Museu Nacional, em Atenas. 
O jovem, de olhos embutidos, foi recuperado por 
mergulhadores,  à  cata  de  esponjas,  dos 
destroços de um navio naufragado, encontrado a 
60m  de  profundidade,  diante  da  ilha  grega  de 
Anticitera.  Lá  também  foi  encontrada  aquela 
engrenagem, a chamada "máquina de Anticitera", 
que,  por  ocasião  de  minha  visita,  ainda  não 
estava exposta à visitação pública; mas, a meu 
pedido,  foi  trazida  de  um  depósito  para  uma 
pequena  sala,  onde  tive  ensejo  de  vê-la.  Até 
agora, não foi achada outra peça igual; trata-se 



de  uma  espécie  de  mecanismo  de  relógio;  os 
pinhões são perfeitamente identificáveis; na roda-
mestra contam-se 240 dentes, trabalhados com 
alta  precisão.  Seria  talvez um instrumento para 
registrar o roteiro e a velocidade do navio. Uma 
inscrição situa  a  origem da máquina no século 
que  precedeu  o  nascimento  de  Cristo.  É  esta 
mais uma prova do fato de como continua falho o 
nosso saber a respeito da Antigüidade. Até agora, 
pouco ou nada se sabia de uma civilização capaz 
de produzir mecanismos dessa espécie. Até onde 
tal  técnica,  realmente,  recua  no  tempo?  Onde 
teve  a  sua  origem  e  foi  desenvolvida, 
primitivamente?
No que se refere aos símbolos na pequena barra 
de  ouro,  avistados  no  meu  sonho,  fizeram-me 
lembrar o célebre disco de Festo,  um disco de 
barro, de 16 cm de diâmetro, exibido no museu 
de Heracléia, na Ilha de Creta, em vitrina de vidro 
blindado. Os símbolos no disco não são gravados 
a  buril,  mas  carimbados.  A  produção  de  tais 
carimbos, antecipando a invenção dos caracteres 
de impressão, de Gutenberg, revela o propósito 
de  editar  o  texto,  em  série.  Trata-se  de  uma 
escrita  visual,  ainda  não  decifrada.  Até  o 
momento não foi encontrada outra peça similar. 
Poderia  ter  sido  um  calendário,  para  as 



tripulações dos navios,  em uso entre  os povos 
marítimos; uma espécie de livro de ilustrações e 
leitura  para  marinheiros;  é  o  que  diz  uma 
proposta razoavelmente plausível para a solução 
do  enigma.  Outros  estudiosos  viram  naquela 
peça  singular  a  articulação  rítmica  do  texto  de 
uma  poesia,  em  duas  estrofes,  de  dez  versos 
cada,  talvez  de  enredo  mágico-religioso. 
Outrossim,  poderia  estar  relacionada  com  a 
Atlântida, já que o símbolo carimbado que mais 
atrai  a  atenção  representa  a  cabeça  de  um 
homem,  coberta  por  um  chapéu  de  penas, 
tratando-se  da  chamada  "grinalda  de  raios". 
Jürgen  Spanuth,  o  pastor  combatente  de 
Bordelum, na Frísia do Norte, localiza a Atlântida 
nas  proximidades  de  Helgoland  e  postula  a 
"grande migração" dos povos do Norte, por força 
de macaréus catastróficos, durante a qual teriam 
chegado  às  fronteiras  do  Egito.  Spanuth  faz 
referência  aos  afrescos  de  Medinet  Habu,  no 
templo do palácio de Ramsés III (1200-1168 a.C), 
defronte de Lúxor.  Aqueles afrescos mostram o 
faraó em combate com os guerreiros de povos 
marítimos,  que  ostentam  aquelas  mesmas 
"grinaldas  de  raios",  altamente  decorativas. 
Também  o  remador,  cuja  imagem  aparece  em 
uma navalha,  da  Idade do Bronze,  achada em 



Bremen,  Alemanha  Federal,  ostenta  em  sua 
cabeça  este  mesmo  ornamento,  que  aliás 
aparece  igualmente  em  representações 
escandinavas. Spanuth considera este fato como 
indício importante. De maneira estranha, a peça 
achada  em  Bremen  mostra  todo  um  navio, 
guarnecido  com  esses  "raios",  dando  a 
impressão de um fogo de Santelmo estilizado.
Foi  em  1969  que  J.V.  Luce,  catedrático  em 
Dublin, levantou a hipótese de a Atlântida ter-se 
localizado no Mar Egeu. Seu livro "ATLÂNTIDA 
— LENDA E REALIDADE" foi prefaciado por Sir 
Mortimer  Wheeler,  um  dos  grandes  nomes  da 
Arqueologia,  que  escreveu:  "Já  em  1909,  um 
jovem  cientista  de  Belfast  externou  a  idéia 
brilhante,  dizendo  que  o  país  dos  atlântidas, 
envolto e entremeado em lendas misteriosas, não 
passa de uma reminiscência do reino imponente, 
soberbo,  de  Minos,  na  Ilha  de  Creta,  cujo 
esplendor  chegou  então  a  ser  conhecido  por 
nosso  mundo  hodierno,  graças  aos  trabalhos 
desenvolvidos  por  Sir  Arthur  Evans  e  outros 
pioneiros". O jovem cientista, mencionado por Sir 
Mortimer,  foi  K.  T.  Frost;  na  época,  suas 
hipóteses  passaram  quase  despercebidas.  Por 
outro  lado,  Sir  Mortimer  Wheeler  reputa  os 
professores  atenienses  Marinatos  e 



Galanopoulos como figuras-chaves, destinadas a 
"conferir atualidade ao relato lendário e contribuir 
essencialmente  para  a  reconstituição  do  seu 
aspecto global".
Entrementes,  Spiridon  Marinatos,  inspetor-geral 
de  antigüidades  gregas,  foi  otimamente  bem 
sucedido em seus trabalhos na Ilha de Terá — 
Santorim. Nas imediações de Akrotiri, no Sul da 
ilha, logrou escavar uma cidade minóica que, a 
exemplo de Pompéia, ficou soterrada debaixo de 
massas de  lava  e outros  produtos  de projeção 
vulcânica,  responsáveis  por  sua  perfeita 
conservação.  Todavia,  não  foram  encontradas 
ossadas,  nem  moedas,  jóias  ou  quaisquer 
preciosidades  transportáveis;  presumivelmente, 
os  habitantes  receberam  aviso  prévio,  por 
tremores  de  terra  e  já  haviam  abandonado  a 
cidade quando ocorreu a catástrofe.  O estuque 
caído das paredes e quebrado em mil pedaços, 
foi  recomposto  pelos  arqueólogos  e  os  mais 
lindos dos afrescos, assim reconstituídos, foram 
levados  para  o  Museu  Nacional,  em  Atenas. 
Destarte,  ressurgiram  uma  sala  decorada  com 
lírios  e  casais  de  andorinhas;  outras  ostentam 
imagens  de  garotos  em luta  de  box,  antílopes 
africanos,  macacos azuis.  Naquele  ambiente,  o 
prof. Marinatos concedeu-me uma entrevista para 



a televisão. Ele conversou em alemão corrente e 
falou textualmente:  "O senhor sabe que depois 
das Santas Escrituras, o maior número de livros 
foi  publicado  sobre  a  Atlântida.  A Atlântida  é  o 
assunto  que  eletriza  as  grandes  massas,  o 
publico em geral, bem como as pessoas cultas. 
Destarte, eu gostaria de supor que a explosão e 
destruição  da  pequena  Ilha  de  Santorim  teria 
dado  ensejo  à  criação  da  lenda,  que  fala  no 
ocaso de uma ilha grande, rica e soberba. A Ilha 
de Creta foi aniquilada, junto com Santorim, e os 
egípcios tinham Creta em mente. Tudo o mais, 
uma  ilha  verdadeira,  real,  com  todas  as  suas 
instituições  políticas  e  instalações  técnicas, 
surgiu  na  fantasia  de  Platão;  ele  tinha  sempre 
uma idéia; aliás o próprio termo "idéia" é dele e o 
mundo das idéias  é  um conceito  platônico.  Foi 
Platão quem criou a idéia de um estado ideal e 
também a idéia de Atlântida". Mais tarde, depois 
de ter tirado o microfone de suas mãos, perguntei 
ao prof. Marinatos se não seria válida a busca de 
Atlântida  em  outros  locais,  nas  regiões  de 
Helgoland,  ou no Arquipélago dos Açores.  "Por 
que não?" respondeu, "As ilhas dos povos felizes 
serão procuradas ali e acolá e, quem sabe, serão 
encontrados  os  vestígios  de  civilizações 
desaparecidas.  Perto  dos  Açores?  Também  aí 



poderia ser encontrada a Atlântida, uma parte do 
paraíso  perdido.  Talvez,  um  dia,  eu  mesmo 
escreva  um  livro  sobre  a  Atlântida."  O  Prof. 
Marinatos não chegou a realizar seu sonho, pois 
em outubro de 1974 o cientista morreu, aos 73 
anos de idade; sua morte foi acidental e ocorreu 
pouco  antes  do  término  da  temporada  de 
escavações, perto de Akrotiri, quando foi atingido 
pela queda do muro de um palácio minóico, cuja 
escavação se deu sob sua direção.
No  dia  seguinte  ao  da  entrevista  com  o  Prof. 
Marinatos,  fui  recebido  pelo  Prof.  Angelos 
Galanopoulos, no Observatório Sismológico que 
dirige, e que se situa no topo de uma pequena 
colina, aos pés da Acrópole. Ele pediu desculpas 
por seu inglês, que não daria para uma entrevista 
diante  das  câmaras  de  TV,  mas,  gentilmente, 
colocou-se  à  nossa  disposição.  Durante  a 
entrevista, o Prof. Galanopoulos mostrou-se bem 
mais  decisivo  quanto  aos  nexos,  apenas 
esboçados  por  Marinatos,  entre  a  erupção  de 
Santorim e a narrativa de Platão e nos quais o 
nosso entrevistado viu o incentivo, a centelha de 
ignição,  o  próprio  material  para  uma  parábola. 
Para Galanopoulos, segundo hipótese levantada 
em  1960,  a  ilha  vulcânica  de  Tera-Santorim  é 
idêntica ao império insular de Atlântida;  e, para 



ele, foi ali onde, por volta de 1500 a.C. a Atlântida 
desapareceu.  Galanopoulos  discutiu  com 
bastante  franqueza  os  "pontos  fracos"  de  sua 
teoria, dos quais apenas dois serão mencionados 
a seguir.  Ele acha que se poderia tratar de um 
mal-entendido,  quando  Platão  fala  em  uma 
Atlântida  situada  fora  das  regiões  do 
Mediterrâneo. Seria pensável que as "Colunas de 
Hércules"  não  fossem  Gibraltar,  mas  a  ponta 
meridional do Peloponeso, o Cabo de Matapan e 
o  Cabo  de  Maléia.  A  passagem  na  narrativa 
platônica,  dizendo  que  o  desaparecimento  da 
Atlântida  teria  ocorrido  9.000,  ao  invés  de  900 
anos  antes  de  Sólon,  poderia  ter  sido 
interpretada de maneira errada, inclusive, a seu 
tempo, pelo próprio Sólon. Possivelmente, ele leu 
os  símbolos  egípcios  de  maneira  errada  e 
interpretou erradamente aquilo que o sacerdote 
egípcio lhe falou. Até o dia de hoje persistem tais 
problemas  aritméticos,  pois  na  Europa  mil 
milhões  são  um  milhardo  (1.000.000.000) 
quando,  nos  EUA,  este  valor  representa  um 
bilhão.  Outrossim,  Jürgen  Spanuth  considera 
como  seguramente  falha  a  afirmação  do 
sacerdote egípcio, a respeito dos "cidadãos" que 
viveram  nove  milênios  atrás,  dizendo  que  "na 
literatura  antiga,  as  datações  fantasiosas  são 



freqüentes".  Todavia,  esta atitude não deixa  de 
revelar o fato de serem aceitos, ao pé da letra, 
somente  aqueles  trechos da narrativa platônica 
que  se  enquadram  perfeitamente  em 
determinada  teoria;  tudo  aquilo  que  não  se 
enquadrar  em  determinados  conceitos  vem 
sendo explicado como mal-entendido ou erro. Por 
causa  disto,  não  pude  deixar  de  sentir  certas 
reservas  a  respeito  do  Prof.  Galanopoulos, 
quando, após a entrevista, dele me despedi. Mais 
tarde  soube  que,  entrementes,  o  próprio 
professor já se teria distanciado da teoria por ele 
levantada; na época, não revelou nada disto, pois 
do  contrário  dificilmente  ter-me-ia  presenteado 
com um livro seu, expondo suas teses, e que me 
entregou com uma dedicatória pessoal.
As idéias de Galanopoulos foram confirmadas e 
apoiadas  por  James  W.  Mavor,  engenheiro  e 
oceonógrafo de renome, que entrou no Mar Egeu 
com  o  "Alvin",  navio  norte-americano  que 
conseguiu  achar  e  recuperar  uma  bomba  H, 
perdida  ao  largo  da  costa  espanhola.  Todavia, 
tampouco Mavor que, em 1969, descreveu suas 
duas  expedições  no  livro  "VIAGEM  PARA  A 
ATLÂNTIDA" e tão-sornente pôde basear-se nas 
hipóteses  de  Galanopoulos  e  nos  últimos 
resultados obtidos com as escavações, dirigidas 



por  Marinatos,  logrou  apresentar  uma  prova 
concreta.
Spanuth, por sua vez, criticou bastante as obras 
de Luce e Mavor, censurando-as por "grosseiros 
erros  tipográficos",  numerosas  interpretações 
inadmissíveis,  dados  falhos  e  afirmações 
erradas,  que  invalidam  totalmente  a  chamada 
"sensação  do  ano",  alegando  que  a  "Atlântida 
teria  sido  encontrada  no  Mar  Egeu".  E, 
novamente, Jürgen Spanuth afirma o seguinte, a 
respeito da localização de Atlântida: "segundo as 
indicações feitas por Platão, a ilha imperial situar-
se-ia  "na  foz  de  grandes  rios"  (Weser,  Elba, 
Eider) protegida por "um penhasco, muito alto e 
íngreme, despontando do mar, que era de pedras 
vermelhas,  brancas  e  pretas  (Helgoland),  onde 
os  atlântides  teriam  encontrado  minério  de 
bronze, bronze puro e (provavelmente) âmbar. A 
colina  que,  segundo  Platão,  está  situada  a 
exatamente  50  estádios  (=  9,2  km)  detrás  do 
penhasco,  não  passaria  da  "colina  submarina, 
denominada  'fundo  de  pedra',  onde,  30  anos 
atrás,  foram  descobertos  os  restos  de  um 
santuário  germânico.  Aí  situava-se,  outrora,  a 
cidade imperial de Basiléia". E Spanuth resume: 
"Portanto, a narrativa da Atlântida não é um relato 
da época áurea da civilização minóica, mas, sim, 



da época áurea da civilização nórdica, da Idade 
do  Bronze,  finda  em  cerca  de  1250  a.C,  com 
cataclismos,  que  provocaram  as  migrações  de 
grandes partes dos povos germânicos, forçados 
a abandonar as terras da Alemanha do Norte, da 
Dinamarca e Escandinávia. O relato da Atlântida 
é uma Germânia da Idade do Bronze".
Aliás, se fossem interpretados ao pé da letra os 
dados  platônicos,  dando  a  localização  da 
Atlântida,  então  ela  deveria  ser  procurada  em 
regiões  fora  do  âmbito  mediterrâneo,  além  de 
Gibraltar ("fora das Colunas de Hércules"), isto é, 
no Oceano Atlântico. Contudo, Spanuth observa 
que  o  Oceano  Atlântico  (conforme  foi 
denominado  por  Athanasius  Kircher,  em inícios 
do século XVII, justamente pelo fato de lá ficar a 
suposta  situação  da  Atlântida)  não  deve  ser 
confundido com o  okeanos,  o Mar Atlântico dos 
autores da Antigüidade. Para eles, o okeanos não 
era o mar entre a Europa e a África, de um lado, 
e as duas Américas, do outro, mas sim o mar em 
cujo âmbito procuravam Atlas, o que sustentou o 
céu  nos  seus  ombros;  e,  segundo  os  textos 
gregos,  esse  mar  sempre  ficou  ao  Norte  (num 
país do âmbar).
Também  Adolf  Schulten,  o  célebre  arqueólogo 
alemão,  natural  da  cidade  de  Erlangen,  que 



dedicou toda a sua vida à pesquisa da Espanha 
antiga, procurou a Atlântida além das Colunas de 
Hércules,  mas  a  uma  distância  relativamente 
pequena de Gibraltar, perto de Sevilha, na foz do 
Rio Guadalquivir. Outrora, naquela área, em um 
ponto qualquer situava-se Tartesso que, anos a 
fio, fora o objeto de suas escavações, uma das 
mais  ricas  cidades  da  Antigüidade  e  que, 
segundo  o  arqueólogo  Schulten,  é  idêntica  à 
Atlântida  de  Platão.  Atlas  era  o  nome do mais 
antigo  rei  de  Atlântida  e,  no  vernáculo  local,  o 
irmão gêmeo de Atlas era chamado de Gadiro, o 
que  estaria  relacionado  com  Cádiz.  Muitos 
detalhes mencionados por Platão a respeito da 
Atlântida  e  referentes  ao  seu  porto,  o  canal 
levando  para  o  mar  aberto,  encontrariam 
explicação com o local do delta formado pela foz 
do Rio Guadalquivir. Também a grande fortuna de 
Tartesso (= Atlântida),  proveniente da prata nas 
montanhas da Andaluzia e do cobre nas minas 
do Rio Tinto, com liga de zinco, dando o bronze, 
enquadrar-se-ia  nessas  teses.  Infelizmente, 
Schulten, que em inícios deste século escavou a 
Numân-cia ibérica e os sete acampamentos de 
Cipião  (185-129  a.C.),  não  logrou  encontrar 
Tartesso. Talvez, a Tartesso da Antigüidade seja a 
Sevilha  de  hoje  e,  um  belo  dia,  as  obras  de 



terraplenagem  para  o  estaqueamento  de  um 
novo arranha-céu acabarão por  trazer  à  luz  do 
dia a Atlântida pretendida por Schulten.
Evidentemente,  na origem de todas as teses e 
hipóteses  está  a  seguinte  pergunta:  seria  a 
narrativa  da  Atlântida  um  relato  histórico,  com 
eventuais  arabescos  poéticos,  a  exemplo  da 
Ilíada  homérica,  baseado  na  qual  Heinrich 
Schliemann foi em busca de Tróia? Ou tratar-se-
ia de uma livre invenção literária, um conto, uma 
estória, propositadamente divulgada por Platão e 
feita  circular  nos  quatro  cantos  do  mundo? 
Contudo,  Platão  ressalta  expressamente  a 
autenticidade  de  sua  narrativa;  no  entanto, 
poderia  ser  justamente  este  o  truque  para 
aumentar  o  impacto  daquilo  que  narrou. 
Outrossim, dá de pensar o fato de Aristóteles, o 
célebre  discípulo  de  Platão,  ter  considerado  a 
Atlântida  como ficção poética,  pois:  "O homem 
que sonhou fez também desvanecer  a imagem 
sonhada".  Em época pouco posterior  (cerca de 
300 a.C.) Cantor de Sóloi comentou a narrativa 
platônica  e  afirmou  que,  palavra  por  palavra, 
representa a verdade histórica. Ao que parece, o 
comentarista  verificou  pessoalmente  as  fontes 
egípcias; segundo ele, os relatos ainda estariam 
lá,  nos  Pilares,  para  serem  lidos  por  quem 



quisesse  lê-los.  Então,  se  esse  fosse  o  caso, 
inscrições  em  monumentos  deveriam  ser 
tomadas  ao  pé  da  letra?  Por  quantas  vezes, 
notícias  transmitidas  através  de  gerações,  por 
tradição  oral,  mesmo  que  inadvertidamente, 
vieram a ser alteradas? E não são raras as vezes 
que  mensagens,  destinadas  aos  pósteros, 
transmitem  os  fatos  adulterados,  embelezados, 
manipulados pela propaganda. Foi justamente no 
Egito onde a "História" foi obliterada, modificada, 
inventada,  omitindo-se  derrotas,  sublimando-se 
faraós  fracos,  inexpressivos,  riscando-se 
imagens e nomes de antecessores para que, por 
todos  os  tempos,  fossem  esquecidos.  Não 
obstante a maneira de como se queira avaliar a 
credibilidade  dos  textos,  aos  quais  Platão  se 
refere, todas as especulações sobre o enigma da 
Atlântida concentram-se, sobretudo, nesses dois 
pólos:  seria  a  narrativa  de  Platão  uma  mera 
invenção, ou um relato de fatos?
Somente a quem tomar por  um relato de fatos 
poderá esperar, real e efetivamente, encontrar a 
Atlântida.  Sem  dúvida,  essas  pretensões 
ambiciosas  entraram  nos  sonhos  dos 
navegadores  espanhóis  e  portugueses.  Neste 
sentido  também  deve  ser  compreendida  a 
palavra lapidar de J. O. Thomson, dizendo que, 



de  certo  modo,  Platão  pode  ser  considerado 
como "o descobridor da América". Destarte, uma 
"História  dos  índios",  datando  de  uns  60  anos 
após  a  descoberta  da  América  por  Cristóvão 
Colombo,  expõe  a  idéia  de  os  continentes 
transatlânticos  representarem  a  Atlântida.  Por 
que teria  surgido,  pouco depois,  a  proposta de 
chamar de Atlântida um desses continentes? Em 
data  posterior,  especulou-se  a  respeito  da 
identidade das Ilhas Canárias ou dos Açores com 
a  Atlântida  e  cogitou-se  de  que  fosse  esta  a 
ponte  sobre  a  qual  se  encontraram  as 
civilizações  de  ambos  os  lados  do  Oceano 
Atlântico.  Outrossim,  teria  sido  a  Atlântida  a 
inaugurar  essas civilizações.  Athanasius Kircher 
(1601-1680),  o  sábio  jesuíta  que  estudou  os 
hieróglifos  e  a  lanterna  mágica,  localizou  a 
Atlântida  na  região  da  Ilha  de  São  Miguel,  no 
arquipélago dos Açores. Uns dois séculos mais 
tarde  (em  1882),  o  norte-americano  Ignatius 
Donnelly retomou o fio da meada naquele mesmo 
ponto,  opinando  que  o  chamado  Dorsal  do 
Golfinho,  elevação  submarina  na  região  dos 
Açores, seria a Atlantida desaparecida. Em pouco 
menos  de  100  anos,  a  obra  de  Donnelly, 
"ATLANTIS — THE ANTEDILUVIAL WORLD" — 
Atlântida, o mundo antediluviano — chegou a ter 



no  mínimo  50  edições.  O  autor  tinha  o  dom 
especial  da  publicidade;  ele  era  membro  do 
Congresso  norte-americano;  por  duas  vezes 
candidatou-se, embora inutilmente, para o cargo 
de vice-presidente dos EUA. A sua "descoberta", 
clamando  que,  na  realidade,  as  obras  de 
Shakespeare  foram  produzidas  por  Sir  Francis 
Bacon,  teve  repercussão  mundial.  Tudo  isto 
caracteriza  suficientemente  a  personalidade 
arrojada,  a  alta  inteligência  e  a  força  de 
imaginação de Donnelly.  Contudo,  apesar  disto 
poderia  estar  certa  a  idéia  básica  por  ele 
defendida e que posiciona a Atlântida no Dorsal 
do Golfinho; aliás, até os dias de hoje essa tese 
continua válida. Aquilo que com Donnelly tem um 
sabor de fábula,  sem base substancial,  adquire 
foros  bem  diferentes  com  a  terminologia  das 
Ciências  Naturais  hodiernas,  contando  com  as 
opções  oferecidas  pela  pesquisa  oceânica 
moderna.
Em 1954, Otto H. Muck publicou o seu primeiro 
livro sobre a Atlantida; dois anos mais tarde, foi 
editada a sua segunda obra "ATLANTIS — DIE 
WELT  VOR  DER  SINTFLUT"  —  Atlântida,  o 
mundo de antes do dilúvio. Para Muck, o Dorsal 
do  Golfinho  desceu  para  uma profundidade  de 
3.000  m por  força  de  uma  catástrofe  cósmica, 



que  também  fez  desaparecer  a  Atlântida  de 
Platão. Outrossim, as amostras do solo retiradas 
do  leito  oceânico  na  região  dos  Açores  foram 
interpretadas  pelo  oceanólogo  sueco  Petterson 
no  sentido  de,  inequivocamente,  toda  aquela 
área ter sido submarina desde há 20 milhões de 
anos  no  mínimo.  ("A  teoria  dos  Açores  está 
morta,  em definitivo.").  Nem por isto Otto Muck 
capitulou. Ele trouxe ao foro dos debates, jamais 
interrompidos,  toda uma série  de novos pontos 
de vista, muitas vezes surpreendentes, aos quais 
não  quero  antecipar-me.  Em  todo  caso,  é  um 
prazer  acompanhar  sua  argumentação, 
justamente  nos  pontos  a  serem  considerados 
com  reserva  e  para  os  quais  não  foram,  ou 
melhor,  ainda  não  foram  apresentadas  provas 
concludentes. O autor foi um homem fascinante, 
e fascinante é também o seu livro. Otto Heinrich 
Muck  nasceu  em  Viena,  em  1892  e,  após  a 
Primeira Grande Guerra estudou na Universidade 
Politécnica,  em  Munique.  Formou-se  com 
Sommerfeld,  que  também  foi  mestre  de 
Heisenberg*.  Sommerfeld,  segundo  Heisenberg 
"foi o homem que, ao lado de Niels Bohr, mais 
influiu  na  minha  vida  profissional".  Durante  a 
Segunda  Grande  Guerra,  Muck  trabalhou  em 
Peenemünde,com a equipe dos foguetes; foi um 



dos  inventores  do  sistema  "Schnorchel",  para 
submarinos.  No  decorrer  dos  anos,  Muck 
registrou umas 2.000 marcas, das quais cerca de 
40 se destinaram à construção de navios para o 
transporte  de  gás  metano,  do  armador  grego 
Niarchos.  Muck  assessorou  indústrias 
multinacionais,  era  um técnico  de  elevadíssimo 
nível  e,  ao  mesmo  tempo,  dedicado  às  artes, 
revelando-se  artista  gráfico  de  grande  talento. 
Faleceu  aos  64  anos,  em  7  de  novembro  de 
1956. Este curriculum vitae de um homem fora do 
comum,  sempre  em  movimento,  assinala  a 
presença de idéias geniais em sua obra sobre a 
Atlântida,  na  qual  apresenta  uma  seqüência 
continua de fatos, suscetíveis de prova, aos quais 
a  imaginação  do  inventor  e  realizador  sóbrio 
atribui  o  possível  e  o  provável,  segundo a sua 
respectiva categoria. A obra, em primeira edição 
rapidamente esgotada e que, na época, não teve 
a  merecida  repercussão,  foi  agora  reeditada, 
incluindo-se  na  presente  edição,  nova  e 
funcional,  o  relato  de  novas  experiências  e  os 
resultados das pesquisas mais recentes.
Nos dias atuais, a colaboração entre as diversas 
disciplinas  das  Ciências  Naturais, 
freqüentemente  permite  resolver  problemas 
arqueológicos  de  maneira  mais  fácil  e 



concludente  que em tempos passados,  quando 
havia cooperação entre arqueólogos profissionais 
e  amadores.  Assim,  o  teste  com o carbono 14 
permite determinar a idade de material biológico, 
com relativo acerto; em 1960, o cientista norte-
americano  Libby  ganhou  o  prêmio  Nobel  pela 
elaboração deste método. Dessa maneira, restos 
de carvão vegetal,  provenientes  da caverna de 
Lascaux, célebre por suas pinturas rupestres da 
Idade do Gelo, revelaram que 16.000 anos atrás, 
houve  ali  um  grande  incêndio.  Sem  dúvida,  a 
datação  pelo  carbono  14  constituiu-se  em 
"autoridade" moderna, embora provasse ser falha 
mais de uma vez. Por outro lado, os índices de 
ordem  mineralógica  e  geológica  acusam 
imprecisões bem maiores. Quantas vezes tornou-
se  necessário  corrigir  datações  pré-históricas! 
Lembro-me  de  uma visita  ao  museu  de  Malta; 
quando eu queria tomar nota das datas exibidas 
nas  vitrinas,  o  diretor  do  museu  comentou, 
lamentando:  "Tudo  isto  já  está  praticamente 
superado. A gente nem mais consegue ficar em 
dia". Por conseguinte, convém usar de uma certa 
dose de cepticismo com quem procurar encerrar 
uma discussão sobre uma datação arqueológica 
com o comentário lapidar,  dizendo que "isto foi 
decidido  faz  tempo,  de  maneira  definitiva, 



irrevogável".  Aliás,  foi  o  grande  médico  Rudolf 
Virchow quem, com todo o peso do seu saber e 
da  sua  experiência,  negou  terminantemente  a 
autenticidade das pinturas rupestres de Altamira, 
datando da Idade do Gelo, que então acabavam 
de  ser  descobertas.  Da  mesma  forma,  era 
francamente  negativa  a  atitude  de  Virchow, 
quando Fuhlrott, modesto mestre-de-escola, que 
descobriu e interpretou corretamente o crânio do 
Homem  de  Neandertal,  dirigiu-se  ao  eminente 
catedrático,  para  solicitar-lhe  o  parecer  a 
respeito.  Em  ambos  os  casos  a  autoridade 
estava errada e a negação oficial perfeitamente 
válida na época, hoje em dia apresenta-se como 
preconceito injusto, de visão curta. Destarte, os 
argumentos  do  passado  são  ultrapassados  por 
descobertas e especulações sempre novas que, 
no decorrer do tempo, enriquecem nosso saber. 
Outrossim,  mesmo  hoje  em  dia,  muita  coisa 
ainda continua em aberto, no encontro diário de 
prova  e  contraprova,  na  luta  dura  pela 
autenticidade  e  validade  de  hipóteses.  Assim 
sendo,  talvez  fosse  possível  que  a  narrativa 
registrada, transmitida pelos egípcios e divulgada 
por  Platão,  abarcasse  algo  mais  do  que  a 
reminiscência  de  um  só  evento,  de  uma 
determinada  catástrofe?  Sempre  nos  é  dado 



observar  a  metamorfose  de  uma tradição,  com 
personagens e eventos mudando de lugar. Seria 
perfeitamente  admissível  que  a  narrativa  da 
Atlântida  não  se  prendesse  única  e 
exclusivamente  a  tradições  até  agora 
conhecidas. Marinatos acreditou em uma "lenda 
tradicional do Egeu"; Spanuth visualiza no relato 
da Atlântida uma Germânia da Idade de Bronze. 
Bem poderia ser que ambos estivessem com a 
razão e,  ao mesmo tempo, fossem errados, no 
caso de, um belo dia, a Atlântida ser encontrada 
tanto  aí,  como ali.  Possivelmente,  a  lembrança 
daquele "fim de mundo" deva ser apreciada sob o 
pano de fundo de uma tradição bem mais antiga, 
cerca de dez vezes mais antiga, de um evento de 
verdadeiras  dimensões  cósmicas,  de  influência 
decisiva na evolução cultural da humanidade.
Se  considerarmos  como  válidas  as  datações 
apresentadas  por  Platão,  segundo  os  arquivos 
mostrados  a  Sólon,  pelos  sacerdotes  egípcios, 
aquele  cataclismo  universal,  do  qual  o  homem 
conservou  apenas  vaga  memória,  na  realidade 
teria  acontecido  nove  milênios  e  não  nove 
séculos antes da época de Sólon; nesse caso a 
Atlântida,  de  fato,  teria  desaparecido  naquela 
época, tragada pelas ondas do Oceano Atlântico. 
Sob  este  aspecto,  o  "continente"  da  Atlântida, 



localizado na obra de Muck na região dos Açores, 
adquiriria novos ângulos. Decerto, não se trata de 
mero  acaso  quando  essa  nova  imagem  de 
Atlântida surgiu na mesma época — uns 40 anos 
atrás — em que o homem logrou desintegrar o 
átomo e, assim descobriu novo fogo perigoso e 
— uma década atrás — pisou o solo da Lua. Ao 
apreciarmos a História da humanidade sob este 
ponto de vista, compreenderemos melhor aquilo 
que Antoine de Saint-Exupéry escreveu em 1934: 
"É difícil entender e nem se sabe bem como e por 
quê  o  homem,  sempre  peregrino,  ocupa  com 
tamanha  despreocupação  os  jardins  que  lhe 
foram  preparados  pela  Natureza,  pois  são 
habitaveis  apenas  por  pouco  tempo,  por  um 
período geológico, por um dia feliz". A civilização 
humana,  escreveu  Exupéry  "não  passa  de  um 
folheado de ouro,  bem fino,  prestes  a  estourar 
com uma erupção vulcânica, a ser lavado pelas 
águas de um mar em formação, a ficar soterrado 
debaixo de uma tempestade de areia".

Ernst von Khuon



INTRODUÇÃO

Nem  sempre  é  fácil  distinguir  entre  poesia  e 
realidade,  em  se  tratando  do  complexo  de 
problemas a respeito de quando e onde começou 
a  História  da  Humanidade,  das  influências  que 
sofreu, daquilo que restou ou ainda lembra seus 
inícios e tempos primordiais.
Provavelmente,  jamais  homem  algum  poderá 
dizer o que é a vida, de onde provém. A evolução 
do Homo sapiens, a partir do mundo animal, ficou 
comprovada  e  isto  prova  também  o 
condicionamento do ser humano à Terra, de cujo 
destino, em última análise, compartilha.
Alguns trechos dos caminhos enveredados pela 
humanidade podem ser elucidados pelo próprio 
homem, pela Terra, pela Geologia, mormente em 
épocas  de  transição  e  cataclismos.  Aliás,  são 
quase  que  exclusivamente  essas  épocas  a 
deixarem para a posteridade os vestígios daquilo 
outrora  existente.  Freqüentemente,  tais  indícios 
provocaram uma reformulação do calendário da 
humanidade  e  conferiram  sentido  novo  a 
tradições e mitos antigos.
Em meados dos anos 50, ficou comprovado, por 
todas  as  disciplinas  científicas,  da  Etnologia  à 
Arqueologia,  que,  há 10.500 anos atrás,  houve 



um  súbito  deslocamento  dos  pólos  magnéticos 
da Terra. Também o Pólo Norte, geográfico, até 
cerca de 8.500 a.C. nas regiões meridionais da 
Groenlândia, de repente, avançou em 3.500 km e 
veio  a  situar-se no seu local  atual.  A figura da 
pág.  18  ilustra,  esquematicamente,  este 
afastamento abrupto que, na época, valeu por um 
cataclismo universal.
Com  o  simultâneo  deslocamento  do  eixo 
terrestre,  criou-se uma nova situação geológica 
que,  atualmente,  marca  o  início  do  período 
contemporâneo. Não cabe aqui explicar se este 
fenômeno, chamado de afastamento dos pólos, 
representa  uma  migração  dos  pólos,  ou  se  a 
delgadíssima  crosta  terrestre  ficou  deslocada, 
com um súbito empurrão. Em base de testes com 
o carbono 14, esta data vem sendo confirmada, 
em  inúmeras  pesquisas  de  datação.  Desde 
inícios  dos  anos  60,  nos  EUA,  na  Irlanda, 
Inglaterra  e  Alemanha  do  Norte,  o  método  do 
contador Geiger forneceu datações sensacionais, 
realçando o período por volta de 8.500 a.C. como 
a data magna na Geologia mais recente.
O relatório de Richard MacNeish, presidente da 
Sociedade Americana de Arqueologia, publicada 
em  1971  na  revista  "Scientific  American",  
destaca-se  como  a  mais  importante  das 



publicações  sobre  o  assunto.  Segundo  esse 
relatório,  a  existência  de  vida  humana  em 
Ayacucho,  no  Peru,  pode  ser  provada  desde 
25.000  anos  atrás.  Ademais,  as  pesquisas 
revelaram  que,  desde  60.000  anos,  naquelas 
regiões  peruanas,  os  ciclos  de  elevação  e 
declínio  da  temperatura  ocorreram  de  forma 
nitidamente  contrária  à  de  como  ocorreram na 
América do Norte. Enquanto na América do Norte 
fez frio, o planalto peruano — hodierno — viveu 
períodos de calor; porém, naquelas zonas norte-
americanas  onde  o  solo  era  de  tundra,  foram 
registrados períodos de  calor.  Essas  condições 
prevaleceram somente até cerca de 8.500 a.C.
Desde  então,  os  avanços  das  glaciações  no 
continente  sul-americano  e  a  formação  das 
geleiras, nos Andes, iniciada naquele tempo, não 
correspondem  mais  aos  fenômenos  similares 
registrados  durante,  digamos,  o  período  de 
Wisconsin,  na  América  do  Norte,  que  também 
terminou em 8500 a.C. aproximadamente.



Ao que parece,  a  América  do  Sul  viveu  o  seu 
próprio  destino  geológico;  contudo,  resta 
esclarecer  a  dúvida  se  este  destino  encontra 
explicação  somente  no  afastamento  dos  pólos. 
Para tanto, concorreram ainda outros fatores, tais 
como os responsáveis pela elevação da cidade 
portuária de Tiahuanaco, ora situada a 3.000 m 
acima do nível do mar.
Nesses últimos 15 anos, foi possível provar que, 
entre outros, há onze milênios atrás, o atual Mar 



Ártico estava totalmente livre de gelo. O mesmo 
vale  para  as  zonas  setentrionais,  centrais  e 
orientais da Sibéria. Depois, repentinamente, veio 
o  gelo  para,  dentro  de  24  horas,  cobrir  matas 
imensas.
Por sua vez, as direções das correntes oceânicas 
revestem-se  de  importância  decisiva,  pois, 
sempre  influíram  fortemente  nas  zonas  de 
glaciação. Desde alguns anos, a Paleogeofísica 
pode afirmar que, em fins da Idade do Gelo,  a 
Corrente  do  Golfo  tomou  rumos  diferentes 
daqueles  que  toma  atualmente;  passava  bem 
mais ao Sul, na altura do centro de Portugal, no 
máximo.
Assim sendo, a Corrente do Golfo teria circulado 
no Oceano Atlântico?
Também  para  a  Paleolingüística,  o  "estalo  no 
madeiramento  da  Terra"  deixou  seus  vestígios, 
como  "experiências  humanas",  conforme 
apresentação  magistral  e  comovente  de  R. 
Fester  em  seu  trabalho  "SPRACHE  —  EIN 
PROTOKOLL DER VORZEIT?" — Língua — um 
protocolo da Pré-História?
Uma  mudança  brusca  e  violenta,  conforme  a 
verificada  na  qualidade  dos  achados 
arqueológicos,  atesta  que  o  homem há  10.500 
anos  atrás  foi  obrigado  a  recomeçar  tudo  da 



estaca zero e recompor quase todas as coisas de 
sua  vida.  Salvo  o  que  nos  é  transmitido  por 
lendas, mitos de todos os povos, representando 
as grandes cosmogonias deste nosso mundo, o 
saber sobre os cataclismos perdeu-se, à medida 
que  a  tradição  das  gerações  posteriores  se 
tornou  ininteligível.  Por  exemplo,  sabe-se  que 
das  crônicas  antigas,  menos  de  10%  ficaram 
conservados  até  os  tempos  atuais.  Aliás,  as 
escavações  e  tradições  atestam  que  o  saber 
astronômico e científico dos babilônios, egípcios, 
dos  povos  latino-americanos  e  outros  foi-lhes 
legado por civilizações anteriores, cujo rastro se 
perde na penumbra dos tempos.
Por enquanto, a Ciência apenas pode registrar os 
enigmas  sem  solução,  que  deverão  continuar 
como lendas, até o avanço do progresso chegar 
a  processá-los.  Não  obstante  os  constantes  e 
grandes  esforços  para  esclarecê-lo,  até  esta 
data, continua em fase de lenda tudo quanto se 
passou em épocas anteriores às do advento do 
reino hitita, até os tempos das pinturas rupestres, 
no  Sudoeste  europeu  e  no  Saara.  A rigor,  as 
obras  de  arte,  nas  paredes  das  cavernas, 
continuam aguardando interpretação. Todavia, a 
mais antiga epopéia da humanidade, a Epopéia 
de Gilgamés,  fala de um período intermediário, 



abrangendo nada menos de quatro milênios.
Entre  o  tempo  das  pinturas  rupestres  de  Cro-
Magnon e o do homem hodierno há uma cisão, 
um  mistério  para  ser  desvendado  pela 
Arqueologia  ou  Etnologia.  Porém,  o  que  se 
passou em tempos remotíssimos e continua sem 
explicação, torna-se joguete em mãos de forças 
ocultas, deuses ou outros ancestrais, que, para 
tanto, se valem até de requisitos garantidos pela 
Arqueologia ou Geologia, a título de provas. Leis 
da Natureza são abolidas e, em estado de transe, 
o "vidente" Cayce visualiza a Atlântida, que em 
1968/69  foi  "descoberta"  no  mar,  ao  largo  de 
Andros  e  Bimini.  Decerto  aquela  descoberta 
refere-se  a  construções  pré-históricas,  hoje 
situadas a mais de 100 m abaixo do nível do mar. 
Acontece, porém, que nos últimos dez milênios, 
as águas do degelo das imensas glaciações na 
América do Norte, Europa Setentrional e Central 
fizeram subir o nível do mar em 100 a 200 m.
A título  de  especulação,  é  perfeitamente  lícito 
procurar  naquelas  plagas  o  berço  da 
humanidade,  com  o  nome  fascinante  de 
Atlântida, que, desde aqueles primórdios, jamais 
passou de mero vestígio do maior cataclismo dos 
tempos  históricos,  porque  a  Antigüidade  nos 
deixou descrições de países desaparecidos que 



em  sua  época  eram  centros  de  civilizações 
avançadas.
Outrossim, chegam às raias do inadmissível, ao 
ponto  de  retorno  para  as  leis  da  Natureza 
vigentes na Terra, as descrições do "Triângulo da 
Morte",  nas  cercanias  das  Bermudas,  de  Porto 
Rico  e  Flórida,  supostamente  "acionado  por 
forças  potentes,  emanadas  de  uma  civilização 
adiantada, do continente submerso da Atlântida, 
as quais  ainda continuam ativas"  e falando em 
"fontes  energéticas,  ativas  até  o  dia  de  hoje, 
criadas por uma civilização muito mais antiga e 
diversa  da  nossa".  (Charles  Berlitz:"O 
TRIÂNGULO DAS BERMUDAS", 1975, Londres, 
Viena).  De  fato,  há  décadas  desaparecem 
naquela área, aviões e navios, sem deixar rastro; 
em séculos passados, lá desapareceu parte dos 
barcos espanhóis,  carregando prata e minérios. 
O  "mar  dos  navios  perdidos",  conforme  é 
chamado  na Espanha,  não deixa  de  ter  a  sua 
peculiaridade,  porém  não  oferece  nenhuma 
"porta ou janela para outra dimensão no espaço e 
tempo,  através  da  qual  poderão  passar,  sem 
esforços,  seres  extraterrestres,  possuidores  da 
devida formação científica".
Esta  singularidade  é  até  mensurável,  pois,  no 
campo magnético da Terra, esta zona é a mais 



instável,  nos  limites  da  qual  as  agulhas 
magnéticas  deixam  de  reagir  temporariamente. 
Esta peculiaridade pode ser  relacionada com a 
Atlântida,  mas  de  forma  diferente  daquela 
apontada  por  todas  as  especulações  feitas  até 
agora. Em terra,  as causas das oscilações das 
agulhas  magnéticas  sempre  se  prendem  à 
ocorrência de depósitos de ferro ou níquel;  em 
qualquer  época,  de  qualquer  forma,  tais 
depósitos devem ter surgido no triângulo das Ber-
mudas.  Naquela  área,  o  perfil  das profundezas 
oceânicas revela duas particularidades, a saber: 
alguns abismos submarinos de mais de 7.000 m 
de forma oval e vários quilômetros de diâmetro.
Suposto  que  aqueles  locais  tivessem  sofrido 
impactos causados com a queda de planetóide 
fragmentado,  digamos  do  grupo  Adônis,  que 
abriu crateras, entrementes submersas, por força 
do  seu  peso  e  de  sua  velocidade  de  queda, 
esses  fragmentos  do  asteróide  deveriam  ter 
penetrado  no  leito  oceânico,  adentrando-o 
profundamente,  sem  no  entanto  alcançar  o 
magma fluido.
A Terra assemelha-se a um gerador. Um campo 
magnético  não é  gerado somente  por  um ímã, 
em forma de  barra;  também uma  bobina,  pela 
qual  passa  corrente  elétrica,  pode  gerar  um 
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campo  magnético  externo,  similar.  Quando  se 
coloca a bobina em volta de um núcleo de ferro, 
o  seu  efeito  magnético  é  consideravelmente 
intensificado.  Ao  ser  ligada  a  corrente,  o  ferro 
transforma-se,  instantaneamente,  em  um  ímã 
potente. Interrompendo-se o fluxo da corrente, o 
campo  magnético  cai  em  si  naquele  mesmo 
instante  e  o  núcleo  de  ferro  deixa  de  acusar 
qualquer resíduo de magnetismo mensurável. Os 
guindastes  de  sucata  trabalham  segundo  este 
princípio. Hoje em dia, na atual fase do progresso 
científico, supõe-se que o efeito gerador da Terra, 
supramencionado, provém e é mantido a partir de 
profundidades de cerca de 2.900 km; é causado 
pelo efeito de dínamo, ou seja, pelos momentos 
rotativos diversos entre o núcleo terrestre externo 
e o núcleo interno,  mais pesado.  Assim sendo, 
um campo magnético não é apenas gerado, mas 
oscila no efeito da auto-excitação, com o núcleo 
terrestre, preso sob pressão, servindo de núcleo 
de  ferro  doce,  envolvendo  a  Terra.  Nas  zonas 
equatoriais,  o  magnetismo  Norte-Sul  é 
relativamente  fraco;  em  compensação,  a 
turbulência no interior da Terra é tanto mais forte 
(segundo P. Kaiser).
Destarte, a crosta terrestre se assemelha a uma 
roda  de  turbina,  que  transmite  sua  energia  a 



diversos líquidos que, por sua vez, proporcionam 
ao núcleo terrestre um impulso giratório, por força 
da  sua  fricção interna.  Neste  processo  surgem 
obstáculos, provocando sistemas de desarranjos 
elétricos na zona fluida entre o núcleo externo e o 
interno, pois são vários os sistemas giroscópicos 
a  se  movimentar,  rodeando-se  mutuamente. 
Todavia, no núcleo externo da Terra, essas forças 
tornam a ser coordenadas, em grande parte, pela 
rotação terrestre.
Outrossim, até agora ainda não se conhecem o 
grau  de  condutibilidade  nas  profundezas,  a 
velocidade  do  movimento  das  correntes  de 
convecção  e  até  onde  penetram  no  manto 
terrestre,  tampouco  a  extensão  dos  ciclos  de 
fluxos  elétricos.  Em  todo  caso,  estão  sendo 
influenciados  pela  sistemática  giroscópica  da 
Terra,  que  tanto  pode  gerar  mais  outros  eixos 
polares  adicionais  e  direções  de  condução 
elétrica,  quanto  efeitos  secundários,  mormente 
nas imediações do equador.
Para os processos geofísicos supra-expostos, o 
Sol  constitui  o  melhor  objeto  de  pesquisa.  Foi 
somente em inícios dos anos 70, o mais tardar, 
que  os  problemas  dos  campos  elétricos  e 
magnéticos  no  interior  do  globo  terrestre 
mereceram a atenção da pesquisa  geofísica e, 



desde  então,  já  foram  reunidas  noções 
consideráveis.  Quando  correntes  elétricas 
espúrias  alcançam  a  crosta  terrestre,  torna-se 
compreensível aquilo que acontece quando uma 
tal  corrente  potentíssima  atinge  os  núcleos  de 
ferro e níquel, supramencionados, ou até chega a 
ligá-los  entre  si.  Em frações  de  segundos,  um 
campo magnético local, de tremenda intensidade, 
é gerado acima dos depósitos de ferro e níquel, 
nas  profundidades  de  15.000  a  20.000  m,  os 
maiores  da  Terra;  esse  campo  magnético  atrai 
todo e qualquer objeto contendo ferro ou níquel 
que,  inapelavelmente,  arrasta  para  o  leito  do 
oceano,  a  mais  de  7.000  m  de  profundidade. 
Mesmo aviões desenvolvendo velocidade média 
são  impotentes  para  salvar-se  do  campo 
energético, certamente mutável, cuja potência até 
consegue  influir  na  luz  do  dia,  polarizando-a. 
Essa polarização requer um meio, tal como um 
vidro de quartzo, ou a carlinga, coberta de vidro 
transparente,  dos  aviões  de  modelos  mais 
antigos. Naquele instante, a luz vibra em uma só 
direção, ofuscando o Sol e o mar; há apenas uma 
claridade difusa. Com isto explicam-se as últimas 
mensagens  emitidas  do  bordo  de  aviões 
desaparecidos,  pouco  antes  de  serem 
derrubados pela atração de potentíssimas forças 



magnéticas,  que  os  fazem  cair  no  mar.  Essas 
energias  representam  apenas  fracções  da 
energia  terrestre  e  são  absolutamente  reais  e 
verdadeiras;  desagregam-se  com  a  rapidez  de 
um raio.
Por outro lado, a queda dos núcleos de ferro e 
níquel, ígneos, deve ter causado a formação de 
enormes vácuos, em profundidades de uns 20 a 
25 km. Ao estourar uma dessas "bolhas" no mar, 
surgem  então  tremendos  redemoinhos, 
produzindo  o  seu  efeito  nefasto  para  a 
navegação. Os redemoinhos que tudo tragam e 
levam  para  as  profundezas,  bem  como  o 
conhecido  fenômeno  das  chamadas  "calças 
d'água",  têm uma só  causa,  mormente  quando 
não  se  exclui  a  eventualidade  da  formação  de 
gases, dentro dos vácuos, provocada pelas altas 
temperaturas registradas no momento da queda 
e que se encontram sob grande pressão.
Nesses incidentes não colabora nenhuma força 
de  Atlântida,  mas  sim  agem  única  e 
exclusivamente  as  leis  físicas  da  natureza,  em 
proporções  ultrapassando  toda  e  qualquer 
imaginação.  Os  estudos  feitos  nesses  últimos 
anos  nos  centros  de  computação  em  Viena 
(Áustria) e Iena (Alemanha Oriental), trataram de 
campos  energéticos,  criados  por  possíveis 



deslocamentos da crosta terrestre, que em muito 
superam  a  potencialidade  daqueles  que, 
porventura, possam surgir no Triângulo da Morte. 
Aliás, ali, na própria zona da Terra, está a chave 
para  a  explicação  do  tremendo  cataclismo, 
sofrido pelo homem, o dilúvio, que destruiu uma 
Atlântida  e  quase  todos  os  seres  vivos  seus 
contemporâneos.
Nesses últimos anos, a Atlântida sempre tornou a 
ser  descoberta,  principalmente  por 
pesquisadores  norte-americanos  que  a  teriam 
achado, ora como a cidade de Tartesso, no delta 
formado  pela  foz  do  Rio  Guadalquivir,  ora  em 
Santorim,  respectivamente,  Terá,  em  águas  da 
Grécia. Neste último caso foi descoberto o centro 
da  civilização  minóica,  desaparecido  em  1500 
a.C. por ocasião de uma erupção vulcânica, que 
o levou para o fundo do Mediterrâneo. Contudo, 
os  autores  das  diversas  teorias,  localizando  a 
Atlântida,  sempre  tiveram  de  reconhecer  a 
falsidade de suas idéias que nunca chegaram a 
invalidar, nem em seus princípios, tampouco no 
seu  conteúdo,  a  tradição,  mais  de  duas  vezes 
milenar.



Platão Narra a Atlântida

Prancha I. Platão, Aristocles(427-347 a.C.)

Tudo quanto sabemos de Atlântida está contido 
nos  dois  célebres  diálogos  de  Platão,  
denominados  segundo  o  pitagórico  Timeu  e 
Crítias, o jovem, irmão materno de Platão; eles 
constituem  a  continuação  direta  da  obra 
platônica, em dez tomos, intitulada "POLITÉIA". 



Platão  (427-347  a.C.),  de  nobre  família 
ateniense, em sua juventude escreveu tragédias; 
Sócrates introduziu-o na filosofia e por 8 anos foi 
seu  mestre.  Após  a  morte  de  Sócrates,  Platão 
viajou  para  Mégara,  onde  procurou  Euclides, 
depois para Cirene e o Egito, em seguida para a 
Itália  Meridional  e  Sicília,  onde  recebeu  os 
ensinamentos de Pitágoras. Após um período de 
aventuras,  vividas  como  prisioneiro  e  escravo, 
Platão  retornou  a  Atenas;  depois  de  387  a.C, 
fundou  ali  a  Academia;  após  mais  algumas 
viagens  na  Sicília,  dedicou-se  inteiramente  ao 
ensino da filosofia.
Timeu,  natural  de  Lócris,  no  Sul  da  Itália, 
pitagórico, pesquisador da natureza e estudioso 
dos astros; na segunda parte (aqui não citada) do 
diálogo que leva o seu nome, ele relata as teses 
fundamentais da cosmogonia pitagórica. Em sua 
qualidade de seguidor de Sócrates, Timeu é um 
personagem  histórico  e  não  inventado,  adhoc, 
por Platão.
Crítias,  o  Jovem,  bisneto  de Drópides,  neto de 
Crítias,  o  Velho,  — por  quem soube  do  relato 
egípcio, transmitido por Sólon — e irmão materno 
de  Platão,  estadista  de  renome,  conservador, 
espírito orientador dos "Trinta Tiranos", conhecido 



também como poeta, orador e filósofo, adepto de 
Sócrates.  Morreu  na  batalha  de  Muníquiacom 
mais de 90 anos de idade (403 a.C.).

Para satisfazer as exigências de um estado ideal  
conforme formuladas nessa obra  por  Sócrates,  
mestre de Platão, a narrativa de Atlântida fornece 
o exemplo clássico, histórico, de um estado bem 
constituído,  outrora,  realmente  existente  e 
definido  em  sua  época  e  no  seu  local.  As 
conversações  a  respeito  tiveram  lugar  por 
ocasião  de  uma festa,  celebrada no Pireu,  em 
homenagem  a  Bêndis,  deusa  trácia,  e  foram 
travadas entre Sócrates, Crítias, o Jovem, Timeu, 
Hermócrates  e  um  quarto  parceiro  anônimo, 
presumivelmente o próprio Platão.
Durante  essas  conversações,  Crítias  contou 
"uma  estória  bastante  estranha,  porém, 
autêntica",  conforme  foi  qualificada  pelo  sábio 
Sólon,  o qual,  outrora, a havia trazido do Egito 
para  a  Grécia.  Era  a  história  de  um  antigo  e 
glorioso país, situado na península helênica, do 
qual  os  gregos  da  época  de  Platão 
desconheciam  toda  tradição.  Outrossim,  um 
idoso sacerdote de Sais, grande cidade no delta 
do  Nilo,  soube  contar  coisas  maravilhosas  a 
respeito. Preliminarmente, o sacerdote observou 



que todos os helenos são jovens de espírito, pois 
carecem  de  saber  baseado  em  tradições 
veneráveis,  bem como de  qualquer  mensagem 
consagrada pelo tempo. "A causa disto está no 
seguinte: muitos povos foram aniquilados e essas 
aniquilações ocorreram de diversas formas; ainda 
estão  ocorrendo;  as  maiores  calamidades  são 
provocadas pelo fogo e pela água, as menores, 
por outras causas mil. Conforme também conta o 
vosso  povo,  outrora,  Faetonte,  filho  de  Hélio8, 
depois de ter atrelado o carro do pai, sem saber 
guiá-lo,  fez  com  que  queimasse  tudo  sobre  a 
Terra, quando, então, ele próprio caiu, fulminado 
por  um raio.  Isto  está  sendo contado como se 
fosse uma fábula; porém, o cerne real da estória 
está  na  aberração  orbital  dos  astros,  no  céu, 
orbitando a Terra e na destruição pelo fogo de 
tudo que vive sobre a Terra, que é repetida em 
longos intervalos de tempo. Bem que, com essas 
catástrofes,  o  povo  habitante  dos  topos  das 
montanhas e regiões altas, secas, sofresse mais 
que o morador à beira-mar.

Sócrates  (470-399  a.C.)  filósofo  grego; 
consciente de sua vocação pedagógica, lecionou 
para  seus  concidadãos,  nas  ruas  e  praças  de 
Atenas. Não deixou escritos. Aquilo que sabemos 



dele e dos seus ensinamentos foi-nos transmitido 
por  seus  discípulos  Xenofonte  e  Platão.  A 
essência  de  suas  teorias,  segundo  as  quais  a 
atitude correta tem por base não as instituições 
objetivas,  tais  como  os  costumes,  o  estado,  a 
religião,  mas  sim  o  pensamento  racional, 
colocou-o em conflito com as instituições estatais 
vigentes.  Ele  foi  acusado  de  ateísmo  e 
condenado a beber cicuta.
Bèndis,  deusa  trácia  da  Lua,  identificada  com 
Diana;  a  sua  festa  principal,  as  bendídias,  era 
celebrada anualmente, segundo o rito dionisíaco 
no  Pireu,  antes  das  panatenéias,  no  mês  de 
targélia. Lm vista do elevado significado religioso 
dessa  deusa  virgem,  equiparada  a  Diana-
Ártemis,  a  narrativa  de  Atlântida,  oferecida  em 
homenagem  à  divindade,  adquire  peso  e 
autenticidade maiores.
Hermócrates,  filho  de  Hêrmon  de  Siracusa, 
célebre como chefe militar e, segundo Xenofonte, 
discípulo  de  Sócrates,  também  personagem 
histórico.
Sólon  (639-559  a.C.),  de  nobre  estirpe  ática; 
começou  a  vida  como  navegador  comercial; 
conquistou  Salamis  para  os  atenienses,  em 
combate contra os mégaros e, em seguida, deu 
uma nova constituição a Atenas,  que em parte 



compensou a diferença entre a nobreza eupátrida 
e o povo; em 571 saiu de Atenas, viajou para o 
Egito  e  1á  visitou  os  colégios  sacerdotais  em 
Heliópolis e Sais; foi para Chipre e recomendou 
ao rei  Filocipros a transferência de sua cidade, 
Aipéia, para um local mais favorável; o rei seguiu 
os conselhos de Sólon e chamou o local de Sóloi, 
em homenagem ao conselheiro. Em 563, Sólon 
viajou  para  Sardes;  visitou  Croiso  e,  em  561, 
voltou  a  Atenas,  onde,  em  560,  Pisistrato  era 
soberano absoluto.  No último ano de sua vida, 
Sólon, cercado de respeito e estima gera, retirou-
se da vida pública. De seus numerosos poemas, 
célebres  na  época,  estão  conservados  apenas 
fragmentos.  Perdeu-se  a  notícia  de  Plutarco, 
confirmando  as  anotações  de  Sólon  para  uma 
narrativa  de  Atlântida,  que,  no  entanto,  ficou 
inacabada.
Faetonte, filho de Hélio, não souve guiar o carro 
do Sol  e causou um terrível  incêndio  na Terra; 
atingido  pelo  relâmpago  de  Zeus,  caiu  no 
Erídano;  as lágrimas,  choradas por suas irmãs, 
transformaram-se  em  âmbar.  Possivelmente, 
trata-se da reminiscência, guardada por um povo 
da Europa Ocidental, da queda do corpo celeste 
que provocou a catástrofe de Atlântida.



Para nós, o Nilo é o salvador em todas as coisas; 
ele  nos  salva  também  deste  desastre,  ao 
transbordar  do seu leito.  Outrossim, quando os 
deuses, ao purificar a Terra, mandam um dilúvio, 
o povo das montanhas, os rebanhos de gado e 
ovelhas, são salvos; enquanto que os moradores 
das cidades são levados pelos rios, para o mar. 
Em  nosso  país  não  acontece  nem  isto,  nem 
aquilo;  a  água  cai  de  cima  sobre  as  terras; 
conosco, a natureza fez as coisas de modo que 
tudo  surja  de  baixo  para  cima.  Por  isto  e  por 
esses  motivos,  tudo  que  conosco  ficou 
conservado  é  considerado  como sendo  o  mais 
antigo;  porém,  é  verdade  que  em  todos  os 
lugares, nos quais o excesso de calor ou de frio 
não o impedir,  existe uma geração humana, às 
vezes  menos,  às  vezes  mais  numerosa. 
Outrossim, tudo aquilo que de belo, grandioso ou 
notável aconteceu convosco, conosco ou alhures, 
foi registrado aqui, nos templos e, assim sendo, 
ficou conservado. Na tua terra e na dos outros, 
tudo  foi  recentemente  reinaugurado,  com 
escrituras e todas as demais coisas necessárias 
aos  vossos  estados.  E,  após  o  costumeiro 
número de anos, o dilúvio volta a castigar-vos, a 
exemplo  de  uma  doença  e  somente  poupa  os 
ignorantes e incultos entre vós, para que o vosso 



povo rejuvenescesse e tornasse a ser forte, como 
era  de  início,  pois  nada  sabeis  daqui,  nem 
daquilo que, em tempos remotos, aconteceu na 
vossa terra.  Ao  menos  aquilo  que  tu,  ó  Sólon, 
acabas de falar da seqüência de tuas gerações, é 
bem pouco diferente  de  um conto  infantil;  pois 
primeiro vos lembrais de um só dilúvio na Terra, 
embora  ocorressem  muitos  dilúvios;  e,  depois, 
vós  nem  sabeis  que  a  melhor  e  mais  bela 
geração humana viveu em vossa terra, da qual 
descendeis vós e todo o vosso Estado hodierno, 
graças a uma pequena tribo, que sobreviveu ao 
cataclismo.  Tudo  isto  vos  ficou  oculto,  porque 
muitas gerações de sobrevevintes passaram por 
este mundo, sem nada deixar escrito.
Pois,  outrora  foi  assim,  ó  Sólon,  antes  de  a 
cidade-estado, agora habitada pelos atenienses, 
ter  sofrido  a  pior  destruição  pelas  águas,  ela 
possuiu as melhores instituições, tanto no que se 
refere à sua defesa militar, quanto à toda a sua 
legislação. Ademais, a ela são atribuídos os feitos 
mais  nobres  e  a  constituição  mais  perfeita, 
existentes  sobre  a  Terra  e  dos  quais  temos 
conhecimento."
"Assim sendo,  vós  tivestes  as  melhores  leis  e, 
ainda mais, uma administração de altíssimo nível; 
vós vos distinguistes entre todos os homens por 



vossas  altas  capacidades  e  habilidades, 
conforme  convém  a  filhos  ou  discípulos  dos 
deuses. Por isto são dignos de admiração muitos 
dos feitos heróicos de vossa cidade-estado, aqui 
registrados.  Todavia,  um  daqueles  feitos 
sobressai-se  dos  demais,  por  sua  grandeza  e 
excelência.  Pois  as  escrituras  relatam  como, 
outrora,  a  vossa  cidade-estado  venceu  forças 
magnas  que,  provenientes  de  fora  do  Oceano 
Atlântico, penetraram em vossas terras e, em sua 
arrogância, se propuseram a guerrear contra toda 
a Europa e a Ásia. Naqueles tempos, o mar ainda 
era navegável. Diante da foz que vós costumais 
chamar  de  "Colunas  de  Hércules",  havia  uma 
ilha, cuja extensão era maior que a da Ásia e da 
Líbia juntas, e, a partir de lá, era então possível 
fazer a travessia para as outras ilhas e, daquelas 
ilhas, para todo o continente, situado defronte e 
circundando aquele mar, o qual, ajusto título, leva 
este nome. Tudo que está no âmbito da foz, da 
qual  estamos  falando,  parece-se  tão-somente 
com uma baía, com um estreito canal de entrada; 
porém, aquele mar, de fato, merece ser chamado 
de  mar  e  as  terras  que  o  circundaram,  de 
continente.  Naquela  ilha,  ATLÂNTIDA,  estava 
instalado  um  grande  e  admirável  poder  real, 
soberano em toda a ilha, bem como em outras 



ilhas e regiões daquele continente; ademais, dali 
eram  governadas  vastas  áreas  de  terras, 
situadas por dentro, a saber, da Líbia até o Egito 
e da Europa à Tirrênia.
Certa  vez,  essa  grande  potência  tentou 
conquistar,  em  uma  só  gigantesca  campanha 
militar,  tanto  a  tua,  como  a  nossa  terra  e  tua 
cidade-estado  mostrou-se  soberana,  ante  os 
olhos de todos os povos, revelando sua valentia 
e  energia.  Pois,  superando  a  todos  com  sua 
coragem e  eficiência  militar,  primeiro,  liderando 
todos  os  helenos  e,  depois,  abandonada  pelos 
demais,  sozinha  e  em  supremo  perigo,  a  tua 
cidade-estado  logrou  bater  o  inimigo  e  erigir 
monumentos  de  vitória,  enquanto  ainda  logrou 
evitar que fossem derrotados os que ainda não o 
foram. Libertou, sem qualquer rancor, os demais 
dos muitos povos, habitando as terras dentro dos 
limites de Hércules. No entanto, posteriormente, 
quando  sobrevieram  tremendos  terremotos  e 
horríveis  inundações,  no  decorrer  de  um único 
dia  e  uma  única  noite  malfadados,  naquelas 
terras  pereceu  toda  a  vossa  geração  valorosa, 
assim  como  desapareceu  a  Ilha  de  Atlântida, 
mergulhada  no  fundo  do  mar.  Por  isto,  o  mar 
deixou de ser navegável naquelas zonas e não 
permite mais a passagem de navios, impedidos 



de  avançar,  pelas  massas  de  lodo,  de  grande 
altura, surgidas com o afundamento da ilha."
No decorrer das conversações mantidas ao longo 
de vários dias, Crítias esboçou uma imagem bem 
viva  da  Ilha  de  Atlântida,  de  sua  vegetação 
luxuriante,  sem  par,  seus  habitantes  e  suas 
cidades  soberbas,  em  especial,  de  sua  capital 
com  o  castelo  real,  baseando-se  em  todos  os 
detalhes  nos  relatos  recebidos  dos  egípcios  e 
transmitidos  por  Sólon  a  Crítias,  o  Velho, 
conforme segue:
"Do litoral até o centro da ilha estendia-se uma 
planície, da qual dizem que teria sido a mais bela 
e melhor de todas. Perto daquela planície, mas, 
em direção ao centro, a uma distância de cerca 
de  50  estádios  (=  cerca  de  9  km),  havia  uma 
montanha,  de  vertentes  planas  em  todos  os 
lados.  Naquela  montanha  residia  um  homem, 
primitivamente brotado do solo, de nome Euenor, 
em  companhia  de  sua  mulher,  Leucipa;  eles 
tiveram uma só filha,  de nome Clito.  Quando a 
moça entrou na idade núbil,  os pais faleceram. 
Posêidon enamorou-se dela e a ela se uniu. Ele 
separou, em todo o seu redor, a montanha, em 
cujo  topo  a  moça  morava,  depois  de  tê-la 
firmemente cercado; para tanto, colocou em sua 
volta  faixas  pequenas  e  progressivamente 



maiores, de mar e de terra, duas de terra e três 
de água marinha, com a mesma distância entre 
uma  e  outra,  em  todos  os  pontos;  destarte,  a 
montanha,  no  centro  da  ilha,  tornou-se 
inacessível  às  pessoas  de  fora,  visto  que, 
naquela época,  ainda não havia navios,  nem a 
navegação. Por sua vez, Posêidon instalou-se na 
ilha, situada no centro, com toda a facilidade de 
que dispunha em sua qualidade de deus, fazendo 
jorrar da terra duas nascentes de água, uma fria, 
outra  quente,  e  brotar  do  solo  alimentos 
suficientes e em grande variedade. De filhos ele 
gerou,  por  cinco  vezes,  irmãos  gêmeos,  que 
criou; depois de dividir toda a ilha de Atlântida em 
dez  partes,  deu  ao  primogênito  do  mais  velho 
casal de gêmeos a morada materna e as terras 
que a rodeavam, as melhores e mais extensas, e 
o nomeou rei sobre os demais, que instituiu como 
arcontes,  pois  a  cada  um  deles  conferiu 
soberania sobre muitas pessoas e terras.
Também deu nomes a todos; ao mais velho e rei 
atribuiu o nome que é de toda a ilha e do mar, 
que se chama de Atlântico, visto que o nome do 
primogênito, então rei, era Atlas. Ao nascido em 
segundo lugar, após aquele irmão gêmeo, deu o 
nome de Gadeiro,  no vernáculo,  e Eumelo,  em 
idioma helênico; constituiu-o como soberano das 



terras  situadas  na  extrema  ponta  da  ilha,  em 
direção das Colunas de Hércules, até as atuais 
terras de Gadeiro, denominadas segundo aquela 
região;  provavelmente,  derivam  o  seu  nome 
daquele  rei.  Do  segundo  par  de  gêmeos,  um 
chamou  de  Anferes  e  o  outro  de  Euaimon;  ao 
terceiro  deu  o  nome  de  Mneseas,  aquele  que 
nasceu  primeiro  e  de  Autócton  aquele  que 
nasceu  depois;  com o  quarto,  deu  o  nome  de 
Elasipo aquele que nasceu primeiro e de Mestor, 
ao que nasceu depois; enfim, com o quinto, deu o 
nome  de  Azaes  ao  que  nasceu  primeiro  e  de 
Diapapes,  ao  que  nasceu  depois.  Esses,  bem 
como seus descendentes,  moravam lá,  durante 
muitas gerações, como soberanos de numerosas 
ilhas no mar e, conforme já foi falado, de vastos 
territórios  e  grandes  povos,  de  dentro, 
abrangendo  o  seu  reino  as  terras  que  se  se 
estendem até o Egito e a Tirrênia.
Atlas era o ancestral de uma estirpe numerosa e 
nobre  e  como  sempre  o  filho  mais  velho 
transmitiu  o  reino  ao  mais  velho  dos  seus 
descendentes,  ela  conservou  o  seu  poder 
durante  muitas  gerações.  Também  possuiu 
riquezas em enorme abundância,  superiores às 
existentes  em  qualquer  outro  reino  passado, 
contemporâneo ou futuro, pois, lá havia de tudo 



quanto pudesse vir  a ser necessário,  tanto nas 
cidades,  quanto  no  resto  do  país.  Muita  coisa 
lhes veio de fora, a título de tributo, no entanto, 
em sua maior parte, a própria ilha lhes garantiu o 
seu sustento. Havia de todos os metais, a serem 
extraídos  da  terra,  tossem  sólidos  ou  fusíveis, 
inclusive  aqueles  tipos  que  hoje  somente  são 
conhecidos pelo nome, mas naquela época não 
eram um nome apenas, tais como o minério de 
ferro, obtido de depósitos encontrados em vários 
pontos  da  ilha  e  que,  por  muitas  pessoas,  era 
então o mais  apreciado,  depois do ouro.  Havia 
grande  abundância  de  tudo  quanto  a  floresta 
produz  para  a  atividade  artesanal,  bem  como 
para  a  alimentação  de  animais  domésticos  e 
selvagens;  lá  existiu  também  a  espécie  dos 
elefantes", proliferando em grande numero. Pois 
além  das  extensas  pastagens  para  todos  os 
animais que vivem nos pântanos, nas lagoas, nos 
lagos, tanto nas montanhas, como nas planícies, 
havia sustento também para aquela espécie que, 
por  sua  natureza,  é  a  maior  em  tamanho  e 
consome  maior  quantidade  de  alimento. 
Outrossim, a ilha deu e manteve, perfeitamente, 
tudo quanto a terra produz de aromático, fossem 
raízes,  ervas,  árvores,  resinas,  flores ou frutos. 
Produziu, igualmente o fruto doce e o fruto seco, 



que nos serve de alimento, bem como todos os 
demais  para  os  nossos  pratos  de  comida,  que 
genericamente  chamamos de verdura e  o  fruto 
que cresce igual a uma árvore e fornece bebida, 
comida e óleo de unção. Ainda deu as frutas de 
pomar, de difícil conservação, criadas para nosso 
divertimento  e  nossa  recreação,  mais  todas  as 
frutas  a  serem  servidas  de  sobremesa,  para 
excitar  os  apetites  já  saciados  de  pessoas 
cansadas  de  comer.  Tudo  isto  houve  em 
quantidades  enormes  naquela  ilha  que,  a  seu 
tempo,  se  estendeu  divina,  bela  e  admirável 
debaixo das luzes de Hélio.  Conquanto  a  terra 
proporcionasse  tudo  a  seus  habitantes,  esses 
ergueram  templos  e  palácios  reais  e  portos  e 
estaleiros  e  construíram  todo  o  seu  país, 
procedendo da seguinte maneira:
Começaram por colocar pontes sobre os círculos 
de água, envolvendo o centro primitivo, a fim de 
estabelecer  um caminho  de  acesso  ao  palácio 
real. Todavia, logo de início, ergueram o palácio 
real no local da morada da deusa Clito e de seus 
antepassados,  que  passou  de  descendente  a 
descendente, com cada um esforçando-se para 
superar  seu  antecessor  no  embelezamento  do 
palácio, até torná-lo notável, pela grandiosidade e 
beleza de suas obras. Abriram um canal, a partir 



do mar, de 3 pletros (= cerca de 90m) de largura, 
100 pés (= cerca de 30m) de profundidade e 30 
estádios (= cerca de 9km) de comprimento; este 
canal estendia-se até o aterro mais avançado e 
abria uma entrada para a passagem de navios; 
destarte,  possibilitaram  a  navegação  e  fizeram 
entrar os barcos naquele local, como se fosse um 
estuário.  E,  da  mesma  forma,  perfuraram 
também os aterros entre os círculos de água, em 
direção  das  pontes,  o  suficiente  para  uma 
embarcação  passar  de  um  para  outro;  essas 
passagens cobertas eram para as embarcações 
passarem por baixo, pois, para tanto, os aterros 
tinham  altura  suficiente.  Todavia,  o  maior  dos 
círculos de água, no qual penetravam as ondas 
do mar, tinha a largura de 3 estádios (= 540m) e 
o aterro contíguo era dessa mesma largura; os 
dois próximos círculos de água tinham a largura 
de 2 estádios (= 360 m) e o aterro circundante 
era  dessa  mesma  largura.  O  círculo  de  água 
envolvendo  a  ilha  situada  no  centro  era  da 
largura de um estádio (= 180 m), enquanto que a 
ilha  com  o  palácio  real  tinha  o  diâmetro  de  5 
estádios  (=  cerca  de  900  m).  A exemplo  dos 
círculos  de  água  e  da  ponte,  uma muralha  de 
pedra cercava essa ilha central, de um pletro (= 
cerca  de  30  m)  de  largura;  em  toda  a  sua 



circunferência,  essa muralha era guarnecida de 
torres e havia portas nas pontes, dando para o 
mar. Ademais,  eles escavaram a rocha debaixo 
da ilha, situada no meio do círculo de água, bem 
como debaixo das áreas externas e internas dos 
aterros.  As  pedras  escavadas  eram,  ora 
vermelhas,  ora  pretas,  e  no  interior  das 
escavações  instalaram  estaleiros  duplos, 
protegidos pela própria rocha. Ergueram edifícios 
de uma só cor, bem como coloridos, jogando com 
os  diversos  tipos  de  pedras,  misturando-as  e 
ressaltando as suas belezas naturais. A muralha 
ao  redor  do  extremo  círculo  de  água  era 
revestida  de  ferro,  que,  para  tanto,  tornaram 
líquido, igual ao óleo de unção; a muralha interna 
era banhada de zinco e às muralhas em volta do 
palácio deram um revestimento, feito de minério 
bruto e brilhando como o fogo.
No  âmbito  da  acrópole,  o  palácio  real  tinha  a 
seguinte distribuição: no centro estava o templo, 
consagrado a Posêidon e Clito, a cujo interior o 
povo não tinha acesso. Esse templo era cercado 
por  grades  de  ouro  e  erguido  no  local  onde a 
geração  primitiva  dos  dez  filhos  reais  foi 
concebida  e  dada  à  luz.  Anualmente,  para  lá 
eram levados  os  sacrifícios  rituais  devidos  aos 
dois ancestrais e provenientes de todas as dez 



regiões do país.  O próprio templo de Posêidon 
tinha um estádio (= 180 m) de comprimento,  3 
pletros (= 30 m) de largura e altura proporcional a 
essas  dimensões;  a  efígie  do  deus  era  de 
aparência  algo  bárbara.  Em  toda  a  sua  parte 
externa,  o  templo  era  revestido  de  zinco, 
excetuando-se  as  torres,  cujo  revestimento  era 
de ouro. No interior do templo, o forro, de marfim, 
era decorado em ouro, prata e minério bruto; tudo 
o  mais,  as  paredes,  colunas,  os  pisos,  eram 
revestidos  de  minério  bruto.  Lá  também 
ergueram  esteias  de  ouro,  representando  a 
deidade, dentro de uma carruagem, guiando seis 
cavalos alados e tocando com a cabeça no teto. 
Centenas  de  nereidas,  montadas  em golfinhos, 
cercavam  a  divindade,  pois  naquela  época  as 
pessoas  acreditavam  que  existissem  em  tal 
número. Além destas, havia ainda muitas outras 
esteias, doadas por cidadãos. Na parte externa 
do templo, imagens douradas mostravam toda a 
descendência real, as mulheres e todos aqueles 
que nasceram da primitiva dezena de reis, bem 
como cidadãos,  moradores da própria cidade e 
outras pessoas, de fora, seus súditos e vassalos. 
Também o altar correspondia em suas dimensões 
e na execução à grandiosidade das obras,  em 
seu conjunto. O palácio real possuía mobiliário e 



ornamentos,  condizentes  com a  imponência  do 
reino e a pompa do templo.
As nascentes, uma de água fria e outra de água 
quente — que tanto davam água em abundância, 
quanto,  por  sua  natureza  e  graças  à  sua 
conveniência  e  excelência,  se  prestavam 
otimamente  bem  para  o  uso  —  eram 
aproveitadas da seguinte maneira: em toda a sua 
volta  construíram  casas,  fizeram  culturas  de 
algodão, bem irrigadas e instalaram reservatórios 
de  água;  alguns  desses  reservatórios  ficavam 
sob  o  céu  aberto,  outros  em  área  coberta, 
servindo para banhos quentes durante o inverno. 
Havia  banhos  reservados  à  família  real,  aos 
cidadãos, às mulheres e ainda bebedouros para 
os  cavalos  e  demais  bestas  de  carga,  ficando 
cada grupo com as suas respectivas instalações. 
As águas filtradas eram captadas e levadas para 
o bosque de Posêidon, onde, graças à excelência 
do  solo,  havia  várias  espécies  de  árvores,  de 
grande beleza e altura; de lá eram levadas, por 
canais, até os extremos círculos de água, perto 
das pontes. Naquele local tanto havia numerosos 
santuários,  consagrados  às  várias  deidades, 
quanto jardins e ginásios de esportes, reservados 
tanto  para  homens  quanto  para  cavalos;  todas 
essas obras e instalações encontravam-se sobre 



os dois aterros, formando uma ilha. No centro do 
aterro maior, havia, entre outros, uma formidável 
pista  de  corrida  de  cavalos,  da  largura  de  um 
estádio  (=  180  m),  acompanhando  a  muralha 
circular em toda a sua extensão.  De ambos os 
lados dessa pista ficavam as casas dos lanceiros, 
conforme o  seu  número.  Os  homens  de  maior 
confiança  eram  encarregados  da  guarda  do 
círculo interno, mais próximo do palácio; outros, 
cuja fidelidade comprovadamente superava a de 
todos os demais,  ficavam no interior  do próprio 
palácio,  onde  moravam.  Os  estaleiros  estavam 
repletos  de  embarcações,  amplamente 
guarnecidas  de  todos  os  equipamentos 
necessários.  A  residência  do  rei  era  instalada 
assim:  depois  de passar  pelos  três  círculos  de 
água, externos, chegava-se a uma muralha, que 
se erguia do mar, a uma distância de 50 estádios 
(= cerca de 9 km) do extremo círculo de água 
externo; essa muralha evoluía em um círculo e, 
neste mesmo espaço, envolvia a foz do canal, no 
mar.  Toda essa área era densamente povoada, 
repleta  de  casas  residenciais,  enquanto  que  a 
praça de embarque e desembarque e o grande 
porto mal conseguiam conter o número de navios 
e mercadores, provenientes de todas as partes, 
que,  com  seus  gritos,  sua  balbúrdia  e  seu 



constante vaivém, causavam intenso movimento, 
dia e noite.
Destarte,  a  cidade  e  o  recinto  da  antiga 
residência  era  assim,  como  outrora  foram 
descritos e ora são relembrados. Agora, cumpre 
tentar  fazer  o  relato  das  condições  físicas, 
naturais  daquele  país  e  de  sua  distribuição 
interna. Em primeiro lugar, toda aquela área era 
descrita  como  subindo,  íngreme,  do  mar  e 
atingindo  grande  altitude.  Toda  a  planície  ao 
redor  da  cidade,  por  ela  envolvida,  teria  sido 
cercada por montanhas, que se estendiam até o 
mar;  essa  região  plana,  de  forma  oval,  cobria 
uma superfície que, em uma das direções, era de 
3.000 estádios (= cerca de 540 km) e em direção 
transversal,  subindo  do  mar,  media  2.000 
estádios (= cerca de 360 km); ficava aberta para 
o  sul,  mas,  ao  norte,  era  protegida  contra  os 
ventos.  Na  época,  as  montanhas  circundando 
essa  planície  eram  muito  elogiadas,  pois  em 
quantidade, proporções e beleza ultrapassavam 
as atualmente conhecidas e ainda por abrigarem, 
além de numerosos sítios densamente povoados, 
rios, lagos e prados, oferecendo pasto a animais 
selvagens e domésticos, bem como extensas e 
espessas matas, com as mais variadas espécies 
de árvores, fornecendo matéria-prima para obras 



de todos os tipos, em geral e em particular. Era 
então  a  seguinte  a  constituição  física  daquela 
planície,  conforme  ficou  conservada  durante 
muito  tempo,  no  reinado  de  muitos  reis.  O 
esquema primitivo era um quadrilátero alongado, 
em grande parte cortado por valas e o que faltava 
era  completado,  seguindo  o  percurso  da  vala 
circundante. Quanto à sua profundidade, largura 
e  seu  comprimento,  embora  parecessem 
inacreditáveis  os  dados  fornecidos,  lá  deve  ter 
havido,  entre  outros  trabalhos,  uma  obra  de 
enormes dimensões, feita pela mão do homem. 
Pois  bem,  mas  cumpre  contar  o  que  ouvimos 
falar  a  respeito.  A vala  teria  tido  um  pletro  (= 
cerca de 30 m) de profundidade, um estádio (= 
cerca  de  180  m)  de  largura,  em  toda  a  sua 
extenção e, como envolvia a planície inteira, seu 
comprimento  teria  sido  de  10.000  estádios  (= 
cerca de 1.800 km). Naquela vala eram captados 
os rios que desciam as vertentes das montanhas 
e como ela circundava toda a planície e atingia a 
cidade de ambos os lados, fazia com que suas 
águas escoassem no mar.  Dessa vala  gigante, 
canais  retos,  geralmente  de  30  m, 
aproximadamente,  de  largura,  saíam  de  sua 
parte superior, adentrando a planície e voltando 
para  o  trecho  que  levava  ao  mar;  a  distância 



entre  esses  canais  era  de  100  estádios  (=  18 
km).  Desta  maneira,  transportavam  a  madeira 
das montanhas para a cidade, bem como todos 
os demais produtos da estação, que carregavam 
em  veículos,  depois  de  terem  completado  o 
sistema de ligações transversais entre os canais 
e a cidade. E faziam duas colheitas por ano; no 
inverno,  usavam  a  água  de  Zeus,  no  verão  a 
água da qual a terra necessitava e que veio pelos 
canais. O contingente dos homens aptos para a 
guerra  e  que  moravam  na  planície,  era 
determinado  na  medida  em  que  cada  clero 
apresentava um capitão; cada clero era de dez 
vezes  dez  estádios  (10  estádios  =  1,8  km)  e 
todos os cleros juntos, somavam sessenta mil; os 
habitantes  das  montanhas  e  do  resto  do  país 
eram  dados  como  representando  uma  enorme 
massa popular; porém, segundo seus povoados 
e  sítios,  naqueles  cleros,  todos  eles  estavam 
subordinados  aos  respectivos  capitães. 
Outrossim,  ficou  determinado que,  em caso de 
guerra, o capitão tinha de fornecer a sexta parte 
de uma carruagem de guerra, ou seja, ao todo 
dez mil,  dois  cavalos com cavaleiros,  um carro 
puxado por dois cavalos, sem assento, levando 
um  guerreiro,  que  dele  descia,  ao  entrar  em 
combate  e  mais  um  homem  para  montar  o 



cavalo,  três  homens  fortemente  armados,  com 
dois  arqueiros  e  arremessadores,  mais  três 
arremessadores  de  pedras  e  lanças,  portando 
armas leves, para cada um dos mencionados em 
primeiro lugar, bem como quatro barqueiros para 
a tripulação de 1.200 navios de guerra. Era esta 
a organização militar do reino; quanto aos demais 
nove reinos, com cada um diferente do outro, iria 
muito longe e levaria muito tempo descrevê-los 
aqui.
Desde o início, a administração civil e os cargos 
honoríficos  eram  organizados  da  seguinte 
maneira: cada um dos dez reis governava a parte 
do reino que lhe coube; ele instituía a maioria das 
leis,  punia  e  matava  conforme  a  sua  vontade. 
Todavia, a soberania e comunidade entre os dez 
reis  eram  sujeitas  à  vontade  de  Poseidon, 
conforme  rezam  a  lei  e  a  inscrição,  gravadas 
pelos  ancestrais  primitivos  em  uma  coluna  de 
minério bruto, que se ergue na ilha, no santuário 
de Poseidon. Para lá dirigiam-se a cada quinto, 
alternadamente,  cada  sexto  ano,  a  fim  de  ser 
proporcionado  ensejo  igual  de  participação  ao 
número  par  e  ímpar.  Nessas  reuniões 
deliberavam a respeito de assuntos comunitários 
e  examinavam,  se  alguém  transgredira  a  lei, 
para, em caso positivo, puni-lo. Quando estavam 



para  realizar  julgamento,  os  reis  se  davam, 
mutuamente,  a  seguinte  garantia  prévia:  como, 
no  santuário  de  Poseidon  pastavam livremente 
touros  em  número  de  dez,  os  reis,  após 
invocação  da  divindade,  rogando  para  que 
conseguissem pegar o seu touro, começavam a 
caçada,  usando  tão-somente  paus  e  cordas, 
abstendo-se  de  usar  o  ferro.  O  touro  que 
pegavam,  era  levado  para  a  coluna  e  ali 
sacrificado, sobre a inscrição. Além de na coluna 
terem  sido  inscritas  as  leis,  lá  ainda  estava 
gravado  um  juramento,  pronunciando  duras 
maldições para os reis desobedientes. Depois de 
terem oferecido em sacrifício todos os membros 
do touro, conforme o ritual prescrito em suas leis, 
enchiam  um  caldeirão  e  nele  colocavam  uma 
gota de sangue coalhado para cada rei presente, 
enquanto que, ao limparem a coluna em toda a 
sua volta, jogavam na fogueira os demais restos 
do  animal  sacrificado.  Em  seguida,  pegavam 
cálices de ouro, que enchiam com o líquido do 
caldeirão,  para  com  ele  regarem  a  fogueira, 
enquanto  juravam passar  julgamento,  conforme 
as leis inscritas na coluna e punir a quem tivesse 
transgredido  qualquer  dos  mandamentos, 
durante  o  período  do  tempo  em  apreço,  bem 
como  jamais  no  futuro  transgredi-los  por  livre 



vontade,  e  de  não  governar,  nem  obedecer  a 
outro  soberano,  se  não  fossem observadas  as 
leis do pai. Após a cerimônia, durante a qual cada 
rei  prestava  juramento  para  si  próprio  e  seus 
descendentes,  bebia  da  mistura  do caldeirão  e 
depositava  o  cálice  no  santuário  de  Posêidon, 
eles  faziam  a  sua  refeição  e  ocupavam-se  de 
outras  coisas  necessárias.  Quando  descia  a 
noite,  envolvendo  tudo  em  seu  manto  de 
escuridão  e  os  fogos  dos  sacrifícios  estavam 
para extinguir-se, os reis presentes vestiam trajes 
de cor azul-marinha, escura, de extrema e rara 
beleza. De noite, sentados no chão, envoltos pelo 
brilho  dos fogos de sacrifício,  perante os quais 
haviam  acabado  de  prestar  juramento, 
aguardavam pela extinção de todos os fogos no 
santuário;  em  seguida,  os  reis  julgavam-se, 
mutuamente, quando alguém era acusado de ter 
transgredido a lei.  Ao  raiar  o  dia,  inscreviam a 
sentença em uma lápide de ouro, a qual,  junto 
com seus trajes,  era guardada em memória do 
julgamento.  Além  dessas,  havia  muitas  outras 
leis,  regendo  os  deveres  reais,  cujos  objetivos 
principais eram os de jamais os reis guerrearem 
entre  si,  mas  sim  se  prestarem  auxílio  mútuo, 
quando,  em  qualquer  um  dos  reinos,  alguém 
procurasse aniquilar a estirpe real e, a exemplo 



dos  seus  ancestrais,  sempre  tomavam  em 
conjunto  todas  as  resoluções  referentes  a 
guerras e outras empresas, ficando em todos os 
instantes,  a  supremacia  absoluta  reservada  à 
nobre  estirpe  atlântida.  Outrossim,  nenhum  rei 
teria o poder de vida e morte sobre qualquer um 
dos  seus  parentes,  a  não  ser  que  mais  da 
metade  dos  dez  soberanos  concordasse  com 
uma respectiva deliberação.
Este  poder  de  tamanha  magnificência  e 
substância, que então reinava naquelas terras, foi 
ali  instituído pelo deus, pelas seguintes razões, 
conforme  dizem:  durante  muitas  gerações, 
enquanto a natureza divina ainda estava ativa no 
seu  coração,  os  reis  obedeceram  às  leis  e 
demonstraram  comportamento  amigável  para 
com  os  seus  parentes  divinos.  Pois  eram  de 
índole verdadeiramente magnânima,  reunindo a 
mansidão  com  a  superioridade,  conforme  o 
provaram em casos de acidentes, bem como, no 
trato mútuo e, por causa disto, deram pouco valor 
a tudo o mais, exceto à capacidade individual e 
consideraram a existência da grande abundância 
de ouro e outras riquezas tão-somente como se 
fosse  uma  carga  a  levar,  sem  que,  ébrios  de 
excessos devido às suas posses,  perdessem o 
autocontrole e caíssem em erro; mas sim, com 



toda a sobriedade souberam avaliar  justamente 
que  tudo  aquilo  somente  floresceu  devido  à 
amizade  recíproca,  aliada  à  capacidade 
individual, porém ficaria arruinado com a ânsia da 
cobiça e a supervalorização, o que faria com que 
a amizade caducasse junto com a capacidade. 
Graças a essa mentalidade e à ação contínua da 
natureza divina, com eles tudo progrediu e saiu-
se bem, conforme acabamos de relatar. Todavia, 
quando, aos poucos, a sua natureza divina ficou 
debilitada, por causa da freqüente mistura do seu 
sangue  com  o  sangue  de  muitos  mortais  e  a 
natureza  humana  chegou  a  neles  prevalecer, 
então  começaram  a  revelar-se  incapazes  de 
conviver com as suas riquezas e se tornaram de 
índole má.
Aos olhos de pessoas capazes de entendê-los, 
eles eram cheios de vícios, pois tiveram a sanha 
de destruir  as mais belas entre as coisas mais 
valiosas;  no entanto,  para os outros,  incapazes 
de conceber uma vida dirigida para a verdadeira 
felicidade,  os  reis  eram  tanto  mais  perfeitos  e 
felizes quanto mais obcecadamente e com maior 
ânsia  injustificada  procuraram  proveitos  e 
poderes.
Contudo,  o  deus  dos  deuses,  Zeus,  que  rege 
segundo  as  leis  eternas  e  perfeitamente 



reconheceu  o  estado  lastimável  em  que  se 
encontrou  essa  estirpe,  outrora  tão  capaz, 
resolveu castigá-la e, para tanto, convocou todas 
as deidades, em sua morada sublime, situada no 
centro do cosmo, de onde se avista tudo que, no 
decorrer dos tempos, participou do processo de 
evolução  e  quando  lá  estavam  reunidos,  ele 
falou...": O Diálogo termina aqui.

Fig. 1 A cruz de Atlântida, símbolo antiqüíssimo, 



sempre repetido em círculos de pedra e blocos 
de sacrifícios pré-históricos. Mostra as três 

muralhas circulares em torno da cidade insular, 
cortadas por vias aquáticas. O eixo da cruz 

representa o grande canal de entrada. Jamais a 
Atlântida foi totalmente esquecida.

Lenda ou Realidade

Aquilo  que,  há  dois  milênios,  Platão  relatou  a 
respeito da Atlântida, cabe em pouco mais de 20 
páginas impressas. Até agora, foi este o tema de 
25.000  livros,  traduzidos  em  quase  todos  os 
idiomas do mundo civilizado. Sem duvida, o texto 
original  de  Sólon  constitui  a  contribuição  mais 
fértil  para  a  literatura  especializada  universal. 
Todavia,  dentre  os  muitos  que  discutem  a 
Atlântida, são poucos os que conhecem os dois 
relatos supracitados; quase ninguém leu aquelas 
palavras  textuais,  contendo  uma  das  tradições 
mais surpreendentes de todos os tempos.
Não  obstante  os  25.000  livros  escritos  para 
elucidar  o  enigma  da  Atlântida,  o  problema 
continua sem solução e eternamente novo. Nada 
veio  a  diminuir  o  seu  encanto.  Todavia, 
descuidou-se  da  parte  do  problema  dizendo 
respeito  às  Ciências  Naturais.  A  literatura 



universal  quase  não  conhece  outro  tema,  não-
religioso, que, durante tanto tempo atraísse tanto 
interesse  e  marcasse  tão  profundamente  a 
literatura das diversas épocas.
Costuma-se falar no Atlântico, sem pensar muito 
sobre a  origem da palavra.  De onde provém o 
seu nome? Em outros locais do globo salta aos 
olhos, por exemplo, a índia e, ao sul, o Oceano 
Índico;  procuramos  e  encontramos  no  mapa  o 
Golfo Pérsico; nas proximidades do pólo está o 
Mar Ártico,  na região ártica;  no Leste Europeu, 
banhando os países bálticos, está o Mar Báltico e 
no  norte  da  Europa,  está  o  Mar  do  Norte.  Em 
toda  parte,  ao  redor  do  globo,  onde  um  mar 
deriva o seu nome de uma terra, este encontra-
se ao lado daquela. O Oceano Atlântico constitui 
a única exceção; embora existisse o mar, falta a 
terra da qual deriva o seu nome. A este respeito, 
o informante de Platão fez o seguinte comentário 
preciso e lapidar: "... No entanto, posteriormente, 
quando  sobrevieram  tremendos  terremotos  e 
horríveis  inundações,  no  decorrer  de  um único 
dia  e  uma  única  noite  malfadados,  naquelas 
terras  desapareceu  toda  a  vossa  geração 
valorosa, a exemplo de como desapareceu a Ilha 
de Atlântida, mergulhada no fundo do mar''.
Desde  há  muito,  a  Atlântida  está  totalmente 



destruída, desaparecida, dela não sobrou sequer 
o  menor  rasto.  Ela  tem  o  encanto  de  uma 
melodia que se perdeu no ar. Ela nada deixou de 
tangível, palpável, tão-somente um eco distante. 
Dois milênios e meio separam-nos da Atenas da 
época  de  Platão.  Aquilo  que  Sólon  soube  de 
Atlântida, por Drópides, faz-nos recuar no tempo, 
em mais nove milênios. Todavia, ao contrário do 
que  acontece  com  os  reinados  míticos  dos 
primeiros  imperadores  e  reis  da  China  e 
Babilônia, ou os patriarcas bíblicos, no caso de 
Atlântida  trata-se  de  uma  cronologia  correta, 
suscetível de exame e provas. A sua data é, no 
mínimo, tão autêntica quanto o é a maioria das 
datações históricas  ou pré-históricas.  Desde os 
tempos  mais  remotos,  sempre  houve  um nexo 
entre  a  Atlântida  e  o  dilúvio.  Embora  já  esteja 
superada  a  antiga  teoria  segundo  a  qual  as 
águas do dilúvio teriam levado a Atlântida para o 
leito  do  oceano,  que  dela  deriva  o  seu  nome, 
conforme veremos a seguir, o mesmo cataclismo 
telúrico, causador do dilúvio, destruiu também a 
Atlântida.  Desde  que  Woolley  achou,  a  doze 
metros  debaixo  da  areia  do  deserto  na 
Mesopotâmia, aquela camada de lodo aluvial, de 
2,5  m  de  espessura  e  totalmente  isenta  de 
qualquer  achado  arqueológico,  que  constitui  a 



demonstração  prática  da  descrição  feita  pelos 
relatos sumérios do dilúvio, a gozação a respeito 
do  dilúvio  diminuiu  em  alguns  graus.  A  Terra 
conservou o testemunho do dilúvio, a exemplo de 
como o fundo do mar conservou o da Atlântida.
De uma forma ou outra, até o dia de hoje, entre 
os  descendentes  dos  povos  das  regiões 
castigadas pelo dilúvio,  continua viva a idéia,  a 
lembrança de que tudo aquilo aconteceu, de fato, 
foi  uma  realidade.  Essa  idéia  encontra  a  sua 
confirmação,  o  seu  eco  autêntico-literário  na 
narrativa da Atlântida,  feita por Platão, que é a 
indicação suscinta, em nada exagerada, embora 
incompleta, de grandezas passadas.
Ainda resta saber se a narrativa da Atlântida, por 
Platão, é poesia ou realidade. Inexiste qualquer 
prova de as terras, das quais o Oceano Atlântico 
deriva  o  seu  nome,  terem  sido  uma  ilha 
submersa,  ou,  um  continente  que, 
posteriormente, mudou de nome. Quanto a isto, 
há opiniões diametralmente opostas; de um lado 
há  a  crença,  inspirada  em  sensibilidades;  de 
outro lado, a rejeição incondicional, o ceticismo.
O que existe de fatos palpáveis?
A convicção de que a Atlântida existiu, realmente, 
tem por base a presença de um texto autêntico, 
comprovado por documentos, cujos dizeres nada 



contam que fosse contrário às leis da lógica, ou 
impossível de ser provado, mediante as Ciências 
Naturais.
Esta  convicção  defronta-se  com  o  argumento, 
segundo o qual Platão teria inventado a narrativa 
da  Atlântida,  supostamente,  para  produzir  uma 
estória interessante, um enredo atraente para as 
suas  idéias  de  político  conservador,  a  fim  de 
torná-las  de  leitura  mais  amena  e  de  impacto 
mais forte. Pois — assim se argumenta — nessa 
narrativa  há  multa  coisa  francamente 
inacreditável  e  dificilmente  coadunável  com 
determinados conceitos das Ciências Naturais.
Em última análise, essa divergência de opiniões 
sobre a Atlântida, cristalizada na pergunta; lenda 
ou realidade, que, durante milênios continua em 
debate, se reduz à seguinte questão; é ou não é 
autêntico o relato feito por Platão?
Dos  dois  diálogos  citados,  "Timeu"  e  "Crítias", 
consta tudo quanto de autêntico foi transmitido a 
respeito  da  Atlântida.  Ninguém  duvida  de  que, 
efetivamente, são da autoria de Platão. Há boas 
razões para  datá-los,  em sua versão final,  dos 
últimos anos da vida de Platão, presumivelmente, 
de 348 a.C.
Fosse  esta  suposição  certa  ou  errada,  não  se 
pode  negar  a  existência  de  uma  tradição 



reconhecida, a ser retraçada, historicamente, até 
348  a.C.,  ou  seja,  mais  ou  menos  2.400  anos 
recuados no tempo. Contudo, esta tradição leva 
tão-somente  até  o  prólogo  histórico.  A própria 
narrativa remonta a tempos dos mais primitivos e 
remotos, a épocas muito anteriores daquelas dos 
sumérios e de Acade, ultrapassando o Egito pré-
dinástico e até os primórdios do quinto período 
geológico,  o  holoceno,  que  teve  início  com  a 
última etapa das glaciações e se estende até os 
dias de hoje.
Platão não escreveu a sua narrativa na primeira 
pessoa do singular; a narração é feita pela boca 
do velho Crítias, o qual, por sua vez, se refere a 
outro personagem, ainda mais idoso e venerável, 
a Sólon, o sábio legislador de Atenas. Diz-se que 
Sólon  teria  deixado  para  seu  amigo  Drópides, 
bisavô de Crítias, anotações a servirem de base 
para um poema de grande porte. Se, a qualquer 
tempo, esses originais tenham existido, hoje em 
dia estão desaparecidos.  Tampouco Sólon foi  o 
autor daquela narrativa que, segundo ele, soube 
de um ancião,  escrivão do templo de Sais  e o 
qual,  por  sua  vez,  se  referiu  a  material 
documentário  bem  mais  antigo,  a  textos  em 
hieróglifos saíticos. Aqueles textos teriam dado o 
relato da glória e do ocaso da Ilha de Atlântida, 



vividos  e  passados  há  mais  de  nove  milênios 
atrás.  A autenticidade desses textos  originais  é 
comprovada por mais outro depoimento válido.
O filósofo Proclo, que viveu entre 485 e 412 a.C., 
escreveu  um  comentário  detalhado  para  o 
diálogo "Timeu", de Platão. Naquele comentário, 
Proclo relatou que um heleno, de nome Crantor, 
veio  para  Sais,  onde,  no  templo  de  Neit,  teria 
visto  a  coluna  toda  coberta  de  hieróglifos, 
registrando  a  história  da  Atlântida.  Esses 
hieróglifos ter-lhe-iam sido decifrados por peritos 
e,  conforme  afirmou,  aquilo  que  ele,  Crantor, 
então,  ouviu  falar,  estava  em  perfeita 
concordância  com  o  teor  da  narrativa  da 
Atlântida, por Platão, de cujos dizeres teve pleno 
conhecimento.
Outrossim,  quando  o  Prof.  Dr.  Otto,  egiptólogo 
em  Hamburgo,  afirma  que  inexiste  um  relato 
egípcio por nós conhecido, sobre a narrativa da 
Atlântida,  e  que  tampouco  a  literatura  egípcia 
menciona o nome Atlântida, isto não vale como 
argumento  convincente,  pois  tal  relato  bem 
poderia ter constado de um dos inúmeros textos 
perdidos, a exemplo dos hieróglifos na coluna no 
templo de Sais  que,  segundo o testemunho de 
Proclo,  Crantor  viu  muito  tempo  depois  de  lá 
terem sido vistos por Sólon. Talvez o lodo do Nilo 



que cobre as cidades do delta do Nilo, encubra 
também este documento de valor inestimável. Se 
fossem  encontradas  provas  egípcias,  estas 
atestariam,  acima  de  toda  suspeita,  a 
autenticidade da tradição da Atlântida, conforme 
afirmada pelo próprio Platão.
Outrossim,  depois  de  Crítias  contar  no  diálogo 
"Timeu" a sua estória bastante esquisita, porém, 
autêntica, da luta dos povos habitando ambos os 
lados  das  Colunas  de  Hércules,  ele  dirige  a 
seguinte pergunta ao simposiarca Sócrates:
"Portanto,  ó  Sócrates,  resta  examinar  se  este 
tema nos convém, quanto a seu sentido, ou se,  
além deste, devemos procurar ainda por outro".
E Sócrates respondeu:
"Ó Crítias,  qual  seria o tema que preferiríamos 
adotar no lugar deste, que parece ser o melhor 
indicado,  tanto  em  vista  do  sacrifício,  hoje 
oferecido à deusa dos parentes, quanto à grande 
vantagem de não representar um mito idealizado, 
mas sim uma história autêntica!"
Quem insistir em afirmar que se trata de um mito, 
acusa Platão de uma mentira proposital. Não; por 
tudo que saibamos, Platão desempenhou a sua 
missão  de  mediador  de  maneira  objetiva.  Esta 
impressão  se  torna  ainda  mais  nítida  com  o 
exame  pormenorizado  do  texto,  objetivando 



responder  a  pergunta,  se  Platão,  mesmo  se  o 
quisesse, poderia ter inventado tudo aquilo que 
nos transmitiu, a título de um relato de Sólon.
Um  trecho  altamente  significativo  do  texto,  já 
nosso  conhecido,  responde  de  maneira 
inequívoca  a  esta  pergunta  decisiva.  Ei-lo, 
repetido a seguir, devido à sua importância:
"...  Diante da foz que vós costumais chamar de 
Colunas  de  Hércules,  havia  uma  ilha,  cuja 
extensão era maior daquela da Ásia e da Líbia 
juntas e, a partir de lá, era então possível fazer a 
travessia para as outras ilhas e, daquelas ilhas,  
para todo o continente, situado defronte daquele 
mar  e circundando-o,  o  qual,  ajusto  título,  leva 
este nome".
Este trecho dá uma imagem viva e bem definida 
da área oeste do Oceano Atlântico, conforme se 
apresentava antes do ocaso da Ilha de Atlântida. 
A própria ilha situa-se bem a leste, em direção da 
Europa Meridional; a oeste encontram-se as ilhas 
e,  detrás  dessas  ilhas,  está  o  continente, 
circundando todo o vasto oceano. Embora fosse 
apócrifa,  esta  descrição  dá,  em  uns  poucos 
traços,  a  imagem cartográfica,  autêntica e  real, 
das regiões do Atlântico oeste, a saber: as zonas 
periféricas  da  América  do  Norte,  com  suas 
numerosas  ilhas,  as  Bermudas,  Baamas  e 



Antilhas, e, detrás dessa densa barreira curva de 
ilhas, está o enorme continente, com sua vasta 
superfície.

Fig. 2: O problema. Platão afirma: "Diante da foz 
que  vós  costumais  chamar  de  Colunas  de 
Hércules,  havia  uma  ilha,  cuja  extensão  era 
maior do que aquela da Ásia e da Líbia juntas e,  
a partir de lá, era então possível fazer a travessia  
para as outras ilhas e, daquelas ilhas, para todo 
o  continente,  situado  defronte  e  circundando 
aquele mar, o qual, a justo titulo, leva este nome.  
Tudo que está no âmbito da foz, da qual estamos 
falando, parece-se somente com uma baía, com 
um estreito canal de entrada; porém aquele mar 
de fato merece ser chamado de mar e as terras 
que o circundavam, de continente."  O esquema 
cartográfico mostra a aproximada localização da 



Ilha  de  Atlântida,  segundo  as  indicações 
platônicas.

A título de quê Platão deveria  ter  inventado tal 
"pano  de  fundo  colorido"  para  as  suas  idéias 
políticas? Para que teria imaginado ilhas, ainda 
mais distantes do que a própria ilha lendária e, 
detrás daquelas ilhas, um continente?
No  entanto,  isto  ainda  não  é  tudo.  O  aspecto 
mais singular, mais excitante deste detalhe está 
no fato de a narração não fornecer a topografia 
de  um  mar  de  contos-de-fadas,  mas  sim  uma 
descrição  absolutamente  certa,  realista.  Para  a 
descrição de um local imaginário, o autor poderia 
ter escolhido entre um sem-número de versões 
fantasiosas.  No entanto,  por  que motivo Platão 
adotou  justamente  aquela  versão  que,  em uns 
poucos  traços,  configura  as  condições  reais? 
Platão teve os seus conhecimentos de Crítias, o 
Jovem, que, por sua vez os recebeu de seu avô, 
Crítias,  o  Velho,  o  qual,  por  intermédio  de 
Drópides, teve ensejo de conhecer as anotações 
feitas por Sólon, durante a sua viagem no Egito. 
E  Sólon  relatou  aquilo  que  no  Egito  ouviu  de 
notável e surpreendente e nem poderia ter sido 
por ele inventado.
Há ainda outro argumento de peso, a ser citado a 



favor  da autenticidade deste trecho da tradição 
platônica. Mencionam-se dois dados que Platão 
dificilmente poderia ter achado por acaso, como 
tampouco poderia ter acertado na descrição do 
Oceano Atlântico, a oeste da Ilha de Atlântida.
Se  a  datação  platônica,  dando  cerca  de  nove 
milênios antes da viagem de Sólon ao Egito, for 
correta, a Atlântida deveria ter vivido a sua época 
áurea em fins  do  período quaternário,  ou seja, 
quando  enormes  massas  de  água  estavam 
congeladas  e  cobriam  extensas  áreas 
continentais e o nível do mar ficava 100 a 200 m 
abaixo do atual. Decerto Platão não poderia ter 
chegado a saber desse fenômeno "eustático" e, 
por conseguinte, é tanto mais notável o fato de a 
narrativa  referir-se  à  Ática  hodierna,  como 
representando tão-somente uma sobra das terras 
que,  anteriormente,  lá  se  estendiam com  suas 
serras, colinas altas e planícies férteis. Ao olhar a 
Fig. 3, lá se encontra a explicação e a prova de 
que  "também era  autêntico  e  digno  de  crédito  
aquilo  que  foi  dito  a  respeito  do  nosso  país",  
conforme reza o relato de Crítias. Esse esquema 
mostra a faixa litorânea, tal como está atualmente 
e  como  era  no  período  quaternário;  ao 
acompanhá-la,  podemos  afirmar  que  a  Ática 
hodierna  "em  seu  todo,  se  afigura  como  um 



contraforte  que,  a  partir  do  continente,  se 
estende  mar  adentro".  Naquela  época  e 
mormente na área da atual Atenas, a Ática era 
bem mais larga, ligada por pontes de terra com a 
Eubéia e o Peloponeso; devido ao rebaixamento 
eustático do nível do mar, registrado na época, as 
montanhas eram em quase 100 m mais altas que 
agora, de modo que a colina da Acrópole, hoje 
156 m acima do nível  do mar,  tinha então uns 
250  m  de  altura  e  impressionou  como  sendo, 
realmente, bem mais alta. Os tratos planos, hoje 
fundo de mar, outrora, eram as planícies férteis, 
mencionadas no relato platônico, embora o seu 
autor  nem  pudesse  conhecer  este  detalhe  e 
tampouco adivinhá-lo por mero acaso.
Com isto ficou comprovada a autenticidade das 
fontes  também para aquele  trecho da narrativa 
platônica que se refere às regiões que, em fins 
do  plistoceno,  eram  habitadas  pelos  proto-
atenienses, aliás assim chamados por engano, e 
as  quais  posteriormente  ficaram  conhecidas 
como a Ática.



Fig. 3.  Região marítima hodierna, com a linha 
costeira em traço grosso.

Seria lícito atribuir a esse povo um nível cultural 
comparável ao descrito por Platão? Ele descreve 
uma civilização  bucólica,  provinciana;  as  casas 
dos guardas eram feitas de madeira e barro, os 
muros em sua volta eram de paliçadas ou pedras 
ciclópicas.  Isto  corresponde exatamente à idéia 



do  homem  contemporâneo,  de  Aurignac, 
conforme  nos  está  sendo  transmitida  pelas 
pesquisas  mais  recentes.  Já  naqueles  tempos 
remotíssimos  eram  construídas  casas  de 
madeira,  compridas,  surpreendentemente 
grandes,  a  exemplo  do  que  Gert  von  Natzmer 
relata  no  seu  livro  "DIE  KULTUREN  DER 
VORZEIT"  —  As  Civilizações  Pré-Históricas 
(Safari, 1955):
"Postes de madeira apodrecida deixam no chão 
seus  resíduos  mofentos,  quase  indestrutíveis...  
Desta maneira,  foi  possível  provar  a  existência  
de casas de madeira que há dezenas de milênios  
se  transformaram  em  pó.  A  disposição  dos 
buracos  para  os  postes  permitiu  reconstituir  a  
planta  da  casa  e  até  o  acabamento  do  teto, 
suportado pelos  postes...  Desde então sabe-se 
de povos de caçadores que, dezenas de milênios 
atrás, habitavam o Leste Europeu, ocupando as 
terras  desde  o  Sul  da  Rússia  até  a  Áustria,  e  
levantaram extensas construções de madeira, de 
uns  40  m  de  comprimento,  divididas  em 
numerosos  recintos,  com  seu  lugar  próprio 
reservado ao fogão. Evidentemente, tais "casas 
compridas"  eram de uma família  grande ou de 
um clã,  integrado  por  várias  famílias  menores,  
que  ali  moravam  sob  um  mesmo  teto.  A 



estruturação daquelas casas permite supor que 
seus construtores já teriam usado machados de 
pedra,  afiadíssimos,  pois  somente  assim  teria 
sido possível  trabalhar  a madeira devidamente. 
Contudo, até agora ainda não foram encontradas 
tais  ferramentas  entre  os  povos  caçadores  da 
pré-história.  Outrossim,  segundo  teorias 
entrementes  superadas,  teriam  sido  nômades, 
quando  agora  ficou  revelado  que  os  donos 
daquelas casas levavam vida sedentária. Enfim, 
suas  casas  comunitárias  permitiram  ainda 
concluir  pela  existência  de  uma  ordem  social,  
pois somente dentro dessa ordem seria pensável 
a evolução da técnica existencial  que deveriam 
ter  possuído...  Esses  achados  surpreendentes 
tornam a demonstrar que nem era tão primitiva a 
vida  do  homem  pré-histórico,  como 
costumávamos imaginá-la até há pouco."
Esta descrição, dada em base de achados acima 
de  toda  dúvida,  confere,  e  de  maneira 
surpreendente, com o relato de Platão sobre os 
costumes  e  a  vida  dos  chamados  proto-
atenienses.
O  homem-caçador  da  civilização  de  Aurignac 
tinha uma ordem social nitidamente estruturada e 
definida.  Também  os  dito  proto-atenienses 
estavam integrados no antiqüíssimo sistema das 



quatro  castas  primárias,  a  saber:  sacerdotes, 
guerreiros,  artesãos  e  camponeses.  Os 
guerreiros e os sacerdotes moravam juntos,  na 
colina da cidade, em casas de madeira, simples e 
espaçosas,  sem  luxo,  ao  lado  dos  templos, 
igualmente simples, das divindades do seu culto. 
Provavelmente,  nos  tempos  da  conquista 
romana,  os  catos,  queruscos  e  naarvala-nos 
ainda  habitavam tais  casas;  aliás,  Heródoto  dá 
relatos  semelhantes  dos  citas,  outro  povo 
primitivo.
É  sedentário  o  povo  que  constrói  casas 
compridas; nesta condição, pratica a horticultura 
e a agricultura;  da primitiva divisão do trabalho 
evoluiu  a  classe  dos  camponeses.  Esses  não 
moram no topo da colina, mas perto dos campos 
que  cultivam,  ou  seja  na  planície,  conforme 
Platão relata dos proto-atenienses.
A construção de grandes casas de madeira exige 
habilidade  artesanal.  O camponês e o  artesão, 
que  se  completam  reciprocamente,  são 
inseparáveis um do outro. Com isto confere mais 
outro detalhe relatado por Platão, a respeito dos 
seus  proto-atenienses,  dizendo  que  os 
camponeses  e  artesãos  moravam  juntos,  na 
"Cidade  Baixa";  provavelmente,  habitavam  as 
mesmas  casas  compridas,  conforme  foram 



reconstituídas, no Sudoeste europeu, com base 
em achados datando do plistoceno.
Há ainda outro detalhe a merecer atenção. Casas 
compridas, como sede de uma família numerosa, 
fechada em si, representam indício certo de uma 
forma de vida matriarcal, da qual faz parte o culto 
da  deusa-mãe.  Conhecem-se  tais  imagens  de 
culto arcaico, datando de fins da Idade da Pedra, 
como, por exemplo, a Vênus de Brassempuy e a 
Vênus  de  Willendorf,  para  mencionar  apenas 
essas duas. E Platão atesta que aqueles proto-
atenienses veneravam uma divindade-mãe, sob a 
forma de uma "efígie de templo, portando armas". 
No  templo-mor,  as  imagens  daquela  proto-
ateniense e de um proto-Hefesto ficavam lado a 
lado.  Isto permitiria  discernir  os preliminares de 
uma  póstera  fase  de  ginecocracia  entre  os 
nativos  da  Amazônia.  Outrossim,  tal  indício 
confere também com a mensagem platônica, um 
tanto estranha, segundo a qual, em proto-Atenas, 
"tanto  as  mulheres,  quanto  os  homens 
participavam de atividades bélicas". O mesmo se 
deu com os povos de camponeses e caçadores 
contemporâneos  da  civilização  de  Aurignac. 
Deduz-se dali que as casas comunitárias no topo 
da  colina  eram  habitadas,  não  somente  por 
homens  armados,  mas  também  por  mulheres 



portanto  armas;  trata-se,  pois,  de  autênticas 
famílias de guerreiros, integradas no seu clã,  a 
exemplo de como podem ser presumidas para os 
habitantes  das  casas  compridas,  tipo  Aurignac. 
Destarte, juntando-se pedrinha após pedrinha e 
evitando-se todo preconceito, aos poucos surge 
um quadro inteligível da vida pré-histórica, que se 
coaduna  perfeitamente  com  o  relato  platônico, 
descrevendo os proto-atenienses que,  como os 
contemporâneos caçadores  "citas"  de  Aurignac, 
eram  os  representantes  de  uma  civilização 
modesta,  rural,  porém  de  elevado  nível  ético, 
qualificando-se  assim,  por  direito,  como 
civilizados.  Deles  Gert  von  Natzmer  fala  com 
justeza:
"A  rigor,  a  qualificação  "homem  da  Idade  da 
Pedra" quase carece de conteúdo. Não diz, em 
absoluto,  que  ele  teria  sido  um  "homem 
primitivo". Até dois milênios antes do início da era 
cristã, os povos do Norte e Centro europeu ainda 
viviam na Idade da Pedra. Em essência, isto vale 
também para os povos civilizados das Américas 
Central  e  do  Sul,  na  época  da  conquista 
hispânica. A matéria-prima, usada por um povo 
no seu passado, não constitui, por si só, critério  
válido  para  aferir  o  grau  do  seu  progresso 
cultural..."



Todavia,  conforme  Platão  relatou,  aquela 
civilização  proto-ática  pré-histórica  desapareceu 
durante  uma  única  noite  terrível  de  chuvas, 
terremotos e imensas massas de águas, que a 
levaram e para sempre a fizeram mergulhar no 
passado.  Dela  nada  ficou  de  palpável;  tudo, 
inclusive  a  terra  fértil  na  colina  do  castelo,  foi 
lavado  pelas  águas  e,  desde  então,  está 
desaparecido. O cataclismo tampouco poupou a 
muralha  ciclópica  ao  redor  do  santuário  e  das 
casas compridas fortificadas.
No  entanto,  a  esta  altura,  surge  a  pergunta 
indagando se porventura aquela noite de horror, 
durante a qual o terremoto e as massas de águas 
levaram em sua enxurrada a acrópole primitiva, 
seria  idêntica  àquela  que  provocou  o 
desaparecimento  de Atlântida? Aquelas massas 
de águas, desabando sobre a proto-Ática, teriam 
sido  as  do  dilúvio  que,  conforme  contam  as 
lendas  de  inúmeros  povos,  destruíram  vastas 
extensões  da  superfície  terrestre?  Com isto  foi 
levantada  uma  questão,  a  ser  examinada 
posteriormente.
Terminamos  aqui  o  exame  do  trecho  do  texto 
referente  aos  proto-atenienses.  Foram 
apresentadas  provas  objetivas  em  número 
suficiente  para  atestar  que  o  relato  parcial  de 



Platão fornece detalhes essenciais e suscetíveis 
de  exame,  que  não  podem ter  sido  livremente 
inventados, tampouco adivinhados corretamente. 
Ficou  comprovada  a  autenticidade  de  suas 
fontes. Está certo aquilo  que Platão afirma; ele 
transmite, e fielmente, fatos reais.
Para tanto, revestiram-se de importância especial 
as  descobertas  feitas  no  Leste  europeu,  que 
revelaram aspectos totalmente novos do grau de 
civilização do homem de fins da Idade da Pedra. 
Oportunamente retornaremos ao assunto.
No entanto, será que Sólon efetivamente esteve 
no Egito?
Graças  à  biografia  de  Sólon,  da  autoria  de 
Plutarco,  dispomos  de  alguns  dados  sobre  as 
suas  viagens.  Ele  viajou  durante  dez  anos,  de 
571 a 561 a.C. Primeiro,  foi  para o Egito,  para 
Sais e Heliópolis; de lá trouxe o relato da Atlân-
tida.  Em  seguida,  visitou  o  Rei  Filocipro,  em 
Chipre;  essa visita  está  documentada pelo  fato 
de  que  a  cidade  cípriota  de  Aepaia  teve  seu 
nome  mudado  para  Sóloi,  em  homenagem  ao 
visitante. De lá seguiu para Croiso, em Sardes, 
na Lídia, e em 561 voltou para Atenas. Já no ano 
seguinte  perdeu  o  seu  cargo  na  vida  pública, 
tendo  sido  substituído  por  Pisístrato;  no  lazer 
involuntário  dos últimos dois anos de sua vida, 



parece ter elaborado suas anotações de viagem, 
talvez  para  servirem  de  base  a  um  trabalho 
literário de maior porte. Ele faleceu com 80 anos 
de idade, em 559 a.C. Assim sendo, a crônica a 
que se refere Crítias deveria datar de 560 a.C. 
Com  isto  começa  a  tradição  helênica  da 
Atlântida, reconhecida pela História; ela é melhor 
documentada do que o são vários outros fatos, 
aceitos e consagrados pela historiografia oficial.

Vida Além do Oceano

Em  1836  foram  descobertos  gigantescos 
caracteres indecifráveis, na Pedra da Gávea, no 
Rio  de  Janeiro.  O  topo  dessa  montanha 
impressiona  como  uma  enorme  cabeça  de 
homem barbudo, de capacete; conforme relata A. 
Braghine,  o  povo  chama-o  de  "gigante  Atlas". 
Graças  às  pesquisas,  realizadas  por  um 
arqueólogo brasileiro, Bernardo da Silva Ramos, 
é lícito supor que se trate de caracteres fenícios. 
Encontram-se  em  lugar  de  dificílimo  acesso,  a 
840 m de altitude, sendo a seguinte a tradução 
do texto, assim constituído:
BADEZIR,  DA  CIDADE  FENÍCIA  DE  TIRO, 
PRIMEIRO FILHO DE JETH-BAAL
Hoje, sabe-se que, em 856 a.C., Badezir sucedeu 



a seu pai no trono real de Tiro. Ainda em outros 
locais,  em  abóbadas  subterrâneas  de  Niterói, 
Campos  e  da  Tijuca,  foram  encontrados  tais 
vestígios. Em uma ilha no litoral da Paraíba foram 
achadas pedras ciclópicas de um antigo castelo, 
com  imensos  saguões,  extensos  corredores  e 
galerias.  Segundo  alguns  peritos,  todos  esses 
achados seriam relíquias deixadas pelos fenícios; 
no entanto, há quem conteste tais afirmações.
Se, quase dois milênios antes de o viking Leif, 
cognominado  o  Felizardo,  tê-lo  feito, 
navegadores  fenícios  tivessem  aportado  no 
continente  americano,  então  soube-se,  e  muito 
bem, ocultar este fato. Por quê? Evidentemente, 
se  apenas  tivesse  circulado  o  boato  vago  da 
existência de terras, lá onde a pia crença popular 
supunha  tão-somente  as  plagas  de  Perséfone, 
deusa  dos  Infernos,  muitos  aventureiros  da 
Antigüidade teriam sido atraídos e os interesses 
da  navegação  fenícia  teriam  ficado  seriamente 
prejudicados.
Os fenícios do século IX a.C. — 300 anos antes 
da  viagem  de  Sólon  ao  Egito  —  souberam 
guardar segredo, a ponto de seus descendentes, 
nos tempos de Sólon, já nem se lembrarem de 
tudo quanto era para ser escondido, lá, do outro 
lado do oceano; ou, será que Badezir partiu, sem 



voltar? Em todo caso, lá pelo ano de 500 a.C., 
Hano,  de  Cartago,  empreendeu  a  sua  célebre 
expedição  marítima  para  a  África  Ocidental  e, 
cem  anos  antes,  o  faraó  Neco  comandou  a 
circunavegação da África, com navios tripulados 
por marinheiros fenícios, não egípcios, sem que 
qualquer referência tivesse sido feita ao fato de 
que há séculos o grande enigma do Atlântico sul 
já  fora  desvendado.  Ambas  essas  expedições 
não  saíram  da  faixa  costeira  e  caíram  no 
esquecimento.  Nenhuma  delas  poderia  ter 
fornecido  a  Sólon  os  dados  necessários  para 
inventar  o  enredo  de  Atlântida  e  do  continente 
situado  defronte.  Aliás,  ninguém  duvidou  da 
possibilidade  de  circunavegar  o  disco  terrestre, 
ao  longo  de  suas  costas.  Tal  eventualidade 
estava  em  perfeito  acordo  com  a  concepção 
contemporânea do globo, conforme existente nos 
tempos de Heródoto e ilustrada pela Fig. 4. Em 
meio  ao  Mediterrâneo,  no  centro  do  disco 
terrestre  e,  com  isto,  do  universo,  estava  o 
Olimpo,  "morada  venerável  dos  deuses 
olímpicos", com o disco terrestre estendendo-se 
por todos os lados, com seus bordos recortados 
em penínsulas e circundados pelo oceano.



Fig. 4. Era este o mundo visto por Heródoto.

A  imagem  do  Mundo  Antigo,  nos  tempos  de 
Heródoto  (484-424  a.C.),  ou  seja,  depois  de 
Sólon  e  antes  de  Platão,  era  essencialmente 
semelhante  à  da  mais  antiga  conceituação  do 
mundo  dos  caldeus;  mostra  a  Terra  como  um 
disco plano, de forma aproximadamente esférica, 
em  meio  ao  oceano,  pelo  qual  é  invadido.  O 
Olimpo,  como  morada  das  dei-dades  celestes, 
era o centro do mundo. A oeste, o disco terrestre 
terminava  nas  Colunas  de  Hércules;  ao  norte, 
nas terras dos cimérios e arimaspos; a leste, nas 
dos  hindus,  que habitavam as  terras  além das 



dos  persas;  ao  sul,  nas  dos  etíopes.  O  Nilo 
nascia  entre  as  montanhas  de  Crofti  e  Mofti 
(onde hoje  se  encontra  a  primeira  catarata).  O 
Rio Danúbio atravessava a Europa, até as terras 
dos celtas. O Mar Cáspio, situado acima do Mar 
Negro, era ligado ao oceano. A oeste,  além do 
Okeanos  (oceano)  estavam  as  paragens  de 
Perséfone, rainha das trevas; em qualquer lugar, 
ao  norte,  ou  noroeste,  moravam  os  fabulosos 
hiperbóreos,  os  "homens-de-além-do-norte". 
Nesta  imagem do  mundo  não  coube  o  grande 
continente além do Atlântico, mas, apesar disto, a 
narrativa  platônica  é  a  primeira  mensagem 
histórica de Atlântida.

O oceano separava o mundo iluminado, da vida, 
das  plagas  dos  mortos,  mergulhadas  na 
penumbra.  O  XI  Canto  da  "Odisséia"  descreve 
com  insistência  mítica  como  a  fantasia  dos 
helenos visualizou as plagas, no extremo oeste 
do  oceano,  no  fim  do  rio  fundo,  submerso  na 
noite  negra.  Era  esta  também  a  convicção  de 
Platão  e  Sólon,  como  de  todos  os  helenos, 
inclusive  de  Aristóteles,  o  realista.  Todos  eles 
acreditavam naquele reino dos mortos, a oeste, 
como  acreditavam,  piamente,  no  palácio  de 
Posêidon, nas profundezas cristalinas do mar.



Todavia,  aquilo que Sólon trouxe do Egito e se 
tornou o cerne da narrativa platônica da Atlântida, 
contradiz franca e abertamente esses conceitos 
tradicionais.  A descrição  do  Atlântico  ocidental 
não  é  de  natureza  mítica,  mas  expressamente 
realista. Um cartografo hodierno não poderia dar 
uma  descrição  mais  concisa  e  acertada.  Por 
outro  lado,  nenhum  pensador  helênico  jamais 
poderia  ter  imaginado  que  do  outro  lado  do 
oceano  existisse  um  continente  com  seres 
humanos,  vivos.  A  imagem  esboçada  naquele 
breve  trecho  citado  do  diálogo  é  de  natureza 
declaradamente  não-helênica  pois,  além  de 
contradizer as noções geográficas da Antigüidade 
clássica,  ainda  se  contrapõe  à  idéia  cosmo-
lógica,  básica  da  época,  o  que  se  reveste  de 
importância maior.
A  cosmologia  mítica  dos  helenos  tem  a  sua 
origem em modelos babilônio-sumérios.  A fig. 5 
esquematiza  essa  conceituação,  conforme 
segue: o mundo, repleto de ar celeste, situa-se 
no  interior  da  cidadela  celestial,  cristalina,  que 
por sua vez flutua na água celeste. A cidadela é 
sustentada  pelo  zodíaco,  subdividido  em  doze 
compartimentos, com as montanhas do nascer e 
do  pôr-do-sol.  Igual  a  uma  taça  esférica,  está 
cheia da água do lago amargo, chamado pelos 



gregos de okeanos. Os babilônios transferiram o 
centro  do  mundo  para  o  seu  zigurato,  para  a 
"Torre  de  Babel";  em  cima  havia  a  abóbada 
celeste, dividida em três segmentos e, embaixo, 
a  cidade  dos  mortos,  com sete  muralhas  e  as 
moradas dos subterrâneos.
A oeste, onde o Sol mergulha no mar, os helenos 
imaginaram o início do mundo subterrâneo; não 
havia caminho que levasse àquelas plagas, para 
onde tão-somente ia a barca de Caronte. Jamais 
um heleno poderia ter suspeitado da existência 
de  terras  naquelas  partes  do  seu  mundo.  No 
entanto,  também  os  fenícios  e  os  babilônios 
teriam  considerado  como  sacrilégio  a  mera 
especulação  a  respeito  de  terras  e  seres 
humanos,  vivos,  nas  plagas  além  do  disco 
terrestre.
Em fins da Antigüidade, mormente na metrópole 
de  Alexandria  e  em  outras  grandes  capitais, 
foram instituídas escolas doutas, que encheram 
enciclopédia após enciclopédia com todo o saber 
disponível na época. Eram hierarquias científicas, 
com dogmas sacrossantos, perfeitamente iguais 
às  da  nossa  atualidade.  Um  desses  dogmas 
eternos era o da existência do disco terrestre, em 
meio do oceano, morada dos vivos; fora do seu 
âmbito nada havia, além do reino dos mortos. Em 



vista de tais conceitos, pode-se avaliar o quanto 
deve ter sido difícil para Sólon e Platão registrar 
aquela  passagem  do  diálogo;  talvez  fosse  por 
causa disto que ambos levaram tanto tempo para 
resolver deixá-la por escrito. De antemão era de 
se  prever  que  seria  rejeitada  pelos 
contemporâneos. Apenas uns poucos tiveram a 
coragem  de  aceitá-la;  entre  esses  estavam  os 
historiógrafos  Teopompo  e  Heródoto,  o 
geógrafoPosseidônioe  o  naturalista  Plínio;  a 
atitude corajosa desses homens tanto enaltece a 
eles próprios quanto atesta a autenticidade dos 
textos  platônicos.  Desde  o  descobrimento 
daquele  continente  longínquo,  a  oeste  da  ilha 
barreira, formada no Atlântico ocidental, descrito 
por Platão, sabe-se o quanto eles estavam com a 
razão.



Fig. 5. Esquema do cosmo sumério-babilônio

O mundo, repleto de ar celeste, repousa sobre a 
cristalina cidadela celeste, que flutua nas águas 
celestes. A cidadela celeste, apoiada no zodíaco, 
é parecida com uma taça,  cheia das águas do 
mar amargo,  nas quais  flutua o disco terrestre. 
Acima do disco, brilha o céu: abaixo, estende-se 
a  cidade  dos  mortos,  com  as  moradas  dos 
subterrâneos, mergulhadas em eterna escuridão.



Existência Antes da Criação?

Com  Proclos  comentando  o  diálogo  "Timeu"  e 
Crantor  depondo  a  respeito  da  narrativa  de 
Sólon,  a  tradição  de  Atlântida  sofre  abrupta 
solução  de  continuidade.  Além  desses 
testemunhos,  nada  de  essencial  existe  a 
respeito.
Somente  Heródoto (11,  184)  deixou uma breve 
nota  geográfica  sobre  o  Atlas,  no  Noroeste 
africano,  como sendo a  coluna  que sustenta  o 
céu e deu o seu nome aos habitantes daquela 
região.  Esses  atlântidas,  conforme  eram 
chamados por Heródoto, nada comeriam de vivo 
e não teriam sonhos. Somente os mortos nada 
comem  de  vivo  e  deixam  de  ter  sonhos.  A 
Atlântida,  com  todos  os  seus  habitantes,  é  do 
passado.
Outrossim, Elião ainda relata um dado fornecido 
por  Teopompo  de  Quios,  dizendo  que  no 
longínquo  Oeste  haveria  um  continente 
misterioso, precisamente aquele mencionado na 
narrativa  platônica,  habitado  pelos  méropes  e 
governado por uma rainha mítica,  Mérope, filha 
do  gigante  líbio  Atlas,  o  qual,  ja  no  mito  de 
Hércules,  sustenta  o  globo  terrestre.  Pompônio 
Mela  e  Plínio  ainda  relatam a  chegada  de  um 



barco,  repleto  de  homens  de  pele  vermelha, 
lábios  grossos,  crânio  alongado  e  nariz  curvo, 
aquilino,  desviado  do  seu  curso  e  que  teria 
supostamente  atravessado  o  Atlântico.  Quem 
sabe  o  aparecimento  súbito,  inesperado, 
daqueles  mensageiros  de  um  mundo  distante, 
teria  convertido  Plínio  e  Mela  em  adeptos  de 
Platão.
É  tudo  quanto  existe  a  respeito  e  parece  bem 
pouco,  para um período de  900 anos.  A Idade 
Média  constitui-se  em  um  vácuo  total  para  a 
tradição da Atlântida. Isto em nada surpreende, 
considerando-se a existência de duas razões de 
peso, para tal falta de interesse (Prancha 2).
Em  primeiro  lugar,  o  grande  Aristóteles 
condenou,  de  maneira  irrevogável,  a  Atlântida 
platônica;  esta  era  uma  sentença  de  extrema 
importância,  pois  os  monges,  copiadores  dos 
textos clássicos,  consideravam Aristóteles como 
autoridade  absoluta,  o  maior  sábio  da 
Antigüidade.  Ademais,  faltavam  dados  para 
examinar devidamente e apreciar as bases pouco 
expressivas da contestação aristotélica e, assim 
sendo,  o  julgamento  de  Aristóteles  veio  a  ser 
passado adiante, sem maiores reparos, e Platão 
criou fama de utopista.
A segunda e mais importante razão para a Idade 



Média rejeitar a narrativa da Atlântida residiu na 
própria  narração  que,  além  de  contrariar  a 
concepção geográfica do mundo contemporâneo, 
bem pouco diferente da vigente na Antigüidade, 
que não deu margem alguma para a idéia de um 
país a oeste, pecou por um anátema ainda mais 
grave. O diálogo de Crítias menciona uma data, 
mesmo vaga, mas basta a sua mera menção. A 
grande guerra entre os homens de dentro e de 
fora das Colunas de Hércules teria eclodido uns 
nove milênios antes da visita de Sólon a Sais, ou 
seja, segundo a cronologia hodierna, por volta de 
9.600  a.C.  Como  se  sabe,  aquela  guerra 
terminou  com o  terrível  terremoto  que  destruiu 
também a Ilha de Atlântida.
Outrossim,  também a Idade Média  tinha o seu 
próprio  sistema  de  calendário,  que  começava 
com  o  início  absoluto  do  mundo,  o  Dia  da 
Criação. Era tirado da Bíblia e, por conseguinte, 
possuía todo o peso de uma revelação divina. Na 
época, tudo quanto estava na Bíblia era tomado 
estritamente  ao  pé  da  letra.  O  povo  judeu 
contava os seus anos a partir da data da criação 
do mundo. Segundo a cronologia transmitida pelo 
Gênese, o mundo foi criado em 5508 a.C. Não 
era  permitido  duvidar  dessa  data,  considerada 
como revelação, e que portanto era sacrossanta.



Surgiu, então, o fato desconcertante de um relato 
antiqüíssimo,  já  posto  em  dúvida  pelo  sábio 
Aristóteles,  mencionar  uma  data  de  mais  de 
quatro milênios anterior à da criação do mundo. 
Segundo tal  relato,  no centro  do  Atlântico  teria 
existido  uma ilha  altamente  civilizada,  em uma 
época na qual a Terra não somente era "deserta 
e vazia", mas ainda nem havia sido criada. Em 
face  desta  franca  contradição com os  cânones 
das Escrituras  Sagradas,  havia  uma só  reação 
possível: condenar aqueles textos.
Hoje em dia, é fácil debater o assunto. Já não se 
ensina  mais  que,  em  todas  as  suas  partes,  a 
Bíblia  deve  ser  tomada  ao  pé  da  letra  e  a 
atualidade  compreende  a  data  hebraica  da 
criação do mundo de um modo bem diverso.

A Pesquisa da Atlântida, em Época 
Recente

O  homem  que  forçou  a  moldura  do  quadro 
representando  a  Terra  conforme  era  concebida 
na  Antigüidade  e  Idade  Média,  foi  o  genovês 
Cristóvão Colombo, a serviço dos espanhóis, que 
o chamaram de Cristóbal Colón. Para muitos dos 
seus  contemporâneos  ele  era  um  louco,  por 
defender com fanatismo a idéia, ironizada pelos 



peritos,  de que quanto mais  se penetrasse em 
direção  oeste,  por  fim  "vindo  de  trás",  seria 
possível  alcançar  a  extrema  periferia  do  Leste 
asiático, a China e o Japão e, dando essa volta, 
chegar às Ilhas Molucas, às tão apreciadas Ilhas 
das  Especiarias.  Sem  dúvida,  tal  projeto  era 
interessante  para  os  espanhóis,  pois  a  via 
marítima para lá estava sob o domínio dos seus 
concorrentes,  os  portugueses,  porquanto  a 
terrestre  atravessava  diversos  países  árabes, 
cuja passagem era sujeita a pesados tributos, a 
título de pedágio. Porém, tampouco em Portugal 
a idéia convicta de Cristóvão Colombo foi tomada 
a  sério,  não  obstante  o  fato  de  encerrar  uma 
ameaça real e verdadeira ao monopólio do seu 
comércio com o Leste, se e quando chegasse a 
ser  aceita  por  terceiros.  Destarte,  ninguém deu 
crédito  às palavras  do genovês,  que por  muito 
tempo teve de procurar quem financiasse a sua 
pretendida  empresa  arriscadíssima  através  do 
globo  terrestre.  Passaram-se  os  anos.  Um  só 
homem apoiou  Cristóvão  Colombo  e  o  animou 
para não perder a sua coragem, durante aquele 
longo  período  de  espera;  foi  o  florentino 
Toscanelli,  a cujo conselho e auxílio  de grande 
valor o genovês muito deveu agradecer, inclusive 
quanto à coleta dos dados disponíveis na época. 



Sabe-se que os esforços desse espírito  genial, 
irriquieto, obcecado com a idéia da travessia dos 
mares, se inspiraram, entre outros, na geografia 
mítica da Antigüidade e nos relatos de viagens, 
superfantasiosos,  de  Cosmas  Indicopleutes.  O 
roteiro,  "partindo  de  Lisboa  e  prosseguindo 
sempre  em  direção  oeste,  pela  Antilha,  para 
Cipangu (Japão)" constava de uma das cartas de 
Toscanelli,  dirigidas  a  Colombo; 
lamentavelmente,  o  mapa  que  acompanhava 
aquela  carta  ficou  perdido.  Enfim,  Cristóvão 
Colombo,  que  jamais  esmoreceu  em  seus 
esforços,  conseguiu  ser  recebido  por  Isabel  de 
Cas-tela e a rainha acabou por firmar com ele o 
contrato  de  Granada,  segundo  o  qual  a  coroa 
equipou  três  caravelas  para  o  intrépido 
explorador, na época com 46 anos de idade. Em 
3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo zarpou 
de  Paios.  Certamente,  nenhuma  das  pessoas 
presentes  à  partida  da  pequena  expedição 
poderia  ter  imaginado  as  conseqüências 
tremendas daquela aventura, ignoradas até pelo 
próprio  Colombo.  Quando,  após  meses  de 
incerteza, espera e quase desespero, em 12 de 
outubro daquele ano, Colombo ancorou ao largo 
de  Guanahani,  na  Ilha  Watling,  do  grupo  das 
Baamas, tampouco ele próprio fazia idéia de ter 



redescoberto  aquele  antiqüíssimo  Novo  Mundo 
que, 1.800 anos atrás, era localizado e descrito 
na  narrativa  platônica  da  Atlântida,  censurada 
pelos sábios da Antigüidade, que contestaram o 
seu texto.
Em  1496,  Cristóvão  Colombo  descobriu  o 
continente  americano  na  foz  do  Rio  Orinoco, 
quando então teve a certeza de ter aportado em 
Cipangu (Japão), ou Catai (China); ele confundiu 
bandos de flamingos majestosos com procissões 
de monges budistas. Nem na hora da sua morte 
Colombo  fez  idéia  de  que,  ao  invés  da  costa 
oriental da Ásia, ele alcançou a periferia leste de 
um novo continente, o Novo Mundo. Decerto, são 
poucas as vezes que um engano genial marcou 
época, igual ao marcado por Cristóvão Colombo.
No  entanto,  a  partir  de  então,  a  porta  para  o 
Oeste estava aberta e as descobertas seguiram-
se, uma após a outra.
Em  1502,  o  almirante  genovês  projetou  a  sua 
gigantesca  sombra  sobre  a  América  Central; 
começaram  a  ser  espalhadas  as  lendas 
excitantes do Eldorado, do rei  coberto de ouro, 
que  mobilizaram  os  aventureiros  em  busca  do 
ouro.  Em 1521,  Fernando Cortês  consagrou-se 
conquistador  do  poderoso  reino  dos  astecas, 
quando tomou Tenochtitlán. Em 1553, Francisco 



Pizarro  conquistou  o  Peru,  país  dos  incas. 
Naquela época, de repente, as terras longínquas 
do extremo Oeste despontaram no campo visual 
do Ocidente e se tornaram tangíveis, palpáveis. 
Em 1569, Mercator publicou seu mapa-múndi, o 
qual,  em  comparação  com  o  globo  de  Martin 
Behaim,  de  1490,  bem revela  o  surpreendente 
progresso  feito  pela  Geografia  em apenas  oito 
décadas.
Ao  mesmo  tempo,  a  pesquisa  da  Atlântida 
acordou do seu sono de mais de um milênio.
Já  em  1553,  o  espanhol  Francisco  López  de 
Gomara, o primeiro a escrever uma história das 
Índias Ocidentais,  recém-descobertas, referiu-se 
aos prenúncios platônicos, quanto à topografia do 
Atlântico oeste que,  de maneira surpreendente, 
tiveram a  sua  confirmação  de  fato,  justificando 
assim e brilhantemente, a narrativa platônica, até 
então difamada como louca e herética. Gomara 
era de parecer que o novo continente, América, 
ou fosse a própria  Ilha de Atlântida,  ou aquele 
continente  extremo,  detrás  do  Atlântico  oeste, 
anunciado  por  Platão.  Esta  tese  encontrou 
adeptos  entre  homens  notáveis,  embora, 
freqüentemente  discordassem  quanto  à  sua 
localização exata.
Em sua obra  "NOVA ATLANTIS",  Francis Bacon 



de  Verulam  designou  o  Brasil  como  sendo  o 
continente mencionado na narrativa de Atlantida; 
Janus Joannes Bircherod adotou esta versão. O 
estranho  livro,  intitulado  "MUNDUS 
SUBTERRANEUS",  de autoria  do padre jesuíta 
Athanasius Kircher, publicado em 1665, merece 
menção especial. Esse autor visualizou nas Ilhas 
dos Açores os cumes das montanhas submersas 
da  Atlantida  e  elaborou  um  mapa 
surpreendentemente  exato  da Ilha de Atlântida, 
em forma de pêra, com a haste apontando para o 
sudoeste.  Ainda resta saber como Kircher,  sem 
dispor dos resultados das modernas medições do 
perfil  oceânico,  teria  chegado  a  tal  resultado; 
contudo,  cumpre  respeitar  a  sua  compreensão 
intuitiva  do  texto  platônico  que,  além  de  sua 
fantasia, era o único elemento a orientá-lo nesses 
estudos (Fig. 3).
Conquanto  Kircher,  graças  ao  seu  respeito  do 
texto  original,  lograsse  resultados  notáveis  e 
duradouros,  outros  pesquisadores,  por  faltarem 
com  aquele  respeito,  se  perderam  no  labirinto 
das especulações. Iniciou-se, então, um capítulo 
tragicomico  da  recente  pesquisa  da  Atlantida. 
Olaus  Rudbeck  pensou  ter  reencontrado  a 
Atlantida  na  Suécia;  Bartoli,  na  Itália;  Georg 
Caspar Kirchmaier visualizou-a no Sul da África, 



ao  passo  que  Silvain  Bailly  a  imaginou  nas 
plagas geladas de Spitzbergen,  no Ártico.  Para 
Delisles de Sales, a Atlantida ficava no planalto 
caucásio-armênio;  Baer  preferiu  a  Ásia  Menor; 
Balch,  a  Ilha  de  Creta.  Godron,  Elgee  e,  mais 
tarde, o Conde Byron de Prorok, afirmaram que 
se  teria  situado  no  oásis  de  Hoggar,  enquanto 
que  Leo  Frobenius  optou  pela  Iorubalândia.  O 
renomado arqueólogo Adolf Schulten identificou a 
Espanha com a Atlântida e indicou Tarshish como 
sendo a verdadeira Poseidônis; Richard Hennig, 
Netolitzky  e  outros  adotaram  esta  tese.  No 
entanto,  outros  pesquisadores  procuraram  pela 
Atlântida  na  cordilheira  do  Atlas,  no  Norte  da 
África. Herrmann acreditou ter encontrado o local 
certo na Sirte e ainda outros deram buscas na 
Ilha  de  Ceilão.  Desde  então,  em  toda  parte, 
também em Helgoland,  a  fantasia  dos  homens 
procurou pela  Atlantida;  todavia,  o  local  menos 
procurado era o indicado por Platão.
Aliás,  sempre  houve  quem  aderisse  ao  texto 
original:  Cadet,  Bori  de  St.  Vincent,  Tourenfort, 
Latreille,  o  célebre  Buffon,  Lamettrie,  Zanne  e 
Germain,  bem  como  Heinrich  Schliemann,  o 
grande  descobridor-amador  de  Tróia.  A opinião 
de  Schliemann,  pesquisador  de  renome  e 
freqüentemente  bem  sucedido,  tem  peso 



especial,  superando  o  de  uma  centena  de 
pessoas  ultracépticas,  ou  de  um  milhar  de 
fantásticos, dados a especulações superficiais.
Há mais de 60 anos, o "caso Schliemann" tornou 
a fazer manchetes. Em 20 de outubro de 1912, 
seu neto, Dr. Paul Schliemann, publicou no "NEW 
YORK  AMERICAN"  um  artigo  sensacionalista, 
sobre uma herança que lhe teria sido deixada por 
seu  célebre  avô.  Daquela  herança  teria  feito 
parte uma taça de bronze, achada pelo avô junto 
com o fabuloso "tesouro de Príamo" e que,  de 
maneira  surpreendente,  teria  ostentado  uma 
inscrição  fenícia,  dizendo:  "de  Cronos,  rei  da 
Atlântida".  Outrossim,  Schliemann  Avô  teria 
achado na camada dupla arcaica I—II, em Tróia, 
vasos com cabeça de coruja, iguais aos que em 
1883  ele  teria  visto  em  uma  coleção  de 
preciosidades  de  Tiahuanaco,  então  exibida  no 
Louvre, em Paris. E, segundo Schliemann Neto, 
aqueles  vasos  continham plaquetas  quadradas, 
de  metal  prateado.  Ao  que  parece,  esses 
elementos serviram de base para as teses do Dr. 
Paul  Schliemann,  posteriormente  dado  por 
desaparecido  na  Rússia,  e  na  elaboração  das 
quais  ainda  recorreu  a  dois  antigos  papiros 
egípcios, supostamente descobertos por seu avô, 
em  São  Petersburgo,  que  atestariam  o  Egito 



como  uma  colônia  de  Atlântida.  Tampouco, 
Schliemann  Neto  esqueceu-se  da  porta  dos 
leões, em Micenas, onde teria sido encontrada a 
inscrição dizendo que o primeiro templo de Sais 
foi  erguido  por  Misor,  ancestral  de  todos  os 
egípcios, que teria sido o neto de um sacerdote 
atlântida, o qual, em companhia da bela filha do 
Rei  Cronos,  fugiu  das  terras  daquele  rei  e  se 
dirigiu para as margens do proto-Nilo (Fig. 4).
Ao contrário do que acontece com os detalhes da 
tradição  platônica,  suscetíveis  de  exame  e 
comprovação, tudo aquilo é tão mítico quanto o é 
a mensagem de Heródoto, falando em atlântidas, 
encerrados  nas  montanhas  do  Atlas,  onde 
dormem um sono sem sonho, ou a lenda do deus 
Crono que —, a  exemplo do Imperador  Barba-
Roxa  na  montanha  de  Kyffhauser  —  estaria 
dormindo no interior aconchegador de uma gruta 
na Ilha de Atlântida.
Aliás,  eram  pesquisadores  franceses  a 
dedicarem  esforços  especiais  à  elucidação  de 
Atlântida. Dentre eles merece destaque o douto 
padre Moreux;  ele  concentrou seus estudos no 
setor  das  Ciências  Naturais,  até  então 
negligenciado  e  com seus "quatro  argumentos" 
coordenou  razões  apreciáveis  e  convincentes, 
embora  não  possam  ser  consideradas  como 



provas  suficientes  da  existência  real  da  ilha 
platônica.  De  valor  igual  são  as  pesquisas  de 
Lewis Spence; em base de achados de lava, ele 
situa no máximo 13.000 anos para trás a data do 
cataclismo que vitimou a Atlântida. Isto está de 
acordo com a datação sumária, dada por Platão, 
embora  Spence  tivesse  preferido  fazer  recuar, 
também  essa  datação,  ainda  mais  no  tempo, 
provavelmente  para  apoiar  a  sua  teoria  das 
vagas migratórias, partindo de Atlântida, e pelas 
quais a Europa teria sido colonizada. Cabe aqui 
mencionar,  mais  uma  vez,  a  apresentação 
resumida do assunto,  feita  por  A.  Braghine,  no 
seu  livro  "THE SHADOW  OF ATLANTIS"  — A 
Sombra  de  Atlântida  —  dentro  de  teorias 
lançadas por  pesquisadores anteriores,  como o 
Conde de Carli  e segundo as quais a Atlântida 
teria sido destruída com a queda de um cometa 
ou  meteoro  que  ao  mesmo  tempo  causou  o 
dilúvio. Em outra parte reverteremos ao assunto, 
com maiores detalhes.
Neste  contexto,  convém  falar  das  teorias 
levantadas  em  decorrência  das  investigações 
feitas  a  respeito  da  série  inexplicável  de 
desastres de navios e aviões, ocorridos no dito 
Triângulo  das  Bermudas.  O  livro  de  Charles 
Berlitz "O TRIÂNGULO DAS BERMUDAS", citado 



na Introdução, fala em achados notáveis,  feitos 
no planalto das Baamas, naquela área onde, de 
forma misteriosa, os desastres prosseguem, sem 
que até agora fosse encontrada uma explicação. 
Berlitz  escreve  a  respeito  daqueles  achados: 
"Desde  1968  até  hoje  e  mormente  nas 
imediações  de  Bimini  foram  encontradas 
instalações  submarinas,  impressionando  como 
obras  de  construções,  feitas  de  enormes 
monólitos maciços, colocados um sobre o outro e 
que poderiam ser consideradas como estradas, 
terraços,  obras  portuárias  ou  muralhas 
desabadas.  De  uma ou  de  outra  forma,  fazem 
lembrar as edificações em pedra do período pré-
incaico, no Peru, os santuários em Stonehenge 
ou as muralhas ciclópieas da Grécia minóica. A 
idade  das  pedras  é  incerta,  embora  os  testes 
com  o  carbono  14  datassem  de 
aproximadamente 12.000 a.C. as raízes fósseis 
de mangue que as cobriam. O mais célebre de 
todos aqueles achados é a "estrada de Bimini", 
ou "muralha de Bimini", descoberta em 1968 pelo 
Dr. H. Manson Valentine, em cooperação com os 
mergulhadores  Jacques  Mayol,  Harold  Climo  e 
Robert  Angove.  De  início,  ao  ser  avistado  da 
superfície  oceânica,  com  o  mar 
excepcionalmente  liso  e  transparente,  o  Dr. 



Valentine  ficou  impressionado  com  aquele 
achado,  que  descreveu  como  um  extenso 
calçamento  de  pedras  planas,  retangulares  e 
multiangulares,  de  tamanho  e  espessura 
diversos, evidentemente acabadas e encaixadas 
uma na outra, para formarem um conjunto, que 
certamente era artístico.
Em outra parte daquele livro, Berlitz, escreve:
"Vôos  de  reconhecimento,  realizados  desde 
1968, confirmaram a existência de outras obras 
notáveis  e,  obviamente,  feitas  pela  mão  do 
homem, tanto nos bancos de areia das Baamas, 
quanto  no  fundo  do  mar,  nas  imediações  de 
Cuba,  Haiti  e  São  Domingos.  Relata-se  que 
algumas  dessas  construções,  lá  longe  no mar,  
têm o aspecto de pirâmides ou imensos edifícios,  
dotados  de  cúpulas.  Uma  delas,  na  região  de 
Bimini,  mede  55  x  43  m e  bem poderia  ser  a 
base de uma pirâmide; outras assemelham-se a 
pirâmides maiores, ou terraços de templos. Em 
águas cubanas,  todo um complexo de  "ruínas" 
submarinas,  já  localizadas,  aguarda  a 
exploração. "
Berlitz  repete  a  hipótese  anterior  e 
freqüentemente  levantada,  segundo  a  qual  as 
estruturas  submarinas  no  planalto  das  Baamas 
indicam a presença de Atlântida. Ao que parece, 



essa  teoria  contradiz  a  narrativa  platônica; 
contudo, tal contradição é apenas aparente, pois 
ao examinar mais a fundo o texto platônico, não 
se pode deixar de notar que ele descreve a ilha 
como  tendo  sido  de  extensão  maior  que  a  da 
Líbia  e  Ásia  (Menor)  juntas  e  dela  se  podia 
embarcar com destino às demais ilhas, e destas 
para  o  continente  situado  defronte.  A 
interpretação liberal do relato platônico permite a 
conclusão  de  que  a  Atlântida  foi  formada  pelo 
conjunto  de  uma  ilha  grande  e  muitas  ilhas 
menores,  a  oeste  das  "Colunas  de  Hércules", 
portanto do Estreito de Gibraltar, estendendo-se 
até  a  costa  leste  da  América.  Segundo Platão, 
todas aquelas ilhas pereceram "durante um único 
dia malfadado e uma única noite malfadada".
Não  se  trata  de  supervalorizar,  de  maneira 
indiscriminada,  o  passado  recente,  ao  atribuir 
importância  maior  aos  resultados  obtidos  pela 
pesquisa da Atlântida nos últimos dois  séculos, 
considerando-os  superiores  aos  obtidos  nos 
últimos  dois  milênios.  Aliás,  foi  somente  no 
século XIX que a narrativa de Platão ressuscitou 
para uma nova vida.
Destino  análogo  foi  reservado  a  outro 
pesquisador  benemérito,  Ignatius  Donelly,  autor 
da célebre obra "ATLANTIS, THE ANTEDILUVIAL 



WORLD" — Atlântida, o mundo antediluviano. A 
fim  de  que  o  valor  dos  seus  trabalhos  seja 
atualmente  devidamente  avaliado,  cumpre 
lembrar  quão  pouco  material  suscetível  de 
exames  exatos,  esse  pesquisador  teve  à  sua 
disposição.  Em vista disto,  tanto maior  respeito 
comandam  suas  tentativas  de  encontrar  novos 
argumentos no âmbito das Ciências Naturais. Ele 
elaborou a idéia, perfeitamente aceitável, de um 
planalto,  entrementes  submerso,  ligando  a 
Europa, África e o Novo Mundo e permitindo a 
passagem de espécies animais e vegetais entre 
esses três continentes.  Donelly  expôs como tal 
planalto  poderia  ter  impedido  a  entrada  de 
correntes marítimas tropicais no Atlântico Norte; 
especulou que não existia  a Corrente do Golfo 
enquanto existiu a Atlântida. Aliás, esta idéia está 
sendo defendida, recentemente, embora a títulos 
diversos,  pelo  Prof.  Enqvist,  de  Göteborg,  bem 
como  pelo  Dr.  René  Malaise,  de  Estocolmo, 
ambos da Suécia. Este último é o autor de um 
livro interessante e muito original,  publicado em 
1950,  sob  o  título  "ATLANTIS,  en  geologisk 
verklighet" — Atlântida, uma realidade geológica. 
Aliás, em outra parte ainda teremos de tratar do 
assunto da "Corrente do Golfo e a glaciação no 
Noroeste europeu".



De  importância  especial  reveste-se  a  obra  do 
Prol.  Hans  Pettersson  "ATLANTIS  UND 
ATLANTIK." — A Atlântida e o Atlântico. Nele o 
autor,  oceanógrafo  de  renome,  chefe  de  duas 
expedições e dono de vasta experiência, chega a 
tirar a seguinte conclusão:
"A  pergunta  indagando  se,  de  fato,  existiu  no 
Atlântico  qualquer  ilha  de  grande  extensão 
territorial,  recentemente  desaparecida,  parece 
não ter resposta totalmente negativa; tampouco 
parece fora de cogitação a idéia de, em tempos 
tão remotos como dez a vinte milênios antes de 
nossa era,  cataclismos de grandes proporções, 
provocando  mudanças  no  nível  terrestre,  
tivessem ocorrido, em cima, ou nas proximidades 
do dorsal central atlântico, portanto na época em 
que o nosso continente era povoado pelo homem 
dos primórdios da Idade da Pedra... "
Até aqui, é objetivo o julgamento de Pettersson, 
dada a sua qualidade de oceanógrafo. Todavia, 
em seguida, Pettersson, o cientista, passa a fazer 
um julgamento  subjetivo,  atestando sua  crença 
naquilo  em  que  acreditam  seus  colegas, 
arqueólogos e filósofos:
"Decerto,  a  narrativa  da  magnificência  e  das 
riquezas  da  Atlântida,  com  seus  soberanos  e 
guerreiros, seu comércio e suas campanhas de 



conquista, o templo de Posêidon, com o teto de 
marfim e ouro, protegida pelo anel de canais e 
muralhas  circulares,  tudo  aquilo  é  lenda,  obra 
poética do maior dos pensadores da Antigüidade, 
Platão."
Bem  —  neste  ponto  Pettersson  se  enganou! 
Examinamos a fundo os prós e contras da antiga 
afirmação aristotélica, dizendo que Platão apenas 
teria inventado a sua Atlântida e, nesse exame, 
achamos que Platão nem poderia ter inventado 
tudo  aquilo  que  contou.  Aliás,  continua  sendo 
bem mais cômodo repetir um argumento velho e 
mesmo superado,  do que reconhecer  o contra-
argumento revolucionário.

Geologia Mítica?

Até o dia  de hoje,  de uma ou de outra  forma, 
quase todos os geólogos continuam a rejeitar a 
teoria  da  Atlântida.  Tal  rejeição  nem  tanto  se 
refere à idéia de a qualquer tempo e em qualquer 
lugar  no  Atlântico  teriam  existido  terras  hoje 
inexistentes.  Nomes  tais  como  Gondwana  e 
Lemüria  desempenharam  o  seu  papel  nos 
debates  científicos,  embora  jamais  e  em  parte 
alguma existisse um oceano de Gondwana ou de 
Lemúria, ao passo que temos em nossa frente o 



Oceano  Atlântico,  ao  qual  se  concede  a  sua 
Atlântida com tanta e visível má vontade. A razão 
disto  estaria  no  fato  de  a  ilha  mítica  ter 
desaparecido  tão  de  repente.  E  é  justamente 
esse  desaparecimento  súbito  que  contradiz  as 
normas  vigentes,  de  um  século  para  cá,  da 
geologia fleugmática, gradual, dos ensinamentos 
de  Lyell,  a  respeito  do  efeito  solitário  de 
minúsculas forças atuais, influindo nas mudanças 
da  superfície  terrestre.  Possivelmente  fossem 
menores  as  objeções  contra  um  continente-
ponte,  atlântico,  tese  fundamentada  em 
argumentos  consideráveis  que,  ao  longo  dos 
milênios,  teria  lentamente  mergulhado  no  mar, 
até  desaparecer  por  completo.  No  entanto,  a 
idéia de a ilha grande ter desaparecido "durante 
um  único  dia  malfadado  e  uma  única  noite 
malfadada"  é,  contrária  à  doutrina  de  Lyell,  a 
ponto de ser unanimente rejeitada — e com ela, 
toda a teoria da Atlântida. Os contra-argumentos 
dizem o seguinte: Se a Ilha de Atlântida tivesse 
existido,  alguns  indícios  dessa  existência 
deveriam  ter  sido  encontrados,  porém  não  o 
foram.  Por  outro  lado,  a  ilha  não  poderia  ter 
desaparecido  sem  mais  nem  menos.  Ilhas  de 
grande extensão  territorial  não costumam fazer 
isto.  Jamais houve mudanças geológicas de tal 



porte.  Erupções  vulcânicas,  historicamente 
comprovadas,  como  as  do  Monte  Pelée  e 
Cracatoa,  produziram  efeitos  locais  e  de 
conseqüência  visuais,  nitidamente  perceptíveis. 
Rebaixamentos  do  solo,  em  grande  escala, 
conforme registrados na costa da Holanda, não 
acontecem em alto-mar. Embora ilhotas, bancos 
de  coral  e  atóis  possam surgir  e  desaparecer, 
repentinamente,  conforme  ocorreu  em  certas 
regiões  instáveis,  por  exemplo  no  âmbito  do 
Pacífico,  uma  ilha  grande,  cobrindo  uma 
superfície  de  no  mínimo  200.000  km2,  seria 
maciça  e  pesada  demais  para  sofrer  tal 
desaparecimento  súbito.  O reconhecimento  dos 
textos  platônicos,  inclusive  a  passagem 
anunciando  o  ocaso  catastrofal  de  Atlântida, 
representaria,  portanto,  uma  reincidência 
irresponsável  nos  ensinamentos  de  cataclismo, 
divulgados  por  Cuvier  e  sua  escola,  cujas 
doutrinas, com a descoberta de Lyell, passaram a 
ter interesse tão-somente histórico.
Atualmente,  a  idéia  predominante  é  mais  ou 
menos  a  seguinte:  embora  a  doutrina  de  Sir 
Charles Lyell prevalecesse quanto às ocorrências 
geológicas normais, não se exclui a possibilidade 
de cataclismos extremamente  raros,  a  título  de 
exceção confirmando a regra. Por sua vez, a tese 



de Atlântida requer uma só convulsão da Terra; a 
essa altura, a possibilidade para tanto já deixou 
de ser negada com veemência igual à de como o 
foi poucas décadas atrás. Acresce ainda que tal 
possibilidade  se  coaduna  com  a  teoria  da 
convecção, a teoria das placas tectônicas e, em 
particular,  com  a  doutrina  das  acomodações 
continentais,  estabelecida  por  Alfred  Wegener. 
Esta  teoria  revolucionária  foi  levantada  quase 
sete décadas atrás e com ela a tese de Atlântida 
entrou  em conflito.  Por  conseguinte,  cabe  aqui 
expor  a  teoria  de  Wegener  e  suas  bases 
geofísicas, que são as seguintes:
O  globo  terrestre  em  que  vivemos  não  está 
coberto  de  uma  simples  camada  plástica, 
formada de fragmentos,  mas sim de um manto 
em vários estratos. Isto já era do conhecimento 
de  Eduard  Suess,  o  qual  introduziu  os  termos 
técnicos,  desde  então  em  uso  corrente,  de 
"sima",  para  o  substrato  rico  em  silício  e 
magnésio, e "sial",  para os estratos continentais, 
superiores, ricos em silício e alumínio, flutuando 
no  substrato  de  sima,  mais  denso  e  plástico-
viscoso, em cujo âmbito se movem lentamente, a 
exemplo  das  geleiras  nas  águas  do  mar.  O 
afastamento  secular  das  placas  tectônicas  da 
América, Europa e Groenlândia, preconizado por 



Alfred Wegener, já teve a sua confirmação pelos 
resultados  obtidos  com  a  moderna  técnica  de 
medição.  Esse  afastamento  provocou  o 
progressivo  alargamento  do  Atlântico;  de  outra 
forma, o Oceano Atlântico deveria ter tido largura 
menor.  Wegener  opinou  que,  em  inícios  do 
período terciário, os atuais Mundos Velho e Novo 
não estavam separados por uma larga fossa de 
água,  mas  sim  teriam  constituído  um  só 
continente primitivo, integral, e que somente mais 
tarde  ficou  dividido  em placas  individuais.  Esta 
idéia lembra, e muito, a antiqüíssima concepção 
mítica do disco terrestre, cercado pelo  oceanos, 
conforme Figs. 4 e 5. Em uma comparação entre 
o conceito do mundo sumério-babilônio (Fig. 5) e 
o esquema das placas tectônicas, elaborado por 
Wegener,  este  último  impressiona  como  uma 
repetição  pormenorizada  do  primeiro,  ocorrida 
em  data  posterior.  Evidentemente,  nesse  seu 
esquema, Wegener apenas pôde situar as placas 
continentais  meridionais  nos  lugares  onde  ele 
supunha  que  deveriam  ser  colocadas  e  não 
onde,  de  fato,  o  foram.  Assim  sendo,  a  placa 
brasileira  faz  fronteira  imediata  com  a  África; 
mas,  prosseguindo  a  linha  esquemática  em 
direção norte, segundo Wegener, lá deixariam de 
ser encontrados quaisquer vestígios de um torrão 



intermediário, atlântico (Fig. 6).
No  conceito  de  Wegener,  a  existência  de 
Atlântida  teria  sido  simulada  somente  por  uma 
ponte  terrestre,  pré-terciária,  entre  o  torrão 
canadense e a placa européia. Quando depois, 
— não obstante as razões — as grandes placas 
tectônicas  se  afastaram  uma  da  outra,  essa 
ponte terrestre se perdeu; teria então esta sido a 
origem da lenda do continente submerso.
Será que com isto ficou desmentida a narrativa 
platônica, ou por mais uma vez ela teria entrado 
em choque com uma teoria nova?
A teoria de Alfred Wegener sobre o deslocamento 
continental representa uma das concepções mais 
geniais  da Geofísica hodierna.  A sua aceitação 
pelos colegas constitui  motivo de satisfação, só 
pelo  fato  de  ter  quebrado  a  rigidez  dogmática 
que,  durante  décadas,  prendeu  a  geologia 
teórica. A questão de estar ou não estar correta a 
teoria de Wegener, dizendo que outrora as placas 
continentais teriam constituído um disco integral, 
é  assunto  de  debate  para  geólogos  e 
cosmólogos;  a  problemática  da  Atlântica  nada 
tem a ver com este aspecto. Provavelmente, em 
tempos muito anteriores aos do período terciário, 
a América do Norte e a Europa, de fato, estavam 
interligadas.



Fig. 6. Mapa do Atlântico, no terciário inferior,  
segundo Alfred Wegener.

O  Atlântico  ainda  não  existia;  as  placas 



tectônicas, fortemente deformadas e encaixadas, 
uma na outra, ficavam lado a lado. No esquema 
Wegemer (Vide a figura superior) não havia lugar 
para a Atlântida.

Quanto  ao  problema  da  Atlântida  interessa, 
porém, a seguinte pergunta: por onde passou a 
linha de demarcação? Mesmo um gênio como o 
de Wegener  somente  logrou supor  os detalhes 
da  localização  dessa  linha,  sem,  no  entanto, 
poder redescobrir e, muito menos, provar a sua 
evolução efetiva. Queira ou não queira, também 
Wegener teve de usar de uma certa dose de livre 
arbítrio  ao  desenhar  o  traçado  dessas 
delimitações;  destarte,  foi  obrigado  a  cometer 
erros inevitáveis quanto à sua precisão, os quais, 
devido à reduzida escala dos seus mapas, bem 
poderiam  implicar  em  algumas  centenas  de 
quilômetros.
Antes de mais nada, Wegener achou importante 
demonstrar  que  outrora  o  bordo  oriental  da 
América do Norte e o bordo ocidental da Europa 
combinavam  da  maneira  de  como  deveriam 
combinar,  a  fim  de  tornar  aceitável  a  sua 
afirmação  revolucionária,  segundo  a  qual,  de 
fato, eram ligados entre si.  Por conseguinte, os 
seus  mapas  esquemáticos  mostram  uma  linha 



divisória  apenas  aproximadamente  correta,  não 
como talvez,  realmente,  evoluiu  mas sim como 
deveria  ter  evoluído  se  aqueles  dois  bordos 
continentais,  efetivamente,  tivessem combinado, 
a ponto de um encaixar-se no outro. A rigor, isto 
representa uma antecipação esquemática de um 
resultado  ainda  a  ser  comprovado  e,  por 
conseguinte,  em  princípio,  prejudica  a 
argumentação.

Uma Civilização, Florescente há 
mais de doze Milênios?

Também  os  pesquisadores  da  Antigüidade,  em 
uníssono  com os  geólogos,  rejeitam a  tese  da 
Atlântida.  Embora  Alexander  von  Humboldt 
tivesse ressaltado a semelhança surpreendente 
entre  monumentos  encontrados  em  ambos  os 
lados  do  Atlântico,  disso  não  se  tirou  outra 
conclusão, além da de uma vaga possibilidade de 
uma ponte terrestre desaparecida entre o Mundo 
Velho e o Novo, ou da idéia concebida por Alfred 
Wegener.
Sobretudo  e  em  particular  os  arqueólogos 
rejeitam as passagens do texto platônico falando 
em  uma  civilização  adiantada,  supostamente 
florescente  em  Atlântida,  há  mais  de  doze 



milênios.  Para  eles,  as  descrições  de  uma 
população  densa,  numerosa,  da  suntuosidade 
fantástica  dos palácios  reais,  do esplendor  dos 
templos,  das  muralhas  enormes,  com  seus 
revestimentos  cintilantes,  de  zinco  e  minérios, 
dos amplos canais e das instalações de irrigação, 
não  passam  de  exageros  míticos,  detalhes 
fabulosos, que, a priori, invalidam a narrativa em 
seu  todo  e  dela  subtraem  os  derradeiros 
resquícios  de  credibilidade.  Todavia,  com  isto, 
passou por despercebida a descrição realista da 
topografia  do  Atlântico  Ocidental,  que,  por  sua 
vez, atesta a autenticidade intrínseca da narrativa 
platônica.
Por sua vez, a rejeição por parte dos arqueólogos 
também  está  fundamentada  em  uma  doutrina 
científica  que  reza:  está  fora  de  cogitação  a 
existência  de  uma  civilização  adiantada, 
conforme a descrita por Platão, em época de há 
doze milênios atrás.
Pois bem; comecemos com a população densa, 
numerosa,  a  ser  avaliada  em base dos  dados, 
fornecidos  por  Platão  sobre  a  organização  do 
exército  atlântida,  a  saber:  480.000 soldados a 
pé,  120.000  cavaleiros,  160.000  homens  para 
guiar carros pesados e 60.000 para carros leves, 
240.000  marinheiros,  somando  cerca  de  um 



milhão de homens portando armas.
Com  uma  população  totalmente  rural  que,  a 
exemplo dos chineses hodiernos, desconhecia as 
máquinas  agrícolas  e  dependia  única  e 
exclusivamente de sua habilidade manual e dos 
seus esforços braçais para a execução de suas 
tarefas,  a  percentagem dos homens em armas 
não  pode  ter  sido  muito  grande,  sob  pena  de 
prejudicar  as  lavouras  e,  com  isto,  criar 
problemas  com  o  abastecimento  de  gêneros 
alimentícios.  Em base dessas considerações,  a 
Atlântida deve ter contado com, no mínimo, vinte, 
mas,  presumivelmente,  quarenta  milhões  de 
habitantes.
Conforme relatado por Platão, somente a grande 
planície, ao Sul da ilha, cobria uma superfície de 
uns 200.000 km2;  o seu "clima dos Açores" era 
altamente favorável e a sua fertilidade deve ser 
igualada à das ilhas do arquipélago de Sonda, 
onde, antes da chegada dos europeus, 200 a 300 
pessoas por  quilômetro  quadrado,  encontravam 
sustento  farto  e  tranqüilo,  não  obstante  a 
ausência das máquinas agrícolas e a exemplo do 
que, até hoje em dia, acontece com a China e a 
Índia. Por conseguinte, a comparação numérica 
permite concluir por uma densidade demográfica 
da ordem de no mínimo, quarenta, ou, talvez, até 



sessenta  milhões  de  pessoas  na  planície 
meridional,  que  lhes  oferecia  sustento  amplo, 
exigindo  tão-somente  métodos  de  irrigação 
intensa,  tratamento  cuidadoso  das  culturas  e 
freqüentes transplantes dos brotos vegetais. Se a 
Atlântida existiu e era habitada por um esforçado 
povo  de  camponeses,  que  tratava  de  sempre 
irrigar  bem todas  as  culturas  no  campo,  então 
inexistiria  motivo  para  duvidar  da  narrativa 
platônica,  descrevendo  as  forças  guerreiras  da 
ilha  e  o  número  dos  seus  habitantes, 
indiretamente deduzido dali.
Passemos, então, para as muralhas pomposas, 
cercando  a  cidade  real.  Os  povos  ricos  em 
metais  como,  por  exemplo,  os  babilônios, 
egípcios, incas e astecas, nada teriam achado de 
extraordinário  naquelas  obras  de  arte.  É  só 
lembrar o esplendor deslumbrante encontrado no 
túmulo do jovem faraó Tutancâmon, figura bem 
pouco  expressiva,  nos  revestimentos  metálicos 
do  zigurato  da  Babilônia,  de  cuja  imponência 
Heródoto fala com pleno conhecimento de causa, 
depois  de  tê-lo  contemplado,  bem  como  os 
teocalli,  recobertos  de  ouro  e  prata,  de 
ornamentos e  pedras  preciosas,  dos  astecas e 
toltecas  e,  ainda,  os  templos  ao  Sol,  erguidos 
pelos incas. E, apesar disto, no caso da Atlântida, 



é  posto  em  dúvida  aquilo  que,  de  maneira 
insofismável,  foi  encontrado  com outros  povos, 
até  com  o  peruano,  consagrado  pela  História 
como o "povo que antecedeu a Idade do Metal". 
A América Central pré-hispânica não era menos 
rica  em ouro;  seus  povos  altamente  civilizados 
continuaram  a  trabalhar  a  pedra  de  fogo, 
conforme era trabalhada pelos primeiros homens 
paleolíticos, ou seja, lascando e polindo-a.
Eram  uma  verdadeira  fábula  os  tesouros  em 
ouro,  prata  e  jóias  conquistados  por  Fernando 
Cortês,  em  Tenochtitlán.  A  Sierra  Morena 
espanhola, rica em metais preciosos, prossegue, 
pela  Ilha  da  Madeira,  diretamente  para  as 
montanhas  da  Atlântida  submersa.  Também  aí 
deve ter havido veios de ouro e prata, bem como 
ricos depósitos de minérios, a exemplo de como 
os houve acolá.  Esta tese não fica prejudicada 
pela esterilidade das montanhas nos Açores, pois 
os  topos  dos  montes  que  hoje  despontam  na 
superfície oceânica, eram então da altura de 3 a 
4 mil metros, sendo que as atuais montanhas dos 
Açores representam os cumes mais elevados de 
serras submersas e, por conseguinte,  são altas 
demais  para  encerrarem  veios  de  metal,  cuja 
existência  pode  ser  assumida  em  estratos 
localizados  mais  embaixo  e  que  hoje  se 



encontram mergulhados no oceano. O exemplo 
dado  pelo  México  Antigo  atesta  que  uma 
civilização essencialmente paleolítica, igual à dos 
astecas  na  época  da  conquista  hispânica,  era 
perfeitamente  capaz  de  trabalhar  metais 
preciosos, bem como minérios enriquecidos.
Embora não tivessem sido encontrados restos de 
fornos de  fusão atlântidas,  é  fácil  apresentar  a 
prova  de  que,  em  tempos  remotos,  fornos  de 
fusão,  de  aragem  natural,  eram  construídos  e 
empregados  em  locais  onde  menos  se 
suspeitava que o fossem. São os lendários fornos 
de fusão do Rei Salomão, nos quais era fundido 
o cobre para o "mar de metal", o "altar metálico", 
os  "assentos  metálicos",  vasilhames,  pás  e 
bacias, bem como para "Jachin e Boas", as duas 
colunas imponentes, erguidas diante da entrada 
do  templo.  Em  1940,  uma  expedição  norte-
americana  escavou  esse  parque  industrial,  de 
grande  porte,  em  Wadi-el-Araba,  um  vale  no 
deserto ao Sul do Neguev, nas proximidades de 
vastas  ocorrências  de  minério  de  ferro  e 
malaquita, em meio a enormes colinas formadas 
pela  escória  do  cobre  e  moldes  de  fundição, 
insofismavelmente  identificáveis  como  tais. 
Nelson Glueck, o chefe da expedição, surpreso 
com seus achados, levantou a seguinte pergunta: 



por  que  esses  parques  industriais  teriam  sido 
localizados  na  região  exposta  às  tempestades, 
vindas do Norte, ao invés de algumas centenas 
de  metros  mais  ao  Sul,  onde  teriam  sido 
protegidos  pelas  colinas,  que  ainda  possuíam 
nascentes  de  água  doce?  As  próprias 
escavações  encarregaram-se  da  resposta,  a 
saber:
"No centro  de um muramento  retangular  surge 
uma construção de grande porte. A cor verde das 
suas paredes permite reconhecer,  facilmente, o 
fim  a  que  serviu:  era  um  forno  de  fusão.  As 
paredes de tijolos de barro ostentam aberturas, 
dispostas  em duas fileiras.  São fumeiros e  um 
sistema tecnicamente  perfeito  de  canais  de  ar  
passa por todo o complexo. Em seu conjunto, a 
construção  representa  um  perfeito  forno  de 
fusão,  de  tipo  moderno,  projetado  segundo  o 
principio  que,  um  século  atrás,  ressurgiu  em 
nossa  indústria,  sob  a  denominação  de  forno 
Bessemer!  Os  fumeiros  e  chaminés  situam-se 
em exata direção Norte-Sul, já que os constantes 
ventos  e  tempestades  do  Wadi-el-Araba 
desempenharam o papel de fole. Era assim que 
se  trabalhava,  há  três  milênios  atrás:  hoje  em 
dia,  os  fornos  de  fusão  funcionam  com  ar  
comprimido...  "  (Dr.  Werner  Keller:  "UND  DIE 



BIBEL HAT DOCH RECHT" —  E a Bíblia tinha 
razão", Edições Melhoramentos, 1973).
Portanto,  um  povo  primitivo,  dono  de  um 
progresso  técnico,  em  fase  relativamente 
rudimentar, era capaz de construir tais fornos de 
fusão, que, comprovadamente, serviram à fusão 
do  cobre,  suposto  que  soube  observar  a 
natureza, reconhecer e aproveitar a ajuda por ela 
oferecida  a  título  gratuito.  Fatores  importantes 
eram  tão-somente  a  intuição  e  a  habilidade 
individuais,  que  prevaleceram  sobre  os  meios 
técnicos  disponíveis  aos  homens  daqueles 
tempos, ou seja, tratava-se de um bem natural, 
cuja  posse independe do grau da  civilização  e 
antes pode ser encontrado em fases primitivas da 
evolução  cultural,  quando o  homem ainda está 
intimamente ligado à natureza, do que em uma 
fase posterior, mais adiantada.
Ademais, convém lembrar que na cordilheira das 
montanhas  do  Atlas,  no  vulcão,  sustentando  o 
céu,  objeto  de  culto  divino  e  de  cuja  cratera, 
quando  em  erupção,  sempre  transbordava  o 
magma  fluido,  os  atlântidas  constantemente 
tinham diante os olhos o modelo primitivo de um 
gigantesco forno de fusão, erguido pela própria 
Natureza!  Logo,  justamente  eles  deveriam  ter 
possuído  aquela  "intuição",  como  um  dom 



natural,  inato,  permitindo-lhes  encontrar  o 
princípio  fundamental  de  um  forno  de  fusão, 
acessível a outros povos tão-somente pelas vias 
ásperas do progresso técnico.
No  entanto,  mesmo  considerando  todos  esses 
dados,  ainda  parecem  lícitas  algumas  dúvidas 
quanto à datação tradicional dos períodos mais 
"precoces"  das  Idades  do  Metal.  Segundo  os 
ditames da atual fase do nosso progresso, pode-
se dizer que na Europa pós-glacial e, ao mesmo 
tempo, no Oriente Próximo, dificilmente deve ter 
havido metais antes de 4000 a.C.; o cobre deve 
ter  surgido  antes  de  3000  a.C.  e  o  bronze, 
presumivelmente, por volta de 2000 a.C.
A  comparação  dos  artefatos,  relativamente 
rudimentares, dos inícios do período mesolítico, 
tais  como  anzóis  e  arpões,  micrólitos 
geométricos,  mal  acabados,  espadas, 
instrumentos de arranhar e picar, feitos de chifre 
e  ossos  de  rena  e  usados  nas  civilizações 
Tardenoisiana  e  Capsiana,  com os produtos de 
alta  qualidade  de  fins  da  civilização 
Magdaleniana,  tais  como lâminas  em forma de 
folha  de  louro,  pontas  de  lanças,  lâminas  de 
serra, micrólitos, bem como arpões e anzóis de 
chifre e osso, de acabamento esmerado, revela 
antes um retrocesso na confecção dos artefatos 



mesolíticos, em relação aos datando de fins do 
período  paleolítico.  Este  fato  francamente 
contradiz  a  idéia  predominante  do  progresso 
ininterrupto  da  evolução  cultural.  Por 
conseguinte,  o período mesolítico passou a ser 
considerado  como  "hiato",  retrocesso,  intervalo 
entre  duas  épocas  culturais,  acentuadamente 
diversas,  que  foram  o  período  do  paleolítico 
superior glacial,  e o do neolítico pós-glacial.  Tal 
retrocesso  cultural  somente  se  explica  como 
resultado  de  uma  interferência  na  evolução 
natural,  manifestada  nas  peças  achadas  em 
escavações  arqueológicas.  Aliás,  os  achados 
arqueológicos  não  confirmam  a  hipótese  do 
progresso  cultural  ininterrupto,  sem  solução  de 
continuidade, mas antes o contrário: os efeitos de 
uma  profunda  interferência  na  vida  cotidiana, 
com a simultânea mudança do clima glacial para 
o pós-glacial.  Esses dois processos sincrônicos 
não só podem, mas sim devem ser postos em 
recíproca relação causal. Sob este aspecto, essa 
mudança de clima e os fatores que a provocaram 
representam a causa da interferência na vida do 
dia-a-dia,  conforme  evidenciada  pelos  artefatos 
datando daquela época — e não vice-versa.  O 
certo é que uma tamanha mudança de clima, a 
ponto de causar o recuo de geleiras continentais 



milenares,  interferiu  profundamente  nas 
condições de vida das pessoas daquela época de 
transição.  Igualmente  certo  é  que  a  causa  de 
uma transição de tais proporções, mudando e de 
maneira  incisiva,  o  clima  de  toda  a  Terra,  não 
pode ter sido um fenômeno comum, mas muito 
provavelmente um cataclismo.
Se houve tal cataclismo — e, para tanto, aqueles 
achados antes representam uma prova positiva 
que  negativa  —  o  mesmo  bem  pode  ter 
erradicado a herança de uma prévia civilização 
adiantada,  neolítica;  essa  erradicação  pode  ter 
sido completa,  a ponto de a moderna pesquisa 
pré-histórica  considerar  como  um  quase  nada 
aquilo  que  dela  restou,  em  achados 
arqueológicos. Também para esta eventualidade, 
os  dias  de  hoje  poderiam  fornecer  uma  prova 
que.  Deus  queira,  fosse  apenas  teórica. 
Suponhamos  que  sobreviesse  uma  guerra 
atômica  e  as  bombas  de hidrogênio,  cobalto  e 
carbono aniquilassem a vida, em sua maior parte, 
nos grandes centros da civilização hodierna; as 
cidades  seriam  destruídas  e  todos  os 
documentos,  registrando  no  papel  o  saber  e 
progresso  contemporâneos,  ficariam 
carbonizados...  O  que  aconteceria  então?  Aí, 
depois  da  catástrofe,  os  poucos  sobreviventes 



nas zonas periféricas,  poupados daquele horror 
apocalíptico,  teriam  a  tarefa  gigantesca  de 
começar  tudo  de  novo,  sobre  os  destroços  do 
passado,  partindo  da  estaca  zero.  Muitos 
milênios se passariam e cientistas de um futuro 
distante  chegariam  a  comparar  os  poucos 
achados,  remanescentes  daquela  época  de 
catástrofe, esquecida desde há muito, com outros 
achados,  datando  dos  séculos  que  a  ela  se 
seguiram.  Os  cientistas  declarariam  então  os 
primeiros achados como mais evoluídos que os 
segundos;  porém,  mesmo  assim,  não  os 
considerariam  como  provas  concludentes  para 
que,  em um passado,  para  eles  remoto  e  que 
para nós é o presente, teria existido algo a ser 
chamado  de  civilização  adiantada. 
Provavelmente,  não  obstante  nossos  atuais 
progressos técnicos, dos quais todos os vestígios 
seriam apagados, o seu julgamento desta nossa 
época atual não diferiria em muito daquele, agora 
e por  nós pronunciado a respeito  da época de 
fins do período paleolítico.
Por  enquanto  o  leito  marinho  ainda  está 
guardando  os  seus  segredos.  É  mínima  a 
possibilidade de recuperar produtos metálicos ou 
outras provas de uma civilização desaparecida, 
por  intermédio  da  pesquisa  submarina.  Seria  o 



mesmo  que  acertar  um  tiro  em  uma  mosca, 
dentro de um quarto escuro,  pois  não se sabe 
com  precisão  suficiente,  por  onde  iniciar  as 
buscas  e  seria  de  recear-se  que  as  cinzas  e 
lavas estivessem encobrindo, com uma camada 
espessa  e  dura,  aquilo  que  está  sendo 
procurado;  seria  ir  em busca de uma Pompéia 
pré-histórica, a 3.000 m abaixo do nível do mar.
De fato,  até  agora  não foi  encontrado nenhum 
vestígio dos tesouros lendários de prata, ouro ou 
oricalco,  mas também foram poucas as buscas 
empreendidas  para  tal  fim.  Apesar  disto,  H. 
Pettersson  afirma  em  sua  obra  supracitada 
"ATLANTIS  UND  ATLANTIK"  —  Atlântida  e 
Atlântico, que alguma coisa foi achada, dizendo: 
"Um vago indício nesta direção foi o achado de 
um  só  elo  de  uma  fina  corrente  de  cobre, 
recuperado do lodo, no fundo do mar, por uma 
estação de Mônaco, ao Sudoeste de Santa Maria 
(uma das ilhas dos Açores, N. da A.)... "
Também esse achado casual vem a integrar-se 
na evidência arqueológica,  a qual,  para fins do 
período  paleolítico,  atestaria  uma  fase  cultural 
mais  adiantada  do  que  se  costuma  supor,  de 
acordo  com  os  nossos  atuais  conceitos 
ultralineares,  a  respeito  do  progresso  das 
civilizações.



Logo,  a  comprovação  da  existência  de  uma 
grande  ilha  no  Atlântico  e  do  seu 
desaparecimento  catastrófico,  revestir-se-á  de 
importância  tanto maior.  Será que os atlântidas 
eram um povo civilizado?
As enormes obras de construção, descritas por 
Platão,  poderiam  servir  como  pedra  de  toque 
dessa  tese.  Remonta  a  tempos  primitivos  a 
origem  de  gigantescas  construções,  feitas  em 
terra,  no  vale  do  Rio  Mississipi  e  em  outras 
regiões dos EUA, tais como os  Monmouths,  de 
configuração  animalesca,  serpentes,  jaguares, 
em tamanhos de colinas e montanhas. Ninguém 
faz  idéia  de  quem  os  teria  construído;  porém 
existem. A sua existência não pode ser posta em 
dúvida, como tampouco a da ilha dos atlântidas, 
submersa com todas as suas obras gigantescas.
Outrossim,  trabalhos  de  terraplenagem  e 
irrigação feitos  na China,  Insulíndia,  Índia  e  no 
Peru,  igualmente  revelaram  exemplos  de  uma 
primitiva técnica de construção, que, no entanto, 
deixam  de  merecer  a  devida  atenção.  As 
conformações de limo argilo-arenoso na China, 
os  impérios  do arroz no Sudeste  asiático,  tudo 
aquilo  foi  feito  pela  mão  do  homem,  sem 
qualquer  dispositivo  mecânico.  Também  ali, 
aparentemente,  sem  esforço  e  sem  alarde,  a 



técnica  primitiva  moveu  bilhões  de  metros 
cúbicos de terra e continua a movê-los.
Aquilo  que  Platão  relata  das  obras  em  terra, 
executadas em Atlântida, não passa das tarefas 
executadas, desde os tempos mais remotos, por 
comunidades  rurais,  empregando  meios  e 
métodos  dos  mais  primitivos  e  continuando  a 
empregá-los.  Naquilo  nada  há  de  exagero. 
Portanto, o que impressiona e comanda respeito 
não são as proporções quantitativas, mas sim as 
vocações  e  capacidades  mentais.  Aqueles 
sistemas de irrigação e canalização revelam uma 
concepção  simplesmente  grandiosa.  Com  um 
mínimo  de  dispêndio  obtém-se  um  máximo  de 
sucesso; e é justamente isto o que atesta o grau 
de  progresso  mental,  cultural  e  civilizatório, 
atingido  pelos  panejadores  e  executores 
daquelas  obras.  Todavia,  também  esse 
planejamento  em  tudo  corresponde  à 
mentalidade  totalmente  voltada  para  a  vida 
campestre  dos  tempos  primitivos.  Se  aquela 
conceituação  fosse  capaz  de  alcançar  metas 
elevadíssimas,  então  se  situariam  exatamente 
nesse campo de atividades vitais. A terra fértil era 
a  primeira  matéria-prima  da  qual  o  homem  se 
serviu  para  suas  obras  grandiosas.  Por 
conseguinte, as primeiras culturas surgiram nas 



terras aluviais do Nilo, do Eufrates e do Tigre, do 
Mississipi,  lá  onde  esse  primitivo  material  de 
construção existia em grande abundância.
Ninguém poderia duvidar de que a vasta planície 
de Atlântida possuía esse precioso material  em 
quantidades  iguais  às  existentes  em  outros 
países  primitivos,  mas  melhor  conhecidos  das 
primeiras civilizações humanas.

Uma Luz Despontando a Oeste?

Na época do Humanismo, a Antigüidade greco-
romana era considerada como a mais antiga das 
civilizações  adiantadas.  Em  seguida,  foram 
descobertos o Egito Antigo e as civilizações ainda 
mais  antigas  da  Mesopotâmia,  da  "casca  de 
cebola" na colina de Tróia, os palácios de Minos, 
em Creta, e assim por diante. Sempre era preciso 
aprender  de  novo,  reaprender.  No  entanto,  em 
tudo  aquilo  sempre  houve  um  ponto  pacífico, 
imutável:  o  local  onde floresceram todas essas 
civilizações  antigas  encontra-se  no  Leste 
europeu. O fato de também o Sol da civilização 
humana  ter  nascido  naquelas  regiões,  ressalta 
como  uma  lei  cultural  de  fácil  compreensão  e 
memória.  Todavia,  seria  realmente  uma  lei,  ou 
apenas uma ilusão?



Em  vários  locais  ao  redor  do  globo  terrestre 
foram  e  ainda  continuam  a  ser  encontrados 
indícios que destoam desse esquema. Entre eles 
contam-se  as  gigantescas  montanhas 
configurando animais, no vale do Mississipi, bem 
como  as  civilizações  de  madeira  e  ossos  em 
Nova Zembla, as obras enigmáticas nas margens 
do  Lago  de  Titicaca  e  outros  tantos.  Ninguém 
conhece  os  segredos  guardados  pelas  matas 
virgens de Mato Grosso, pelas selvas toltecas e 
as  imensidões  verdes,  ao  longo  do  Rio 
Amazonas. Será que tudo isto se enquadraria na 
tese, proclamando que também naquelas regiões 
do extremo Oeste penetrou a luz da civilização 
oriental?
Não  faltam  provas  evidenciando  que, 
exatamente,  entre  os  anos  20.000  e  10.000, 
antes  da  nossa  era,  surgiram  no  continente 
europeu  espécies  humanas  de  evolução 
evidentemente  superior.  Trata-se do homem de 
Cro-Magnon,  do  Homo  sapiens  diluvialis,  cuja 
reconstituição  está  sendo  tentada  e  fixada  na 
prancha 8.
Os achados de ossadas e artefatos que permitem 
concluir  pela existência desses seres humanos, 
em  tempos  primitivos,  multiplicam-se  e  de 
maneira notável, nos grandes vales, levando do 



Leste  ao  Oeste,  dos  rios  Guadalquivir,  Tejo  e 
Douro,  Charente,  Dordogne  e  Garonne,  todos 
desembocando  no  Atlântico.  De  onde  provêm 
essas formas novas?
Nos anos de 1969/70 foi encontrado na Terra do 
Fogo  o  "túmulo  de  Palli  Aike",  encerrando  um 
esqueleto de mais de 10.000 anos de idade, no 
qual,  pela  primeira  vez,  foi  reconhecido  um 
homem de Cro-Magnon e que assim atestou a 
presença deste tipo humano também na América 
do Sul.
Suposto que esse tipo humano fosse natural da 
Europa, tais achados deveriam multiplicar-se em 
direção  ao  Centro  europeu.  Contudo,  o  que 
acontece  é  justamente  o  contrário,  pois  ali 
predomina  o  homem  de  Neandertal  como 
verdadeiro protótipo do europeu. Assim sendo, o 
homem  de  Cro-Magnon  somente  pode  ter 
chegado do Oeste, do Oceano Atlântico, por via 
marítima; deve ter desembarcado na foz dos rios 
e, subindo-os, penetrado no coração da Europa.



Fig.  7.  A hipotética  curva da  evolução  cultural,  
segundo  a  Teoria  da  Evolução  demonstra, 
aproximadamente, a doutrina oficial da evolução 
cultural  da humanidade.  Começa com a estaca 
zero,  nos  tempos  antes  dos  tempos,  com  a 
suposta origem do homem, a partir do animal. As 
civilizações dos sumérios e do Reino Antigo do 
Egito,  da  Grécia  e  de  Roma,  da  Renascença, 
marcaram  época  no  progresso  cultural.  Desde 
então,  a  evolução  civilizatória  está  em  curva 
ascendente.  Evidentemente,  a  tese  de  uma 
civilização  avançada  em  Atlântida  (Vide  faixa 



tracejada entre 20.000 e 10.000) não se coaduna 
com  esta  conceituação.  No  entanto,  será  que 
essa curva oficial mostra uma situação de fato?

A Fig. 8 ilustra essas hipotéticas vias migratórias, 
demarcadas  pelos  túmulos  do  homem de  Cro-
Magnon,  totalmente  diverso  do  homem  de 
Neandertal,  bem como por  achados  de  armas, 
acabadas  com  muito  mais  esmero  e  de  efeito 
bastante  mais  expressivo,  com  as  quais  bem 
poderia  ter  forçado  a  retirada,  para  os  redutos 
alpinos, desse último, portando armas inferiores 
às dos invasores. Esse processo, continuado ao 
longo  de  milênios,  pode  ser  reconstituído  com 
razoável  grau  de  probabilidade,  em  base  dos 
achados  feitos  no  solo.  Eles  atestam  a  tese 
segundo a qual o homem de Cro-Magnon veio do 
Oeste  e  não  do  Leste,  onde  nasce  o  Sol.  No 
entanto, admitindo-se tal descendência ocidental, 
forçoso é  concluir  por  sua proveniência  de  um 
país situado a oeste da Europa.

A  tentativa  de  reconstituição  revela  uma 
semelhança notável  do homem de Cro-Magnon 
com o índio; igual a este último, também o Cro-
Magnon era de estrutura alta, constituição forte, 
musculosa,  um  tipo  atlético,  em  constante 
movimento. A julgar pelos numerosos achados de 



suas ossadas gigantes, os representantes desse 
tipo humano deveriam ter  sido peles-vermelhas 
por excelência, encarnando o protótipo do índio 
americano.

Fig. 8. A Colonização do Sudoeste Europeu.  Em 
linha de traços: limites da plataforma continental. 
Linha  grossa,  contínua:  atual  linha  costeira.  As 
flechas indicam a direção seguida pela imigração 



do homem de Cro-Magnon,  a  partir  dos  deltas 
fluviais  e  penetrando  no  interior  do  continente, 
devidamente  comprovada  por  achados  de 
ossadas e outras peças,  datando do paleolítico 
superior.  Todos os imigrantes vieram do Oeste, 
pelo  Atlântico,  de  Atlântida;  nas  pinturas 
rupestres  aparecem  como  homens  de  pele 
vermelha — "proto-índios".

De  onde  esse  proto-índio  veio  para  a  Europa 
diluvial?
Para  tanto,  há  apenas  duas  possibilidades:  ou 
veio das Américas do Norte e Central, a 4.000 km 
de  distância,  ou  veio  da  Atlântida,  a  somente 
1.500  km  do  continente  europeu.  Aliás,  Platão 
descreve  como  supostamente,  sob  o  domínio 
atlântida,  exatamente  aquelas  regiões  onde, 
posteriormente, foi e ainda continua sendo feito o 
maior  número  de  achados  do  homem  de  Cro-
Magnon.  Se  aqueles  primitivos  colonizadores 
tivessem vindo  da  Atlântida  para  a  Europa,  na 
época em grande parte debaixo das glaciações, 
então  os  vestígios  de  sua  cultura,  deixados 
naquelas  plagas  européias,  não  podem,  em 
absoluto, ser considerados como representativos 
do  grau  de  civilização  alcançado  na  Ilha  de 
Atlântida, pois aquilo que adentrou o continente 



europeu era somente um pálido reflexo da cultura 
atlântida.  Contudo,  na  época,  lá  toda  a  vida 
evoluiu  em  torno  da  atividade  de  caçador, 
aproveitando a grande abundância de caça nas 
matas  virgens,  a  exemplo  de  como 
posteriormente  foi  aproveitada  pelos  pioneiros 
brancos  nas  pradarias  norte-americanas.  Os 
matadouros  de  mamutes  lembram  a  matança 
indiscriminada  das  manadas  de  bisões,  nas 
Américas.
Outrossim,  será  que  a  existência  de  primitivos 
povos  caçadores  que,  até  hoje,  habitam  os 
desertos australianos, as matas virgens da África 
Central,  Ceilão,  Bornéu  e  as  margens  do  Rio 
Amazonas,  permitiria  concluir  que  suas 
condições de vida fossem encontradas em todo o 
resto  do  mundo?  Tal  conclusão  errada  seria 
compreensível  somente  quando  tirada  por 
indivíduos  que nunca  saíram de  suas  reservas 
naturais  e  jamais  tiveram  contato  com 
civilizações mais adiantadas.
Aliás,  seria  errado  supor  que  os  primitivos 
achados europeus,  datando  de  fins  do  período 
quaternário,  fossem determinantes para o resto 
do  mundo.  Eles  não  se  constituem  em  prova 
válida contra a possibilidade de ter sido superior 
o  grau  da  civilização  nas  terras,  das  quais  o 



homem de Cro-Magnon veio para a Europa, em 
comparação com aquilo que lá encontrou.
Quem já teve o privilégio de avistar e admirar as 
maravilhosas  pinturas  rupestres,  de  fins  do 
período  paleolítico,  deve  ficar  surpreso  com  a 
força de sua expressão artística, a perfeição de 
sua  representação,  bem  como  a  magia  da 
impressão geral,  por elas transmitida. Será que 
os autores dessas obras de arte, poucas vezes 
igualadas,  teriam  sido  silvícolas?  Mas  seus 
talentos não terminaram aí.  A célebre ponta de 
lança,  em  forma  de  uma  folha  de  louro,  da 
civilização  Magdaleniana,  as  cunhas  e  lâminas 
de  punhal,  de  esmerado  acabamento  e 
configuração,  cortadas,  manualmente,  da pedra 
de fogo, ainda não representam os produtos de 
um  processo  de  polimento  semimecânico, 
adotado  na  Idade  da  Pedra,  mas  sim  obras 
criadas  em  um  processamento  extremamente 
hábil e inteligente da pedra bruta. Aliás, o grau de 
habilidade  e  intuição,  necessário  à  criação 
daquelas  peças,  pode  bem  ser  avaliado  por 
quem tentar  imitar,  com suas próprias  mãos,  o 
que os supostos silvícolas fizeram, há dez a vinte 
milênios atrás. Esse processo prático de reviver o 
passado remoto permite uma avaliação correta e 
segura.



Quando  as  caravelas  de  Cristóvão  Colombo 
deitaram  âncoras  ao  largo  de  Guanahani,  lá 
encontravam  uma  civilização  primitiva,  de 
"silvícolas  dóceis".  No  entanto,  quando  os 
conquistadores de Fernando Cortês encontraram 
nas zonas litorâneas, a civilização periférica dos 
totonacas e, a pouca distância de lá, no planalto 
de Anahuac,  uma civilização adiantada, ficaram 
pasmados com o florescimento dessas culturas 
que, em muito, superavam as que conheciam em 
sua terra natal,  na Espanha e em Portugal.  Os 
bárbaros eram eles, os conquistadores, e não os 
índios, os conquistados. Diferenças semelhantes 
deveriam ter  existido entre a vida de pioneiros, 
levada pelos poucos colonizadores de Atlântida, 
na Europa, ou sejam os homens cujas ossadas, 
achadas em Cro-Magnon, deram o nome a um 
tipo humano, de um lado, e o esplendor no centro 
cultural  atlântida,  evocando  as  riquezas  de 
Tenochtitlán e Babilônia, de outro lado.
Outrossim, fosse possível negar a existência nas 
ilhas de Java e Bali,  muito antes de lá surgir  o 
primeiro  homem  branco,  de  uma  civilização 
autóctone, primitiva, no seu aspecto técnico, mas 
avançada  em  seus  aspectos  espirituais, 
psicológicos  e  artísticos,  quando, 
concomitantemente,  na  vizinha  Ilha  de  Bornéu 



prevaleciam  os  costumes  bárbaros  dos 
caçadores-de-cabeça? Aí, o homem continuou na 
fase do caçador e coletor, a exemplo do que se 
deu na Europa em fins das glaciações; acolá, no 
centro  da  civilização  indonésia,  floresceu  uma 
civilização semelhante à que supostamente teria 
florescido  em  Atlântida  e  produzido  obras 
maravilhosas, cheias de encanto para todos que 
chegaram a conhecê-las.
Por  conseguinte,  se  for  para  julgar  sob  um 
aspecto  objetivo,  a  falta  de  achados, 
imediatamente demonstrativos, nas cavernas de 
culto  no  Sul  da  França  e  na  Espanha,  que, 
segundo sua instalação e decoração, datam de 
tempos  ainda  muito  mais  remotos  e  bem 
poderiam  ter  continuado  naquele  estado,  não 
pode ser considerada como argumento contra a 
eventual  existência,  em  Atlântida,  daquilo  que, 
em  vão,  está  sendo  procurado  nas  zonas 
periféricas da Europa.
Um  mistério  continua  a  envolver  as  condições 
sob as quais as civilizações autóctones vieram a 
evoluir;  trata-se  de  fenômenos  raros, 
condicionados  a  determinado  local.  Oswald 
Spengler  ressaltou,  e  com  justeza,  a  natureza 
vegetativa  dessa  evolução.  Segundo  as  suas 
próprias  normas,  florescem  em  um  local 



específico,  que  oferece  as  condições  exatas  e 
peculiares,  das  quais  necessitam  para  a  sua 
existência singular e específica.
Ademais, civilizações avançadas são produtos de 
luxo; seu florescimento exige a abundância, pois 
na  penúria  murcham  e  morrem.  Elas  têm  por 
condição  prévia  as  riquezas  do  solo.  Nesse 
ambiente brotaram e evoluíram,  de preferência, 
em  locais  de  densa  vegetação,  garantindo 
amplamente  o  sustento  dos  seus  habitantes  e 
produzindo além do necessário. Encontramo-las 
no vale do Nilo, fertilizado e regado pelo próprio 
rio sagrado;  nas terras aluviais,  férteis dos rios 
Eufrates e  Tigre;  nas paisagens de limo argilo-
arenoso  da  China;  enfim,  sempre  e 
exclusivamente  em  regiões  de  vegetação 
luxuriante, viçosa.
A Europa das etapas de glaciação não fez parte 
daquelas regiões. A estreita faixa de suas terras 
férteis situava-se entre as geleiras alpinas ao Sul 
e a imensa vastidão gelada ao Norte, descendo 
até 52° de latitude. E mesmo aquela faixa exígua 
ainda estava toda encharcada com as águas do 
degelo,  acumuladas  em  lagoas,  poças  e 
pântanos,  como até hoje o demonstra a tundra 
siberiana,  uma  paisagem  representativa  da 
Europa nas etapas de glaciação. Embora fosse 



ideal para a caça, o solo europeu não era próprio 
para  a  horticultura  e  obras  de  construção;  por 
conseguinte,  deu  origem  a  uma  civilização  de 
caçadores,  mas  deixou  de  produzir  uma 
civilização  avançada,  que  tem  por  condição 
prévia  um  povo  sedentário,  lavrando  um  chão 
fértil. Os achados feitos naquele solo confirmam 
este diagnóstico.
Condições  diversas  prevaleceram em Atlântida. 
Ali estava concentrado tudo quanto uma natureza 
generosa  pudesse  oferecer  a  um  país 
privilegiado: clima ideal, localização favorável, em 
meio  a  um  mar  de  águas  cálidas,  sol  forte, 
chuvas  abundantes  e,  conseqüentemente, 
fertilidade quase tropical.

Realidade, Sim — Lenda, Não!

Provas no setor das Ciências Naturais, evidência 
exata a favor de efeitos ainda hoje suscetíveis de 
registro  e  controle,  cuja  origem  e  causa  não 
podem  ser  outras,  além  da  existência  de  uma 
enorme ilha, em meio ao Atlântico, caracterizam 
as possibilidades de, nesta nossa atualidade, a 
narrativa  platônica  ressuscitar,  como  autêntico 
drama da humanidade.
Até agora, a demonstração da exclusividade da 



causa, requisito exigível, ajusto título, era o que 
faltou  aos  argumentos  apresentados.  Tal 
demonstração  bem  poderia  estar  na  existência 
da ilha grande, como, igualmente, em quaisquer 
outros  fatores,  tais  como  um  continente-ponte, 
um afastamento continental.
Portanto,  a  exclusividade  da  causa  deve  ser 
caracterizada  de  uma  maneira  bem  definida. 
Desde já existe um ponto a favor de tal definição: 
os  principais  dados  topográficos  da  narrativa 
platônica  tiveram  confirmação  surpreendente, 
com a redescoberta  da América.  As indicações 
de  Platão,  referentes  a  locais,  localizações  e 
dimensões,  são  de  toda  confiança.  Platão 
descreve  a  Atlântida  como  sendo  uma  ilha 
grande,  de  vasta  extensão;  para  tanto,  Alfred 
Wegener  introduziu  o  termo  técnico  de  torrão 
continental.  É  este  um  fato  de  importância 
decisiva. Em caso contrário, tratando-se de uma 
ilha relativamente menor, a exemplo de um dos 
inúmeros  torrões  espalhados  no  Oceano 
Pacífico, desde o início, seriam iguais a zero, as 
possibilidades  de  reencontrá-la  ou  apresentar 
provas concludentes de sua suposta existência. 
Nas  regiões  sujeitas  a  tremores  sísmicos,  o 
despontamento e subseqüente desaparecimento 
de ilhas vulcânicas são fenômenos rotineiros e, 



para  tanto,  o  Oceano  Pacífico  se  tornou  pro-
verbial.  Contudo, também no Atlântico, perto da 
Ilha  de  Fernando  de  Noronha,  em  águas 
brasileiras, surgiram, em 1931 duas ilhotas que 
no entanto desapareceram em boa hora,  antes 
de se tornarem objeto de disputa das potências 
interessadas. Se também a Atlântida tivesse sido 
uma ilha igual a essas, ou à Ilha Sabrina que, nos 
anos 80 do século passado, surgiu das ondas do 
mar  para,  poucas  horas  depois,  tornar  a 
desaparecer,  seria  totalmente  inútil  encetar 
qualquer tentativa de procurá-la.
Outrossim, uma ilha grande representa um torrão 
térreo  bem  mais  estável.  Caso  ela  se  levante 
acima das ondas e não seja apenas um baixio de 
água rasa e caso a sua localização permita, ela 
pode exercer influência característica, prolongada 
e  de  efeitos  duradouros  sobre  o  mar  em  sua 
volta. E, ao mergulhar no oceano, ela produziria 
um  rufar  de  tambor  que  dificilmente  poderia 
passar  despercebido  no  âmbito  da  Geologia 
terrestre.
Para  a  melhor  compreensão  desses  nexos 
cumpre  responder,  primeiro,  uma  pergunta 
aparentemente  primitiva,  mas  importante,  a 
saber:  o que é uma ilha,  sob o ponto de vista 
geológico?



Uma  ilha  é  o  fragmento  de  um  torrão,  um 
segmento, outrora despreendido dos bordos das 
grandes placas tectônicas, do granito rígido, em 
função  dos  movimentos  de  afastamento, 
exercidos por essas placas e, portanto, costuma 
apresentar  espessura inferior  àquela do próprio 
torrão. Ao passo que o torrão grande, ou a placa 
tectônica, penetra até 40 a 60 km no substrato do 
sima, denso e plástico-viscoso e, segundo Alfred 
Wegener,  se  movimenta  com  lentidão  secular, 
afastando-se  em  direção  horizontal,  as  ilhas 
pouco se aprofundam no sima, ficando mais em 
sua  superfície.  Para  ficarmos  dentro  da 
terminologia  de  Wegener,  se  esses  torrões 
flutuarem no sima, iguais a geleiras no mar, as 
ilhas  lá  flutuam  como  rolhas.  Por  conseguinte, 
devido à sua massa de volume bastante inferior, 
as ilhas acompanham as oscilações do nível do 
sima, de maneira bem mais rápida e expressiva, 
do  que  o  fazem as  grandes  placas  tectônicas, 
maciças,  pesadas  e  de  movimento  ultralento. 
Dependendo  de  certas  condições  específicas, 
uma ilha poderia naufragar, porém um continente 
não pode, simplesmente, mergulhar no fundo do 
mar.
A rigor, as ditas ilhas do tipo Sabrina ou daquelas 
duas, sem nome, surgidas e desaparecidas nas 



imediações  de  Fernando  Noronha,  nem  são 
fragmentos de torrões e por isto nem merecem 
ser  chamadas  de  ilhas,  mas  representam  os 
cumes,  temporariamente  levantados,  de  um 
vulcão submarino, ou outra elevação qualquer no 
substrato do sima, do leito oceânico. A Atlântida, 
por sua vez, era uma ilha verdadeira, um torrão, 
de  relativamente  pouca  espessura, 
presumivelmente  despreendido  da  placa 
tectônica dupla, eurásica, quando, em inícios do 
período  terciário,  essa  placa  se  afastou  em 
direção Leste.
Sempre  e  por  princípio  tais  ilhas  legítimas não 
apenas atingem, mas ainda se levantam sobre o 
fundo do mar, penetrando alguns quilômetros no 
substrato  do  sima.  Por  vezes,  constituem  os 
cumes  de  enormes  elevações  submarinas,  a 
exemplo  dos  Açores.  No  entanto,  na  natureza 
não há ilhas flutuantes; só há as feitas pela mão 
do homem,  de  concreto  armado e  servindo  de 
plataformas  para  a  perfuração  de  poços  de 
petróleo,  em  águas  marinhas  de  pouca 
profundidade.
Passemos  agora  a  tratar  dos  efeitos  de 
superfície,  produzidos  por  uma  ilha  grande, 
situada em meio ao oceano, em sua qualidade de 
torrão  de  terra,  individual.  Com  sua  presença 



interfere nos movimentos do mar; quanto maior a 
ilha, tanto maior o alcance dessa interferência.
Ventos  e  tempestades  açoitam  a  superfície 
imensa  do  oceano;  o  seu  sopro  encrespa  o 
espelho  das  águas,  faz  com que  as  ondas  se 
avolumem e, conforme a velocidade dos ventos, 
se amontoam,  sobem bem alto  e descem para 
vales  profundos.  Além  desses  movimentos 
ondulantes,  provocados  por  ventos,  soprando 
com  força  e  em  direções  diversas,  há  ainda 
outras correntes, mais raras, porém constantes. 
São  causadas  por  ventos  periódicos,  soprando 
com  velocidade  uniforme  e  sempre  na  mesma 
direção,  chamados  de  monções.  Neste  caso, 
trata-se de uma corrente superficial contínua.

De onde provêm as monções?

O globo terrestre gira em torno do seu eixo norte-
sul.  Ele  transmite  este  movimento  rotativo  à 
camada de ar que o envolve, à nossa atmosfera; 
todavia, nessa transmissão há alguma perda que, 
por sua vez, provoca um certo retardamento no 
movimento do envoltório de ar, em comparação 
com  a  zona  do  cinturão  equatorial,  onde  a 
rotação é mais acelerada, passando dos 400 m 
p/segundo.  Este  retardamento  produz  o 



constante vento leste,  predominante em toda a 
faixa tropical (excetuando-se a zona da calmaria, 
imediatamente sobre o equador que, no entanto, 
pouco importa para o nosso assunto).
Nas latitudes  norte  a  velocidade circunferencial 
do  globo  terrestre  diminui,  de  modo  que  ali  a 
atmosfera,  levada  pelo  ar  tropical,  por  forças 
transversais,  meridionais,  começa  a  ganhar  a 
corrida e nessas zonas de mudança nas direções 
dos ventos prevalecem os ventos oeste.
Tais  correntes regulares do vento produzem na 
superfície  marinha,  de  fácil  movimentação, 
correntes marítimas em paralelo com as do ar. As 
monções  leste  levam  as  águas  tropicais  em 
corrente contínua para o Oeste e vice-versa; nas 
latitudes  mais  altas,  há  uma  corrente  ,leste. 
Ambas completam-se para um quadro de circuito 
fechado,  conforme  ilustrado  pela  Fig.  9.  Tais 
circulações das águas sempre e por princípio são 
originadas  na  superfície  das  bacias  marítimas, 
cercadas por continentes. Todavia, nem todas as 
vezes  são  regulares  como  seria  o  caso  de 
deduzir-se  do  quadro  esquemático  em  apreço, 
essencialmente  correto,  em  seus  poucos 
traçados.

Também o Oceano Atlântico constitui  uma tal 
bacia  marítima,  cercada  por  continentes,  de 



ambos  os  lados;  e  também é  cortado  por  tais 
correntes  circulatórias,  regulares.  Uma delas,  a 
chamada  Corrente  do  Golfo  é  famosa  por  sua 
singular  potencialidade.  A  sua  faixa  de  águas 
azuis  corta  todo o  leito  das  ondas cinzentas  e 
frias do Atlântico, em uma extensão de centenas 
de quilômetros, entre 34° e 43° latitude norte, em 
direção oeste-leste. Se houvesse ali, em meio à 
Corrente  do  Golfo,  uma  ilha  grande,  as  águas 
daquele gigantesco rio azul, ora dirigidas para o 
Noroeste europeu, iriam bater contra a sua costa 
oeste  e,  por  ela  seriam  desviadas  do  seu 
caminho,  obrigadas a volver  em larga curva de 
retorno para o Oeste.



Fig.  9.  Circulação  das  águas  no  esquema  de 
uma bacia marítima ideal.  Juntando suas forças, 
as  monções  leste  e  os  ventos  oeste, 
predominantes nas altas latitudes, produzem dois 
redemoinhos de águas entre os dois continentes, 
em posição simétrica com relação ao equador. A 
energia consumida nessa circulação é fornecida 
pelos raios solares e pelo movimento rotativo da 
Terra.  Por  causa  da  conformação  irregular  da 



zona costeira,  a efetiva circulação das águas é 
um  pouco  diferente  daquela  mostrada  nesse 
esquema  idealizado.  —  Linha  reta  (no  meio): 
equador. Linhas retas, em traços: trópicos.

A climatologia  pode enunciar  as conseqüências 
dali resultantes para as regiões situadas ao norte, 
as  quais,  eventualmente,  poderiam  permitir  a 
verificação  se,  a  qualquer  época,  houve  tal 
desvio da Corrente do Golfo. Com isto,  surgiria 
uma pista  para  o  passado remoto.  Todavia,  as 
possibilidades  de  tal  pista  levar  à  meta  visada 
estão condicionadas à contingência de a ilha, de 
fato, se ter situado em meio à Corrente do Golfo 
e não em outro local  qualquer.  Na narrativa de 
Atlântida, Platão não fornece dados muito exatos 
a  respeito  de  sua  localização;  aquilo  que  ele 
relatou apenas permite a dedução de a Atlântida 
ter sido situada em qualquer região do Atlântico 
oeste, mais ou menos à altura de Gibraltar. Deixa 
de  ser  feita  uma  referência  direta,  precisa,  à 
Corrente do Golfo ou às suas imediações.
Por  outro  lado,  pode  ser  verificado,  mediante 
pesquisas,  se  o  clima  do  Noroeste  europeu, 
sabidamente condicionado à Corrente do Golfo, 
sempre  era  igual  ao  que  está  atualmente, 
concluindo-se  dali  pela  existência  de  uma 



corrente  contínua,  de  águas  cálidas,  dirigida  à 
borda  ocidental  do  continente  europeu;  ou  se 
outrora  o  clima  lá  era  diferente,  permitindo  a 
conclusão de que, em certa época, a Corrente do 
Golfo foi captada e desviada de sua rota por um 
obstáculo então existente em meio ao Atlântico e 
hoje desaparecido.
As subseqüentes investigações, baseadas nesta 
conjetura, referem-se expressa e exclusivamente 
a um tal bloqueo hipotético da Corrente do Golfo. 
Por ora interessa somente como se a existência 
de tal bloqueio teria influído no clima do Noroeste 
europeu e se, no passado geológico, houve uma 
época  a  ser  especificada,  cientificamente,  que 
revelasse  indubitavelmente  os  sinais  daquelas 
influências.
É disto que se trata aqui.
À  esta  altura  é  de  importância  secundária  a 
pergunta  a  respeito  de  um  tal  bloqueio  da 
Corrente do Golfo ser ou não ser idêntico com a 
Ilha de Atlântida, narrada por Platão. Por ora não 
interessa  saber  se  o  bloqueio  da  Corrente  do 
Golfo  teve  um  nome  e  qual  teria  sido  aquele 
nome.

A Corrente do Golfo e as Isotermas



Em sentido restrito, é chamada de  Corrente do 
Golfo  a parte que, oriunda do Golfo do México, 
da imensa corrente marítima cíclica no Atlântico, 
por duas vezes atravessa esse oceano, em uma 
extensão  total  de  20.000  km.  Ela  forma  um 
circuito fechado, acionado pela energia do vento 
e  do  calor.  A corrente  tem  o  seu  início  como 
corrente oeste, no Atlântico tropical. Em seguida, 
é levada pelas monções leste, soprando da área 
da  Guiné,  rumo  ao  Brasil,  em  direção  reta  ao 
nariz,  apontando para Leste, da cabeça-gigante 
da placa triangular brasileira. A Fig. 10 demonstra 
como  esse  nariz  divide  as  águas,  que  batem 
contra ele.  Como o próprio nariz brasileiro está 
situado a, aproximadamente, 10° latitude Sul, ele 
desvia  uma  parte  considerável  das  massas  de 
águas,  provenientes  do  Atlântico  Sul,  para  o 
Noroeste,  o  Atlântico  Norte.  Acima do equador, 
essas águas se reúnem com a corrente paralela, 
dirigida  para  o  Norte.  Destarte,  as  massas  de 
águas dirigidas para a costa da América Central 
estão sendo enriquecidas e de forma apreciável, 
com as águas do Atlântico Sul, o que em muito 
aumenta a sua força e potência. Já naquela área, 
a  quantidade  das  águas  que  ali  se  reúnem, 
ultrapassa a existente em todos os rios da Terra.
Levadas pelas monções leste e graças a seu alto 



teor  salino,  essa  corrente  de  cor  azul-celeste 
sobe  a  costa  norte  do  Brasil,  prosseguindo 
sempre  em direção  noroeste.  Aí,  pela  primeira 
vez, está sendo desviada da sua primitiva direção 
oeste, iniciando-se o seu movimento circular. Ela 
inunda o imenso delta da foz do Rio Amazonas, 
todo coberto de selva, represando a água doce 
deste maior  dos rios terrestres.  Rompe o arco, 
formado pelas Antilhas e, passando pela estreita 
abertura  entre  as  pequenas  Antilhas,  entra  no 
Mar  Caribe,  onde,  também  pela  primeira  vez, 
suas  águas  ficam presas  entre  as  Antilhas,  ao 
norte, o Iucatã e México, ao sul, em uma área de 
pouca profundidade. É difícil  encontrar a saída. 
Em  ritmo  lento,  sempre  mais  lento,  a  corrente 
que,  nesse  processo  vai  se  esquentando, 
atravessa, primeiro, o Caribe e, depois, a Baía de 
Iucatã.  Aos  poucos,  ela  se  alarga  e  perde  em 
profundidade.  Já  no  Golfo  de  Honduras,  suas 
águas  recebem  o  primeiro  tratamento  térmico; 
mas ainda falta vencer o estreitíssimo Estreito de 
Iucatã. Em seguida, abre-se o amplo golfo, quase 
circular,  do  México,  de  molde  a  convidar  para 
uma estada lá.



Fig.  10.  Mapa  da  Corrente  do  Golfo  (escala 
1:70.000.000).  A  Corrente  do  Golfo  origina-se 
como  uma  corrente  Oeste,  de  cálidas  águas 
tropicais,  entre  a  costa  oeste  da  África  e  a 
América  do  Sul:  levada  pelas  monções  leste, 
prossegue  para  o  Mar  Caribe  e  o  Golfo  do 
México, onde é desviada, e deixa a costa leste 
norte-americana  como  cálida  corrente  leste, 



passando pelo âmbito dos Açores e ao largo da 
Inglaterra,  até  as  regiões  setentrionais  da 
Noruega.

A sua costa curva obriga a corrente marítima, de 
marcha lenta,  preguiçosa,  a fazer uma guinada 
de uns 90°. Sob a pressão da própria corrente, 
suas águas ficam represadas em um declive de 
cerca de  30  cm.  Visivelmente  a  contragosto,  o 
golfo permite a saída da corrente que leva o seu 
nome,  pelo  Estreito  da  Flórida,  passando  por 
Cuba e o banco das Grandes Baamas. Devido à 
pouca velocidade das águas dentro do golfo, que 
força  a  corrente  a  desviar-se,  ali  ela  se 
assemelha  com  águas  paradas  e  lá  deve 
permanecer  por  muito  tempo,  antes  de  ser 
compelida a continuar no seu roteiro.  Graças a 
esse retardamento,  à  pouca profundidade e ao 
sol  quente,  tropical,  no  Golfo  do  México,  as 
águas  já  bastante  pré-aquecidas,  passam  por 
mais  outro  e  intensivo  tratamento  térmico, 
quando  ainda  aumenta  o  seu  teor  salino 
extremamente,  enquanto  que  algas  azuis, 
halófilas,  conferem-lhes a bela cor azul-celeste, 
brilhante.  Destarte,  origina-se  a  Corrente  do 
Golfo, hidrologicamente madura, como um corpo 
fechado,  de  água  quente.  Não  obstante  sua 



maior  densidade  e  devido  à  sua  temperatura 
bastante elevada, de início, a água da Corrente 
do Golfo continua mais leve do que as ondas de 
teor salino mais baixo, fluidas, cinzentas e frias 
do Atlântico Norte, quando nele entrar, através do 
Estreito  da  Flórida.  A  partir  deste  ponto,  a 
corrente  marítima,  ali  freqüentemente  chamada 
de  Corrente  da  Flórida,  prossegue  nas 
imediações diretas da costa leste da América do 
Norte, pela qual é desviada do seu rumo norte, 
para o nordeste. Apenas à altura da Filadélfia, a 
corrente ainda superficial, rasa, com temperatura 
de 20°C, nos meses mais frios do ano, atinge a 
zona  dominada  pelos  ventos  oeste.  Enfim,  as 
monções  oeste  levam-na,  em  definitivo,  na 
direção leste-nordeste, fazendo-a assim retornar 
ao  alto-mar.  Sob  a  ação  dos  ventos  oeste,  as 
águas da Corrente do Golfo se abrem em forma 
de leque e, como uma faixa azul, quente, cortam 
as ondas cinzentas e frias do Atlântico Norte.
Com isto a Corrente do Golfo ganha em largura e 
potência.  Nas  suas  bordas  absorve  as  águas 
mais  frias  e  menos  salinas  do  Atlântico.  Ao 
chegar à altura dos Açores, sua largura já é de 
quase 800 km. Ao longo do seu roteiro, em linha 
reta para a costa ocidental da Europa, a corrente 
se afunda progressivamente no oceano,  devido 



ao  seu  esfriamento,  provocado  pelas  algas  ao 
seu redor e que, assim, a tornam sempre mais 
pesada.  No  entanto,  o  corpo  de  água  cálida, 
altamente salina e viscosa, continua como tal no 
seu percurso e a oeste da Europa a sua corrente 
principal já fica a 800 ou 1.000 m abaixo do nível 
do mar.
Ao  longo  de  todo  o  seu  percurso  através  do 
Atlântico  norte,  esse  afundamento  age  como 
força aceleradora, como impulso genuíno desse 
formidável  corpo  de  água  quente.  Por  sua 
capacidade  térmica,  a  corrente  continua  mais 
leve do que as águas que a circundam; a lenta 
perda  do  calor  confere-lhe  a  faculdade  de 
aprofundar-se no oceano, agindo, destarte, como 
uma reserva de combustível.  Ela viaja em uma 
pista corrediça, realmente ideal, com declive de 1 
a 5.000, através do grande oceano, separando o 
Velho Mundo do Novo. Prosseguindo ao longo da 
costa oeste da Irlanda e Escócia, entra no Mar da 
Irlanda  e  no  Canal  da  Mancha,  enquanto  que 
seus  emissários  ainda  alcançam  as  costas 
ocidentais da França e Espanha.
No último trecho de sua travessia, a Corrente do 
Golfo torna-se sempre mais larga e semelhante 
ao mar, mais fria e lenta. A cabeça de leão da 
Escandinávia leva um braço estreito da Corrente 



do  Golfo  para  a  Noruega,  para  o  Golfo  de 
Categat e as ilhas dinamarquesas. O grosso de 
suas águas acompanha os fiordes noruegueses, 
e passando pelo Cabo do Norte, alcança o Mar 
de  Barents.  Aqui,  então,  a  Corrente  do  Golfo 
sofre  a  sua  última  perda  de  calor  e  potência; 
penetrando  no  leito  oceânico  e,  totalmente 
esfriada, muda para uma corrente subterrânea. É 
ali onde alcança o seu ponto de retorno. A oeste 
e  ao  norte  de Spitz-bergen,  a  corrente  torna a 
subir  para  a  superfície  das  águas  geladas  do 
Oceano Ártico e, como Corrente da Groenlândia 
Ocidental,  de  águas  frias  e  pouco  salinas, 
prossegue ao longo da costa leste daquela ilha 
gigante, dirigindo-se para o sudoeste e levando 
consigo  um  clima  frio,  com  ventos  fortes.  Em 
nada,  absolutamente  nada,  lembra  então  a 
Corrente do Golfo.
É esta a descrição aproximada da Corrente do 
Golfo, do mais potente de todos os rios do globo 
terrestre,  de  comprimento  equivalente  a  sete 
vezes o do Rio Amazonas e que, no trecho da 
Flórida,  movimenta  em seu leito  cerca  de  cem 
milhões  de  toneladas  de  água  por  segundo,  o 
que representa muito, mas muito mais do que o 
total de todos os rios desembocados no mar. Nos 
seus  bordos  registram-se  espontâneas 



descargas  térmicas.  Por  exemplo,  quando  um 
navio se encontra com a proa dentro e a popa 
fora  da  faixa  azul  daquelas  águas,  esses  dois 
pontos bem podem acusar ocasionais diferenças 
de temperatura,  de até 12°C.  É dessa maneira 
surpreendente  e  notável  que  o  corpo  de  água 
cálida conserva a sua integridade.
E  é  nisto  em que  reside  a  sua  importância:  a 
Corrente do Golfo  age como transportadora de 
água quente e calefação para a Europa. Todavia, 
o  seu  efeito  climático  não  se  resume,  tão-
somente, no transporte de água quente, a qual 
leva para lá, através do Atlântico; de importância 
bem  maior  é  esse  seu  atributo,  pelo  qual  foi 
denominada  de  "Rainha  das  Tempestades".  O 
corpo  de  água  quente,  fechado  e  de  enorme 
extensão,  leva  como  se  fosse  uma  fita 
transportadora, os ventos úmidos da chuva. Os 
anticiclones  seguem  o  seu  rastro.  Eles 
determinam  as  condições  meteorológicas  na 
Europa; sempre quando o serviço meteorológico 
anunciar  mau  tempo,  tempestades  e  chuvas, 
decerto,  provêm  do  noroeste,  da  Corrente  do 
Golfo.  O calor  de  suas  águas,  a  umidade  dos 
ventos quentes que a acompanham, concorrem 
para levar um clima ameno, úmido para o Oeste 
europeu,  até  as  latitudes  mais  setentrionais  do 



continente.
São esses os dois fatores positivos, aos quais as 
regiões,  banhadas  pela  Corrente  do  Golfo, 
devem  seu  clima  favorável,  chamado  de 
atlântico. É um presente da Corrente do Golfo e 
um privilégio de valor inestimável, mormente para 
o Noroeste europeu.
A  média  da  elevação  da  temperatura  do  ar, 
calculada sobre o nível do mar, vem sendo usada 
como  índice  característico  do  clima,  pois 
representa  um  valor  aritmético  de  fácil 
demonstração quantitativa.  Sua determinação é 
feita  mediante  o  registro  da  média  anual  e 
mensal,  que  permite  uma  visão  clara  e  bem 
definida  das  condições  climáticas  e  suas 
mudanças, condicionadas às estações do ano.
Para o mês de janeiro, o mais frio no hemisfério 
norte, este índice é de 5 °C positivos, nas regiões 
Oeste  da Inglaterra;  para o  Labrador,  na costa 
leste da América do Norte,  situado em idêntica 
latitude,  a  média  é  de  10°C  negativos.  Esta 
diferença, bastante sensível, de 15°C revela, de 
imediato, a forte influência da Corrente do Golfo 
no  clima  da  Inglaterra,  beneficiado  com  a 
Corrente  do Golfo,  o  que não acontece com o 
Labrador,  situado  fora  da  rota  de  suas  águas 
cálidas.  No  mês  de  julho,  no  verão  europeu  e 



norte-americano, a temperatura do ar sobe para 
17°C  positivos,  no  Oeste  da  Inglaterra,  e  para 
somente  10°C  positivos,  no  Labrador.  Para  o 
Oeste  da  Inglaterra,  a  média  anual  da 
temperatura  do  ar  é  de  10ºC positivos;  para  o 
Labrador  é  de  0°C.  No  Labrador,  a  oscilação 
anual da temperatura do ar é de 25°C, quando, 
no Oeste da Inglaterra é de apenas 12ºC.
Em resumo, o Labrador, fora da rota da Corrente 
do  Golfo,  evidencia  o  característico  clima 
continental,  com  suas  intempéries  e  extremas 
oscilações  de  temperatura,  conferindo  àquela 
terra um caráter  subártico.  A Inglaterra,  situada 
em  idêntica  latitude,  tem  clima  muito  mais 
ameno,  marítimo,  sem  oscilações  acentuadas, 
mostrando-se,  assim,  privilegiada  com  a 
passagem da Corrente do Golfo por suas costas.
Este  privilégio,  derivado  da  passagem  da 
Corrente do Golfo, é de extremo valor material. O 
limite  setentrional  para  o  cultivo  do  centeio 
comum,  não  preparado  para  resistir  a  um  frio 
muito intenso, situa-se nas latitudes norte de 50° 
para a América do Norte, e 70° para a Noruega, 
registrando-se, portanto, uma diferença da ordem 
de  20°,  a  favor  deste  último  país,  beneficiado 
com  a  passagem  da  Corrente  do  Golfo.  As 
condições são idênticas para as culturas de trigo 



e batatas, bem como para a criação de cavalos, 
mulas  e  ovelhas.  As  regiões  inóspitas,  onde  o 
trenó, puxado por cães, prevalece como o meio 
preferido  do  transporte,  começam  na  latitude 
norte de 55° na América do Norte e de 70° na 
Noruega.
Todos  esses  fatores  climáticos  que  facilitam  a 
vida  cotidiana,  possibilitam  o  cultivo  e  a 
civilização,  criam  prosperidade  e  propriedade, 
são presentes da Corrente do Golfo, oferecidos a 
seu favorito,  o  Oeste  europeu.  É perfeitamente 
lícito  dizer  que  o  fato  de  essas  regiões  terem 
logrado progressos culturais antes de os mesmos 
terem sido conquistados pelo Leste da América 
do  Norte,  é  devido  única  e  exclusivamente  à 
Corrente do Golfo.
A influência climática torna-se ainda mais nítida e 
acentuada  quando,  para  caracterizá-la,  se 
recorre aos métodos demonstrativos, elaborados 
pela  climatologia.  São  simples  e  de  fácil 
compreensão.  Pelos  motivos  de  ordem prática, 
já-mencionados,  usam-se  para  índices 
característicos  os  dados  de  medição  da 
temperatura do ar que, independentemente das 
respectivas  condições  topográficas,  são 
calculados  sobre  o  nível  do  mar.  Distingue-se 
entre a  leitura imediata  do registro  dos valores 



diários e os valores médios,  mensais e anuais, 
apurados com base nos primeiros. Mormente os 
valores  médios  prestam-se à caracterização do 
clima,  dentro  do  escopo  das  tarefas  que 
interessam  nosso  assunto;  esses  valores  são 
bem  compreensíveis  e  fornecem  informações 
valiosas a  respeito  da distribuição  global  do  ar 
quente.
Os  pontos  geográficos  registrando  a  mesma 
média anual de temperatura quente são ligados 
por linhas, chamadas isotermas por unir lugares 
onde  prevalecem  temperaturas  idênticas  (em 
média anual). O traçado dessas linhas revela, de 
imediato,  as  condições  climáticas  e,  com  isto, 
aquilo  que  é  exigido  pela  resposta  à  seguinte 
pergunta:  de que maneira  a  Corrente  do  Golfo 
age sobre o clima no Noroeste europeu?
A Fig.  11  mostra  as  isotermas  no  âmbito  do 
Atlântico  Norte.  Como  era  de  se  esperar,  no 
traçado  geral  as  isotermas  acompanham  a 
direção  da  Corrente  do  Golfo,  com  a  qual  a 
média  anual  da  temperatura  do  ar  sobe, 
expressivamente,  em  direção  oeste-leste, 
condicionando  a  já  mencionada  preferência 
climática  com  que  se  beneficia  a  costa  oeste, 
receptora  das  águas  cálidas  dessa  corrente 
marítima,  comparada  com as  regiões  do  litoral 



oeste, que não as recebem.
Esta norma geral é demonstrada de maneira bem 
expressiva  pelas  isotermas  de  zero  grau, 
especificamente realçadas na Fig. 11. Conforme 
indica o seu nome, essas linhas unem os lugares, 
cuja temperatura média anual é de exatamente 
zero grau. O seu traçado é de interesse especial 
para o nosso assunto.
A isoterma 0o deixa a costa leste da América do 
Norte, a partir de 50° de latitude Norte, à altura 
da Terra Nova.  Ali  aproxima-se da Corrente do 
Golfo,  que  a  empurra,  abruptamente,  para  o 
Norte, fazendo-a contornar a ponta meridional da 
Groenlândia.  Depois,  passando  por  sucessivas 
latitudes,  ela  sobe  à  península  escandinava  e, 
somente além do círculo polar, aproximadamente 
a 75° de latitude Norte, faz o seu retorno.
Esta ampla curva, aberta, na qual a isoterma 0o 

evolui sobre mais de 25° de latitude, acima das 
áreas  de  clima  privilegiado,  demonstra,  e  de 
maneira  expressiva,  o  quanto  o  Noroeste 
europeu  goza  do  favoritismo  unilateral  e 
desmerecido por parte da Corrente do Golfo. Diz-
se que se pode observar como ali essa corrente 
marítima brinda com todos os dotes de um clima 
marítimo,  moderado,  caracterizado  por  uma 
temperatura  amena  e  umidade,  justamente  os 



locais ligados entre si pela isoterma 0o, levando 
em suas costas largas uma verdadeira "sacola de 
presentes".
O que aconteceria, se, de repente, a Corrente do 
Golfo  deixasse  de  passar  por  aquelas  plagas? 
Então,  a  cornucópia  se  fecharia  e  a  fartura 
estaria terminada.

Fig. 11. As isotermas no Atlântico Norte hodierno 
(escala  de  1:70.000.000).  A Corrente  do  Golfo 
aparece no Atlântico. O sistema de isotermas no 
Atlântico  Norte  é  representado  pelas  isotermas 



de 0o, 10° e 20°. A isoterma de 20° acompanha 
primeiro  o  contingente  principal  das  águas  da 
Corrente  do  Golfo  e  depois  segue  o  ramo 
africano,  retornando  ao  Sul,  para  continuar  na 
costa da África Setentrional, sobre a Cordilheira 
do Grande Atlas. A isoterma de 10° acompanha 
mais ou menos o trecho passando ao largo da 
Inglaterra; e a isoterma de 0° delimita os efeitos 
periféricos do último trecho da Corrente do Golfo 
no seu ponto de retorno ao Norte. Resultado: as 
isotermas  acompanham  total  e  nitidamente  a 
Corrente do Golfo.

O  clima  do  Noroeste  europeu  passaria  por 
profundas transformações, visto que, junto com a 
passagem da Corrente do Golfo, desapareceriam 
as  condições  para  o  clima  privilegiado  e,  com 
isto,  a  causa  do  atual  quadro  meteorológico, 
anormal. Nesse caso, a exemplo da América do 
Norte  e  Ásia,  as  isotermas  deveriam  ficar 
aproximadamente paralelas com os meridianos e, 
portanto,  seguir  do  Oeste  para  o  Leste.  As 
isotermas de zero grau passariam entre os 45° e 
50°  latitude  norte.  Com isto  ficaria  eliminada  a 
sinuosidade norte da isoterma 0°,  característica 
do quadro meteorológico atual e acabar-se-ia a 
grande fartura, trazida pela Corrente do Golfo: A 



preferência climática  do Noroeste europeu teria 
chegado a seu fim. Esta diferença climática, por 
ora debatida a título de mera hipótese e ilustrada 
com  o  traçado  da  isoterma  0o,  decerto  possui 
substância suficiente para servir de critério para 
julgar se a Corrente do Golfo, sempre e em todos 
os tempos, se teria dirigido ao Noroeste europeu, 
ou se outrora teria seguido rumo diferente.
Nem há dúvida de que a Corrente do Golfo leva 
na sua faixa azul-celeste o destino climático do 
Noroeste  europeu.  Os  traçados  das  isotermas 
talvez encerrem a solução do nosso problema. A 
pista  leva  do  Atlântico  da  atualidade  para  o 
passado remotíssimo,  recuado no tempo, muito 
além  dos  poucos  milênios  historicamente 
palpáveis.

A Corrente do Golfo e o Período 
Quaternário

O  nexo  causal  entre  o  clima  privilegiado  do 
Noroeste europeu e a passagem desimpedida da 
Corrente  do  Golfo  está  totalmente  esclarecido. 
Enquanto por lá passarem as águas cálidas da 
Corrente  do  Golfo,  prevalecerão  o  clima 
moderado  e  as  elevadas  médias  anuais  da 
temperatura  do  ar,  tal  e  qual  prevaleceram  no 



decorrer dos tempos históricos.
Evidentemente,  isto  não  exclui  a  eventualidade 
hipotética de, em outros tempos, o clima ter sido 
diferente,  talvez,  bem mais  inóspito  e  frio.  Por 
conseguinte, a próxima consulta de informações, 
a  ser  dirigida  aos  especialistas  em 
paleoclimatologia,  deve  ser  formulada  da 
seguinte maneira:
Será  que,  a  qualquer  tempo,  houve  quedas 
bruscas da temperatura no Noroeste europeu e, 
no contexto de nossas conjeturas climatológicas, 
poderiam  essas  eventuais  quedas  ser 
consideradas,  seguramente,  como  provocadas 
pela ausência da Corrente do Golfo, durante uma 
época específica?
Numerosas  disciplinas  especializadas 
colaboraram,  de  maneira  a  serem  bem 
sucedidas, para o fim de reconstituir um quadro 
distinto,  em  todos  os  pormenores,  do 
comportamento do clima, no decurso do passado 
geológico recente. A Geologia e a Paleontologia 
determinaram horizontes e épocas, cuja fixação 
foi  feita  com  base  nos  chamados  fósseis  de 
orientação. Cabe aqui ressaltar, especialmente, a 
colaboração prestada por pesquisadores suecos, 
tais  como  de  Geer  e  Sernander.  A análise  do 
pólen forneceu dados básicos, de grande valor, 



permitindo fazer uma idéia bem realista da flora 
dominante  e  tirar  conclusões  do  clima  a  ela 
condicionada.  A seguinte  tabela,  resumindo  os 
tempos primitivos, não pretende estar completa, 
— pois  se  o  fosse  passaria  do  escopo  destas 
exposições — mas sim estar correta.

TABELA DO CLIMA NOS TEMPOS 
PRIMITIVOS

Período Subperíodo Começou 
em aprox.

Tipo de clima

Holoce
no 
Quinten
úrio

Presente
pós-glacial
epiglacial

2000 a.C.
5000 
10000 

temperatura 
em declínio
ótimo
sub-boreal 
(frio)

Quatern
ário

ultima etapa 
glacial

20000 das  etapas 
glaciais

A fim de conferir conteúdo inteligível aos termos 
lacônicos  da  tabela  supra,  cumpre  passar  em 
revista o clima do Noroeste europeu,  em "flash 
back".
Em um rápido  relance  para  trás,  passando  da 
Idade do Ferro,  de clima inóspito,  entramos na 
Idade do Bronze que, ao menos sob o aspecto 



climático  era  uma  época  privilegiada.  Naquela 
época,  toda  a  Europa,  até  as  latitudes  mais 
setentrionais, ostentava espessa coberta vegetal, 
verde,  constituída  por  carvalhos,  faias  e 
aveleiras;  em meio  a  essas matas em tons de 
verde-claro,  floresceram  as  civilizações 
avançadas  de  Hallstatt,  Áustria.  Bem, 
provavelmente  a  Europa  deve  essa  sua  fase 
cultural  justamente  ao  clima  maravilhosamente 
temperado daquela época.
A próxima seqüência mostra o período neolítico, 
favorecido por ótimas condições climáticas,  das 
quais as vigentes durante o paraíso da Idade do 
Bronze eram tão-somente um pálido reflexo. Bem 
se compreende o móvel do súbito progresso da 
primitiva  civilização  européia  que,  certamente 
não por puro acaso, coincide com esse ponto alto 
de  preferência  climatológica.  Florestas  claras 
espalharam-se por toda parte; havia abundância 
de  vida  animal;  um  cardápio  farto  e  variado 
estava à disposição "do homem contemporâneo, 
conforme o atestam as escavações dos montões 
de  resíduos  de  suas  cozinhas.  Os  geólogos 
costumam  chamar  este  superíodo  de  Litorina,  
segundo  o  seu  fóssil  de  orientação,  o  caracol-
marinho  Litoria  litorina,  que  caracteriza  as 
respectivas sedimentações no Mar Báltico.



A um passo para trás, os carvalhos de cor verde-
dourada, foram precedidos por pinheiros, bétulas 
e alamos, de tonalidade mais carregada; o clima 
ficou mais frio. E ao recuarmos mais um passo 
no  tempo,  encontramo-nos  na  fase  do  frio 
intenso, sub-boreal, da era epiglacial, no período 
Yoldia,  chamado  segundo  o  seu  fóssil  de 
orientação, a concha-marinha ártica Yoldia ardia. 
Desapareceram  as  bétulas.  Gramas  polares 
raquíticas constituíam a floresta contemporânea, 
lá onde, pouco tempo atrás, vimos se estender 
espessas  matas  de  carvalho,  penetradas  pelos 
raios de um sol ameno. Nas bordas das geleiras, 
em  recuo,  florescia  o  drias-de-prata;  por  toda 
parte,  pântanos  e  poços  de  água  estagnada. 
Durante  a  breve  floração,  de  apenas  quatro 
meses, a flora restringe-se às chamadas formas 
dríades, satisfazendo-se com um mínimo de luz. 
Ao  invés  de  uma  vegetação  viçosa,  verde, 
encontramos carência  e  subdesenvolvimento;  a 
tundra substitui  as  florestas e clareiras floridas. 
Lá, longe no horizonte, resplandece o brilho frio 
do  gelo,  avançando  progressiva  e 
implacavelmente, a partir  das terras geladas ao 
Norte  e  ameaçando  extinguir  os  últimos 
resquícios de vida.
Quanto mais  as seqüências do "flashback"  nos 



fazem recuar no passado geológico, tanto mais a 
camada de gelo se expande, prodigiosamente, e 
penetra em direção sul, cobrindo com seu manto 
branco,  cintilante,  a  Escandinávia.  A glaciação 
forma uma ponte para o continente europeu e, 
em  diversas  etapas,  de  intensidade  variável, 
alcança  o  Norte  da  Alemanha,  a  Irlanda  e 
Inglaterra, até a extrema ponta sudoeste do País 
de  Gales,  enterrando  todas  aquelas  terras 
debaixo de uma grossa camada alva e rígida, de 
algumas  centenas  de  metros  de  espessura. 
Simultaneamente,  idênticas  camadas  de  gelo 
vão-se  formando  e  avançam  na  América  do 
Norte. De ambos os lados do Atlântico, o quadro 
é o mesmo, triste e inclemente; gelo e nada além 
de gelo, em toda parte. Não se pode falar mais 
de  nenhuma  preferência  climática  para  o 
Noroeste  europeu,  em  comparação  com  o 
Nordeste  da  América  do  Norte.  Atingiu-se  e 
prevaleceu  uma  fase  geológica  na  qual  o 
Noroeste europeu ainda não contava com o seu 
atual  clima  favore.cido.  Em  virtude  desse 
privilégio  climático  ter  sido  reconhecido  como 
uma  dádiva  da  Corrente  do  Golfo,  este  fato 
paleoclimatológico é de grande interesse para as 
nossas  pesquisas,  pois  a  inexistência  desse 
privilégio talvez pudesse valer por um indício da 



ausência primitiva da Corrente do Golfo; com isto 
tornar-se-ia  discutível  a  eventualidade  de  que, 
durante  a  época na qual  não houve condições 
climáticas  favoráveis,  a  Corrente  do  Golfo,  de 
fato,  esbarrou  com  um  bloqueio  existente  em 
qualquer  lugar  do  Atlântico,  que  a  captou  e 
conseqüentemente a impediu de prosseguir  em 
seu rumo à costa oeste da Europa.
E agora, o que mostra o nosso filme, subitamente 
parado? A sessão parou na época de transição 
do  período  holoceno  para  o  quaternário 
(plistoceno ou glacial), no clímax entre quinto e o 
quarto períodos geológicos. Como por um passe 
de  mágica,  encontramo-nos  em  um  mundo 
estranho.  O  solo  está  coberto  de  gelo,  gelo 
cintilante,  que  se  expande  em  prodigiosa 
extensão  debaixo  de  um  céu  carregado, 
encoberto, de nuvens de mormaço e neblina, um 
céu sem horizonte...

Primeiro foi a época em que viveu Ymir, não 
havia areia, nem mar, tampouco ondas marinhas, 
Não encontrei terra, nem céu curvando-se sobre 

ela, um vazio completo... e em parte alguma 
crescia o capim...

(Völuspa)



Os geólogos chamam esse período de quarta e 
última etapa glacial; era o quarto e último avanço 
das geleiras, sucessivo e intercalado de períodos 
mais  quentes,  intermediários.  E  durante  todo 
esse  período  prolongado,  o  Noroeste  europeu 
não gozou de nenhuma preferência climática em 
relação ao Leste norte-americano.
Por ora, basta esta constatação para os fins da 
pesquisa  que  nós  propomos  encetar.  Ficou 
provada  a  existência  de  um nexo,  ainda  a  ser 
definido nos seus pormenores, entre o clima do 
Noroeste europeu, durante o período quaternário 
e  o  rumo  seguido  pela  Corrente  do  Golfo. 
Todavia, este livro não é um manual de Geologia 
ou  Paleoclimatologia  e  nem  pretende  divulgar 
noções  exatas  das  mudanças  climáticas,  nos 
tempos  primitivos.  Assim  sendo,  deixamos  em 
aberto  a  pergunta  se,  para  tanto,  devem  ser 
responsabilizadas causas de ordem astronômica, 
tais como oscilações no plano da órbita terrestre, 
deslocamento  das  apsides,  modificações  na 
obliqüidade  da  eclíptica,  ou  fatores  cósmicos, 
como,  por  exemplo  a  passagem de nuvens de 
névoa escura.
Portanto,contentemo-nos  como  resultado 
importante,  indicando  a  existência  ambivalente 
de geleiras, à direita e à esquerda do Atlântico, 



durante  o  período  quaternário.  Os  dois 
continentes  estavam  debaixo  de  imensas 
camadas  de  gelo,  cuja  enorme  expansão  por 
vezes  alcançava  a  latitude  de  50°.  Para  nós, 
apenas  este  ponto  é  importante  e  pouco 
interessa a latitude onde se achar que deva ser 
traçada  a  linha  demarcatória  entre  as  regiões 
cobertas  e  as  livres  de  glaciação.  Lá,  aonde 
essas linhas demarcatórias persistiram por mais 
tempo,  deixaram  seus  vestígios,  evidenciados 
como acumulações de rochas detríticas; são os 
chamados  cinturões  de  morenas  terminais,  de 
localização conhecida. Em linha mais ou menos 
paralela, acompanham os meridianos, que tanto 
passam  pelo  Novo,  quanto  pelo  Velho  Mundo. 
Também o Atlântico Norte possuía uma tal linha 
demarcatória, entre o perímetro das águas livres 
e  o  das  tomadas  pelo  gelo  flutuante  e  que 
corresponde  às  delimitações  traçadas  em terra 
continental.
A Fig. 12 demonstra o traçado aproximado dessa 
linha demarcatória. Na época da maior expansão 
das glaciações, ela passava entre os 45° e 50° 
de latitude; contudo, convém lembrar que para o 
nosso  assunto  não  interessa  tanto  a  definição 
exata da latitude, mas sim o traçado geral dessas 
linhas demarcatórias da expansão das geleiras. 



Acontece que este traçado confere, de maneira 
inconfundível,  com  o  das  isotermas, 
correspondentes  a  uma  temperatura  normal, 
isenta das influências exercidas pela Corrente do 
Golfo.
O que significariam essas  linhas  demarcatórias 
da  expansão  das  glaciações,  acompanhando  o 
traçado das isotermas?
As  camadas  de  gelo  permanente,  resistente  à 
passagem dos anos, somente tiveram condições 
de  persistir  enquanto  a  média  da  temperatura 
anual ficou abaixo de zero grau e apresentou um 
mínimo  de  variações.  Lá,  onde  as  terras 
começaram a ficar livres do gelo, a temperatura 
média deve ter subido acima de zero grau.



Fig. 12. Os limites da glaciação no quaternário.  
Os cinturões de morenas terminais, encontrados 
no Canadá e na Europa, servem de pontos de 
referência  para  avaliar  os  efetivos  limites 
atingidos pelos avanços das geleiras, em direção 
sul,  durante o periodo quaternário. A Oeste e a 
Leste  do  Atlântico,  esses  limites  ficavam  em 
latitudes  aproximadamente  iguais.  Logo, 
conforme  dali  resulta,  de  maneira  inequívoca, 
durante  o  quaternário,  o  clima  no  Noroeste 
europeu era  nada privilegiado,  em comparação 
com o do Nordeste norte-americano.

Esta  hipótese  é  lícita  para  as  regiões  cuja 



topografia  pouco  acidentada  permitia  pouco 
declive na passagem das terras cobertas de gelo, 
para as de cobertura vegetal. Outrossim, lá onde 
as  geleiras,  descendo  por  faldas  íngremes, 
penetravam  fundo  nas  zonas  moderadas,  a 
exemplo  do  que  se  dá  nas  cordilheiras  sul-
americanas, não se torna tão fácil a identificação 
das bordas das glaciações com as isotermas de 
zero grau. Todavia,  também para o nosso caso 
atual,  convém  frisar  que  a  borda  da  geleira 
quaternária  fornece  tão-somente  um  indício 
aproximado  da  localização  contemporânea  das 
isotermas de zero grau,  pois  também naqueles 
tempos, vez ou outra, as massas de glaciação, 
cobrindo  o  solo  terrestre,  tanto  poderiam  ter 
avançado  além  do  limite  de  zero  grau  quanto 
poderiam ter deixado de alcançá-lo. Contudo, a 
grosso  modo,  é  lícito  opinar  que  as  geleiras 
permanentes  se  teriam  expandido  até  onde  a 
temperatura  média  se  aproximava 
suficientemente do ponto de deseongelação. No 
entanto,  esta  hipótese  não  permite  traçar  uma 
linha geograficamente bem definida, antes indica 
uma faixa de terras, de largura vária, dentro da 
qual,  ali  ou  acolá,  se  situava  o  perímetro, 
igualmente variável, atingido pelas glaciações em 
avanço, ou respectivamente em recuo. Em todo 



caso,  nem  se  trata  tanto  de  reconstituir,  com 
exatidão,  a  localização  daquela  linha 
demarcatória, o que por sinal jamais poderá ser 
feito,  mas  sim  do  seu  traçado  geral  e  o  das 
isotermas de zero grau, com ela relacionadas; e 
este traçado pode ser  determinado de maneira 
precisa  e  fora  de  dúvida.  Para  tanto,  temos  o 
auxílio  valioso  dos  vestígios  deixados  pelas 
morenas terminais quaternárias.
As  morenas  terminais  acumularam-se,  como 
continuaram  a  acumular-se,  sempre  no  bordo 
extremo da geleira, no limite exato entre as terras 
cobertas de gelo e as de cobertura vegetal, entre 
a zona do "acima" e "abaixo" de zero grau. Já 
foram mencionadas, em outra parte, as repetidas 
mudanças  climáticas  durante  o  período 
quaternário, quando houve as diversas etapas de 
glaciação, alter-nando-se com períodos de clima 
mais  moderado,  as  fases  intermediárias.  Toda 
oscilação  climática  manifesta-se  no 
correspondente deslocamento das isotermas. Ao 
tratar das isotermas quaternárias, cumpre indicar, 
pelo  menos,  a  época  certa  a  que  se  referem. 
Como  o  clima  característico  e  específico  do 
período quaternário tem sua expressão mais pura 
nas temperaturas da era epiglacial propriamente 
dita  ou  seja,  na  temperatura  quaternária,  as 



isotermas da glaciação máxima, ou seja, do clima 
quaternário  mais  expressivo,  são chamadas  de 
isotermas  quaternárias.  O  seu  traçado,  e 
especialmente  o  traçado  característico  das 
isotermas  de  zero  grau,  que  tornou  a  ser 
reconstituído com base no cinturão das morenas 
terminais,  situado  mais  para  o  Sul,  é  o  que 
interessa  para  o  nosso  assunto;  não  a  sua 
localização  exata.  Logo,  trata-se  tão-somente 
daquele  traçado  geral  e  não  de  uma 
reconstituição  cientificamente  rigorosa  das 
isotermas  quaternárias.  Aliás,  este  traçado  nos 
proporciona uma visão  suficientemente  exata  e 
compreensiva  do  quadro  climático  diluvial.  Dali 
podemos tirar as mesmas conclusões a respeito 
do clima quaternário, que podem ser tiradas do 
traçado das isotermas de zero grau, do período 
holoceno,  a  respeito  do  clima  quin-tenário, 
hodierno.
Com  isto,  dispomos  dos  índices  competentes 
para  as  condições  meteorológicas, 
desconhecidas, do período quaternário.
A Fig. 12, demonstrando o traçado das isotermas 
zero  grau,  quaternárias,  nos  limites  da  zona 
glacial,  confirma  que,  naquela  época,  esse 
traçado era nitidamente diferente do das atuais 
isotermas de zero grau. Ainda não havia aquela 



sinuosidade característica, ao Norte, assinalando 
a "sacola de presentes", trazida pela Corrente do 
Golfo.
A  título  de  comparação,  a  Fig.  13  demonstra 
ambas as isotermas de zero grau e, assim, ilustra 
a  radical  diferença  climática  entre  os  dois 
períodos geológicos. Com a clareza própria a tais 
diagramas, confirma que, de fato, durante todo o 
período  quaternário,  o  Noroeste  europeu  ainda 
não  gozava  do  privilégio  de  suas  atuais 
condições  meteorológicas  e,  a  exemplo  do 
contemporâneo  Nordeste  norte-americano, 
estava coberto por uma enorme camada de gelo 
compacto.
Como o clima francamente favorável do Noroeste 
europeu está condicionado à Corrente do Golfo, 
a  inexistência  de  tal  favorecimento  durante  o 
período  quaternário  permite  concluir  que  muito 
provavelmente  naquele  período  a  Corrente  do 
Golfo  ainda  não  passava  ao  largo  das  costas 
européias.  Dificilmente  poderia  haver  engano a 
este respeito, pois naqueles tempos a Irlanda era 
uma  terra  ártica,  inóspita,  coberta  de  gelo,  ao 
passo que hoje em dia, irrigada pela Corrente do 
Golfo,  palmeiras  e  outras  plantas  subtropicais 
crescem  à  beira  do  Mar  da  Irlanda,  mesmo 
durante  o  inverno  temperado.  Esta  diferença 



marcante,  indiscutível,  entre  as  condições 
meteorológicas nos períodos quaternário e atual, 
nos  dá  a  quase  certeza  de  que,  naqueles 
tempos, por lá ainda não passava a Corrente do 
Golfo,  graças  à  qual,  em  época  posterior,  a 
Irlanda foi cognominadade Ilha Verde.
A  prudência  manda  fundamentar  a  premissa 
obtida.  Portanto,  vamos  examinar  e  resolver, 
primeiro, um problema intermediário, para saber 
da eventualidade de existir outra causa a explicar 
esta  mudança  climática  tão  acentuada,  além 
daquela  configurada  pela  ausência  e  chegada, 
respectivamente,da Corrente do Golfo nas costas 
do Noroeste europeu.



Fig.  13. As isotermas 0° do quarto e do quinto 
períodos  geológicos.  A isoterma 0o quintenária, 
adotada da fig. 11 e que aparece em cima, evolui 
em  sua  típica  sinuosidade.  De  maneira 
igualmente característica, essa sinuosidade está 
ausente com a isoterma 0o quaternária, adaptada 
da  fig.  12.  As  regiões  terrestres  (tracejado), 
mormente o Noroeste europeu, são as receptoras 
da "sacola de presentes",  trazida pela Corrente 
do  Golfo.  Dali  se  conclui  inequivocamente  que 
durante todo o quaternário a Corrente do Golfo 
não atingia o Noroeste europeu.



Sem dúvida, por si só, a ausência da Corrente do 
Golfo não bastaria para explicar a formação das 
enormes geleiras no Canadá e na Escandinávia, 
bem  como  a  estranha  mutação  periódica, 
registrada naquele manto de gelo. De certo, para 
tanto,  contribuíram  outros  fatores,  de  natureza 
telúrica e cósmica. A Fig.  13 não pretende, em 
absoluto,  resolver  todos  os  problemas  da  era 
glacial,  mas  trata  tão-somente  do  problema 
parcial,  dizendo  respeito  ao  seguinte: 
independentemente de todos os demais fatores, 
cooperantes, a forma e extensão específicas da 
glaciação diluvial no Noroeste europeu seria ou 
não seria a conseqüência exclusiva da ausência 
da Corrente do Golfo?
Se  houve  quaisquer  fatores  adicionais, 
promovendo as glaciações, fossem de natureza 
telúrica  ou  cósmica,  todos  eles  deveriam  ter 
influído  na  temperatura,  pelo  menos  no 
hemisfério norte do globo terrestre. Por exemplo, 
um  declínio  geral  de  temperatura,  porventura 
causado pela passagem de uma nuvem cósmica, 
de  névoa escura,  absorvendo  e  enfraquecendo 
os  raios  solares,  teria  provocado  um 
deslocamento paralelo de todas as isotermas no 
hemisfério norte. Da mesma maneira, um declínio 



parcial  da temperatura  no hemisfério  norte,  em 
conseqüência  de  outras  causas  cósmicas, 
deveria ter influído na temperatura local. Suposto 
que, durante as etapas de glaciação, a Corrente 
do Golfo tenha passado pelo Noroeste europeu, 
a  exemplo  de  como por  lá  passa  nos  dias  de 
hoje,  seria  fácil  reconstituir  o  clima  quaternário 
para esse caso hipotético.
A Fig. 14 demonstra este quadro meteorológico, 
obtido mediante o deslocamento para o Sul das 
isotermas  holocenas.  A  isoterma  0°  torna  a 
mostrar a sua curva característica para o Norte, 
que corresponde tão-somente ao declínio parcial 
da temperatura e foi deslocada em cerca de 10° 
de  latitude  mais  para  o  Sul.  Este  traçado 
puramente  imaginário  —  convém  frisar 
novamente  este  particular  —  da  isoterma  0° 
quaternária,  forçosamente  deveria  ter  fixado  a 
linha  demarcatória  das  zonas  glaciais  e  a 
localização das morenas terminais. Segundo esta 
tese, no Canadá, elas dever-se-iam ter localizado 
entre os 40° e 45° de latitude, enquanto que, no 
Noroeste europeu,  as geleiras teriam avançado 
até  somente  os  65°  de  latitude.  As  Ilhas 
Britânicas, a Irlanda e Noruega, até a altura de 
Trondheim  e  Nansos,  teriam  ficado  isentas  de 
glaciações. No entanto, na realidade, as massas 



de  gelo  atingiram  toda  a  Inglaterra,  e  no 
continente  europeu  desceram  quase  até  as 
regiões  que,  atualmente,  são  de  Berlim.  A sua 
localização,  indelevelmente  marcada  pelos 
vestígios  perpetuados  nas  morenas  terminais, 
atesta de maneira insofismável que fatores gerais 
de glaciação, fossem telúricos ou cósmicos, por 
si só jamais teriam sido suficientes para explicar 
justamente  aquela  ausência  da  "sacola  de 
presentes" que, sempre e por princípio, beneficia 
as temperaturas do Atlântico nordeste, por onde 
passa  a  Corrente  do  Golfo  e,  de  forma 
correspondente, deixa de espalhar suas dádivas 
por onde ela não passa. Todavia, há ainda outras 
eventualidades  plausíveis  para  explicar  esta 
característica decisiva, de maneira diferente.
Por  conseguinte,  a  ausência  da  Corrente  do 
Golfo  constitui-se  na  única  causa  possível  da 
situação  efetiva  da  zona  glacial  no  Noroeste 
europeu.  Somente  por  que,  durante  todo  o 
período  quaternário,  a  Corrente  do  Golfo, 
seguramente, não atingiu a Europa, as geleiras 
suecas,  cuja  formação  tanto  poderia  ter 
acontecido  com  a  passagem  da  Corrente  do 
Golfo,  tiveram  a  sua  expansão  prodigiosa  e 
atingiram  toda  a  Inglaterra  e  todo  o  Noroeste 
europeu.  A  conseqüente  ausência,  nessas 



regiões,  do  atual  clima  privilegiado,  no  período 
quaternário,  poderia  ter  a  sua  causa  na 
inexistência da Corrente do Golfo, na época em 
apreço.  O  que  será  que  a  Paleontologia  acha 
disto?
Em  sua  qualidade  de  corrente  marítima,  a 
Corrente  do  Golfo  é  provocada pelas  monções 
que,  por  sua  vez,  em  decorrência  imediata, 
resultam do acopla-mento frouxo existente entre 
o globo terrestre em rotação e o seu envoltório de 
ar. Sem dúvida, a Terra girava também durante o 
período  quaternário.  Logo,  naqueles  tempos, 
certamente,  as  monções  sopravam  da  mesma 
forma de como estão soprando agora, como as 
do  Leste  passando  sobre  as  latitudes  mais 
baixas,  e  as  do  Oeste  sobre  as  latitudes  mais 
altas. Logo, o esquema da circulação das águas, 
conforme Fig. 9, é válido também para o período 
quaternário. Naqueles tempos, as águas quentes, 
tropicais, eram levadas igualmente para o Oeste 
e,  no  trecho  superior  do  redemoinho  das 
correntes  marítimas,  a  corrente  desviada  na 
costa leste da América do Norte, seguia para o 
Leste, ou seja, a Europa. A Corrente do Golfo é 
tão velha quanto o próprio Atlântico.
Inexiste  todo  e  qualquer  motivo  para  supor-se 
que, no período quaternário, não houvesse uma 



fossa de água entre a Europa e a América. Com 
toda a probabilidade, ela foi aberta em inícios do 
período terciário, com o afastamento mútuo das 
grandes placas tectônicas, fossem quais fossem 
as  razões  para  tanto.  Em  fins  do  período 
quaternário, a situação dessas placas tectônicas, 
certamente, já era bastante semelhante à atual. 
Os seus afastamentos começaram e, em grande 
parte,  terminaram  no  período  geológico 
precedente, ou seja, no terciário. A exemplo do 
que  se  dá  hoje  em  dia,  também  no  período 
quaternário o Atlântico se estendia do Mar Ártico 
até  o  Antártico,  com  placas  continentais  em 
ambos  os  seus  lados.  Como  hoje,  também 
naqueles  tempos  remotos  as  monções 
setentrionais  e  meridionais  levavam  as  águas 
cálidas,  tropicais,  para  o  Oeste  e,  pelo  nariz 
formado pela placa brasileira, eram dirigidas para 
o Atlântico norte.



Fig. 14. Um argumento paleoclimático invalidado. 
Seria  possível  que  as  glaciações  do  Noroeste 
europeu  fossem  provocadas  por  causas 
genéricas,  de  ordem  telúrica  ou  cósmica,  ao 
invés da ausência da Corrente do Golfo'? Nesse 
caso,  a  isoterma  0o quaternária  passaria  em 
paralelo  com  a  hodierna,  ou  seja  uns  10°  de 
latitude  mais  para  o  Sul.  Aí  os  limites  das 
glacíações  ter-se-iam situado lá  onde mostra  a 
figura. A Inglaterra, Irlanda e Noruega teriam sido 
poupadas do seu manto de gelo. A comparação 
com o efetivo traçado dos limites das glaciações 



(fig.  12)  prova que a sua localização é devida, 
única e exclusivamente, à ausência da Corrente 
do  Golfo.  Daí  se  conclui  que  no  quaternário  a 
Corrente  do  Golfo  não  atingia  o  Noroeste 
europeu.

Hoje,  como outrora,  a  costa nordeste brasileira 
encaminhava  essas  águas  para  a  América 
Central,  onde,  desde  havia  muito, 
presumivelmente em inícios do terciário, a julgar 
pelas extensas camadas de lava, a constituição 
geotectônica  estava  essencialmente  concluída. 
Seria  de  supor-se  que  a  enorme  pressão 
exercida pelas placas tectônicas teria forçado a 
abertura das bacias de entrada entre o continente 
e o arco das Antilhas, de modo que o percurso da 
Corrente  do  Golfo  quaternária  deve  ter 
correspondido perfeitamente ao atual.
No entanto, suposto que naqueles tempos ainda 
não  houvesse  o  Golfo  do  México,  hoje  com 
profundidade  de  até  3.000m,  e  a  costa  leste 
quaternária  da  América  Central  teria  sido 
localizada onde hoje se situam as Antilhas; disto 
resultaria  tão-somente  um ligeiro  deslocamento 
paralelo  da  Corrente  do  Golfo  para  o  Leste. 
Mesmo  sob  estas  condições,  a  corrente  seria 
proveniente de Pernambuco, com o contingente 



principal de suas águas passando ao Norte, ao 
invés de ao Sul do arco das Antilhas, conforme 
acontece  nos  dias  de  hoje.  Nesse  caso,  a 
Corrente do Golfo, seria a das Antilhas. As zonas 
rasas entre as Antilhas e as Baamas substituiriam 
o Golfo do México, e na baía, um pouco ao norte 
da  Flórida,  a  corrente  teria  sido  desviada. 
Também  sob  essas  condições,  ligeiramente 
modificadas, conforme Fig. 15, as águas quentes 
teriam tido tempo suficiente para se aquecerem 
ainda mais, aumentarem o seu teor salino e se 
tornarem  na  faixa  azul-celeste  para,  como  tal, 
entrarem no cinzento Atlântico norte.



Fig.  15.  Corrente  das  Antilhas  ao  invés  de 
Corrente  do  Golfo?  Mesmo  se,  em  fins  do 
quaternário,  ainda  existisse  a  bacia  do  Mar 
Caribe,  bem  como  a  do  Golfo  do  México, 
presumivelmente  formada por desabamento,  no 
terciário inferior, uma Corrente do Golfo, mais ou 
menos equivalente à atual, ter-se-ia originado no 
arco  esboçado  pelas  Pequenas  Antilhas  e 
Baamas e teria rumado para o Leste, adentrando 
o Atlântico.



As  pesquisas  especiais  e  mais  recentes  das 
condições  orogênicas  do  arco  das  Antilhas 
confirmaram, seguramente, que a formação das 
grandes bacias de entrada no Mar Caribe e no 
Golfo do México remonta ao plioceno, última fase 
do terceiro período geológico (terciário).  Com a 
exceção do geral rebaixamento do nível do mar, 
no  quaternário,  decorrente  da  retenção  de 
grandes massas de águas nas zonas polares, as 
condições  oceanográficas  prevalecendo  nas 
regiões  de  origem da Corrente  do  Golfo,  eram 
idênticas às atuais. E mesmo o rebaixamento do 
nível do mar, da ordem de cerca de 90 m, deixou 
de exercer influência visível.
Seria  provável  que  naqueles  tempos  a  fossa 
marítima  do  Atlântico  era  de  largura  inferior  à 
atual. Com isto, o percurso da Corrente do Golfo, 
atravessan-do-a, teria sido menos extenso e, por 
conseguinte,  em sua chegada lá,  do outro lado 
do Atlântico,  as suas águas fossem ainda mais 
cálidas  que  hoje.  Ao  avaliar  ambas  essas 
influências, tira-se a conclusão de que, em caso 
extremo,  uma  deveria  compensar  a  outra. 
Também  no  período  quaternário,  os  efeitos 
climáticos produzidos pela Corrente do Golfo no 
Noroeste  europeu  teriam  sido  idênticos  aos 
registrados  atualmente,  no  holoceno,  suposto 



que, naqueles tempos, tivesse chegado até lá.
Contudo,  ela  não  chegou  até  lá,  conforme  o 
provam as glaciações na Europa Ocidental.
Outrossim,  no  decorrer  de  todo  o  período 
quaternário,  houve  uma  corrente  meridional,  e 
outra setentrional,  das monções;  quanto a  isto, 
não  há  dúvida.  Águas  quentes,  tropicais, 
passavam  ao  longo  das  costas  do  Brasil,  das 
América  Central  e  do  Norte,  até  as  latitudes 
dominadas pelos ventos oeste.  Também este é 
um  fato  indiscutível,  fora  de  dúvida.  Por 
conseguinte, também no quaternário, a Corrente 
do Golfo, levada pelos ventos oeste, entrava no 
Atlântico  norte  na  região  de  aproximadamente 
40° de latitude norte e, a partir dali atravessava-o 
em direção leste.
Ademais,  é  igualmente  certo  que,  naqueles 
tempos,  a  Corrente  do  Golfo  não  alcançava  a 
Europa, no outro lado do Atlântico. Isto permite 
uma só conclusão, a saber: em qualquer ponto, 
em meio  ao Atlântico,  a  Corrente do Golfo  era 
captada  e  desviada  do  seu  rumo.  Este  ponto 
pacífico,  logrado  em  uma  tentativa  de 
reconstituição,  inicialmente  pouco  promissora, 
revelou-se  como  base  suficientemente  sólida 
para pesquisas subseqüentes.



Eco do Oceano Atlântico

Até  agora,  as  buscas  por  pistas  válidas 
produziram  resultados  bastante  interessantes, 
até sensacionais; no decorrer de todo um período 
geológico,  um  rio  potente,  maior  do  que  a 
totalidade  de  todos  os  rios  do  globo  terrestre, 
entrou no Atlântico, mas dele não saiu. Esse rio 
não se perdeu no oceano, a exemplo de como o 
Rio Tarim se perdeu no deserto da Ásia Central. 
Para a falta de sua chegada à costa ocidental da 
Europa  há  uma  só  explicação  satisfatória,  a 
suposta existência de um obstáculo material, de 
um bloqueio efetivo, de extensão suficiente para 
captá-lo, ou talvez desviá-lo do seu rumo.
Onde se teria localizado tal bloqueio da Corrente 
do Golfo?
O mapa oceanográfico  mostra  que tal  bloqueio 
não existe mais na superfície. Este fato confere 
com  a  radical  mudança  de  clima  no  Noroeste 
europeu,  provocada  pelo  desaparecimento 
daquele  bloqueio  após  a  última  das  etapas  de 
glaciação. Pois foi naquela época que, de fato, a 
Corrente do Golfo para lá chegou pela primeira 
vez,  com  as  suas  águas  cálidas,  seus  ventos 
úmidos,  quentes,  de  chuva,  inaugurando  o 
degelo e forçando, paulatinamente, o recuo das 



geleiras para a ilha de Gotlândia, no Mar Báltico. 
Por uma razão ou outra, deve ter sido naquela 
época que aconteceu o rompimento, eliminando 
o bloqueio, até então impedindo a passagem das 
águas  quentes  e  dos  ventos  de  chuva  para  a 
Europa.
Hoje em dia, logo após desviar da costa leste da 
América do Norte, a Corrente do Golfo alcança a 
respeitável largura de 600 a 800 km. Logo, para 
captá-la,  o  bloqueio  deveria  ter  tido  o 
comprimento  de  800  a  1.000  km,  em  sentido 
transversal  para  a  corrente  marítima.  Em  seu 
roteiro geral, a Corrente do Golfo é dirigida para o 
Leste;  portanto,  o  bloqueio  deveria  ter  sido 
localizado em direção norte-sul. Ademais, deveria 
ter  sido uma grande elevação,  erguendo-se do 
fundo  do  oceano,  acima  do  nível  do  mar;  por 
enquanto,  a sua largura não pode ser  indicada 
com certeza. Talvez suas dimensões fossem de 
uns 1.000 km de comprimento, uns 400 km de 
largura e, para alcançar o leito marinho, deve ter 
tido mais de 3 km de profundidade; portanto seu 
volume total  deveria  ter  sido  de  um milhão  de 
quilômetros cúbicos. É impossível uma massa de 
matéria  terrestre  dessas  proporções  ter-se 
dissolvido em poeira ou em nada. Ela não pôde 
desaparecer sem deixar vestígios.  Em qualquer 



parte deve ter deixado uns restos identificáveis, a 
serem encontrados somente no fundo da bacia 
atlântica,  debaixo  do  trecho  percorrido  pela 
Corrente do Golfo. Portanto, cumpre consultar os 
oceanógrafos a respeito do perfil do solo no leito 
do  Atlântico,  pois  eles  reúnem  as  condições 
necessárias  para  responder-nos  de  maneira 
exata e conclusiva.
A  fig.  16  dá  uma  visão  simplificada,  em 
perspectiva,  da  bacia  oceânica,  esvaziada  de 
suas águas, no perímetro do Atlântico norte. Todo 
o  Oceano  Atlântico  representa  uma  bacia 
enorme, de 16.000 km de comprimento e cerca 
de  5.500  km  de  largura  média;  cobre  uma 
superfície de 98 milhões de km2 e contém 350 
milhões de km3 de água,  pesando mais de um 
terço de trilhão de toneladas. Somente uma parte 
dessas massas de água, de volume inimaginável, 
compartilha da Corrente do Golfo.
Desde  os  últimos  90  anos,  os  valores  de 
profundidade do Atlântico e o perfil do seu solo, 
computado  nesses  valores,  constituem assunto 
predileto  dos  oceanógrafos.  Grandes  esforços 
foram  e  continuam  a  ser  desenvolvidos  para 
evitar  qualquer  solução  de  continuidade  na 
disponibilidade  dos  vastos  recursos  materiais, 
necessários a tais estudos. A história desse setor 



da  pesquisa  submarina  constitui  um  capítulo 
interessante.
Seu  início  remonta  a  1860,  à  partida  de  uma 
expedição sueca, cujos equipamentos eram bem 
mais primitivos do que os atuais. Depois, Wyvill 
Tompson  e  Carpenter  continuaram  nessas 
pesquisas  e  nelas  aplicaram  toda  a  sua 
sistemática  britânica,  embora,  no  curso  dos 
trabalhos  quase  naufragasse  o  seu  barco 
"Lightning",  na  época  já  um  tanto  velho  e 
obsoleto.  Contudo,  os  esforços  desenvolvidos 
pelos  dois  pesquisadores  ingleses  lograram 
chamar a atenção dos círculos competentes na 
Grã-Bretanha,  então  dona  dos  oceanos,  e  o 
governo  colocou  à  sua  disposição  um  outro 
barco,  bem  equipado,  o  "Porcupine".  Os 
resultados  obtidos  marcaram  época.  Em  1872, 
zarpou a expedição, a bordo do "Challenger", que 
se tornou famosa, e realizou 370 sondagens, 255 
medições de temperatura e 129 lançamentos de 
rede de reboque, ao longo das 8.000 milhas do 
seu  percurso  total.  Já  aquelas  primeiras 
pesquisas sistemáticas revelaram o fato de o solo 
do Atlântico não ser  plano,  mas apresentar um 
relevo fortemente perfilado, a exemplo de como 
vem sendo demonstrado pelo esquema da Fig. 
16.



Viagens posteriores, mormente as efetuadas pelo 
"Hydra"  britânico,  pelo  "Dolphin"  e  "Gettysburg" 
dos EUA, e, enfim, pelo "Meteor" da Alemanha, 
proporcionaram  inúmeros  dados  individuais  e, 
com  isto,  mais  de  10.000  sondagens  de  eco, 
segundo  o  princípio  de  Behm.  Com o  relatório 
suscinto e compreensivo, publicado por H. Stocks 
sobre  os  "Resultados  Científicos  da  Expedição 
Alemã Atlântica", de 1935, obteve-se o seguinte 
quadro, que em muito ampliou nosso saber sobre 
o  Oceano Atlântico:  A imensa bacia  atlântica  é 
dividida em duas bacias parciais, por um enorme 
dorsal submarino, que se estende da Islândia às 
regiões  da  Antártica.  A profundidade  média  da 
bacia  ocidental  é  de  6.500  m,  e  a  da  bacia 
oriental,  de  4.500  m;  em  alguns  pontos,  a 
profundidade ultrapassa o limite dos 7.000 m.
O dorsal divisório entre as duas bacias parciais é 
chamado de "dorsal Dolphin", em homenagem ao 
barco  de  operações  geométricas  'norte-
americano, com este nome; todavia, também se 
fala  em  dorsal  atlântico  e,  com  menos 
propriedade,  em planalto  atlântico.  Ele atinge a 
altitude média de 2.750 m sobre o leito marinho. 
A  Fig.  16  mostra  o  corte  dessa  elevação, 
fortemente  acentuada,  atravessando  o  Atlântico 
Norte, a 40° de latitude,norte; observa-se ali uma 



conformação  de  grande  largura,  de  uns  300  a 
400 km na linha dos 4.000 m de profundidade, 
que  se  apresenta  como  um  dobramento 
submarino,  de  cuja  segmentação  e  suposta 
origem  trataremos  em  outra  parte.  Todavia,  a 
esta  altura  das  pesquisas,  interessa  uma 
particularidade característica dessa cordilheira no 
fundo do mar.
A  um  determinado  ponto,  situado  a 
aproximadamente 30° de latitude oeste e 40° de 
latitude norte, o dobramento alarga-se para uma 
formação estranha, enigmática, dando o aspecto 
de  um  imenso  planalto  submarino,  um  vasto 
maciço térreo submerso.

Fig.  16.  Relevo  do  solo  do  Atlântico  (Corte 



transversal,  40° Norte).  Escala  de 1:60.000.000 
(Icm = 600km);  valores de altitude aumentados 
em 600 vezes (Icm = Ikm). Da esquerda para a 
direita:  continente  norte-americano  —  bacia 
norte-americana — dorsal atlântico (no fundo: o 
maciço térreo submarino) — bacia espanhola — 
plataforma continental da Europa Meridional.

A fig. 16 revela este particular, no seu corte. Aliás, 
olhando o mapa, esse complexo esquisito salta 
aos  olhos,  com  os  seus  cumes  em  forma  de 
ponta, elevando-se acima do nível do mar; são as 
Ilhas dos Açores. Vários desses cumes, como o 
Pico Alto, atingem até 6.000 m de altitude. Alguns 
são vulcões ativos; outros, extintos.
Esta  terra  abaixo  do  nível  do  mar,  a  chamada 
plataforma dos Açores, é de importância decisiva 
para as nossas pesquisas, pelo fato de situar-se 
exatamente debaixo da Corrente do Golfo. Hoje 
em dia, esta corrente marítima, pouco impedida 
pelas  minúsculas  ilhotas,  despontando  ali  e 
acolá, em meio ao deserto das águas, dirige suas 
ondas para o Leste. É somente neste ponto, aliás 
o único, onde a Corrente do Golfo cruza com o 
dorsal atlântico, ali visivelmente alargado, o que 
de certo não se deu por mero acaso. Ademais, 
em parte  alguma o  fundo do mar  se  aproxima 



tanto da flor das águas como aqui e é este o local 
preciso,  visado  por  nossas  pesquisas.  Aqui 
termina  a  pista  que,  partindo  da  Corrente  do 
Golfo,  passando  pelas  leis  da  isotérmica  no 
Atlântico,  os  limites  das glaciações,  no período 
quaternário e o requisito de um bloqueio diluvial 
no  Atlântico,  nos  levou,  forçosamente,  a  este 
ponto singular e preciso.
Pedimos vênia para intercalar, agora, uma idéia 
fantasiosa,  conforme  segue.  Suponhamos  que, 
por  qualquer  motivo  hipotético,  no  Oceano 
Atlântico,  o  nível  do  mar,  de  repente,  sofresse 
rebaixamento,  da  ordem  de  3.000  m,  e  este 
processo  pudesse  ser  observado,  do  bordo  de 
uma nave espacial. O que se observaria então?
Pois bem. Neste e somente neste ponto exato, 
surgiria  um  enorme  maciço  térreo,  com  altas 
montanhas,  de  faldas íngremes;  e  este  maciço 
constituir-se-ia em obstáculo para a Corrente do 
Golfo,  que  passa  justamente  acima  do  dorsal 
atlântico.  As  águas da  Corrente  do  Golfo  iriam 
bater contra a costa ocidental,  levemente curva 
desta grande ilha,  recém-nascida das espumas 
do mar. Ali então as águas ficariam represadas, 
subiriam  em  ondas  cintilantes,  seriam 
violentamente  rebatidas  e  desviadas  para,  em 
uma ampla curva de retorno, contornando o Mar 



de  Sargaço,  voltarem  para  o  Oeste,  conforme 
demonstrado pela Fig. 17.
Possivelmente, apenas o contingente principal da 
Corrente  do  Golfo  teria  sido  desviado  desta 
maneira.  Talvez,  um  braço  secundário 
relativamente fraco da corrente tenha atingido a 
ponta setentrional  do "Bloqueio  X"  e,  com isto, 
deslocado  um  pouco  mais  para  o  Norte  a 
corrente  fria  do  Labrador,  a  oeste.  Todavia,  ao 
norte  e  a  leste  da  ilha  bloqueadora  não  teria 
existido  a  Corrente  do  Golfo  com  suas  águas 
cálidas  e  massas  de  ar  quente  e  úmido.  O 
Noroeste  europeu  não  gozaria  da  influência 
moderadora do oceano e teria ficado exposto às 
intempéries  e  ao  frio  do  clima  continental.  Em 
período de acentuadas tendências de glaciação, 
incrementadas  por  fatores  telúricos  e  cósmicos 
adicionais,  essas  condições  teriam  levado  à 
glaciação total daquelas zonas, nada favorecidas 
pelo  clima,  a  exemplo  de como aconteceu nas 
mesmas latitudes, na América do Norte.
Como  esta  prenunciada  glaciação  total  veio  a 
concretizar-se,  efetivamente,  no  quarto  período 
geológico, a Fig. 17 não ilustra uma possibilidade 
hipotética, mas demonstra a situação real e bem 
conhecida,  reinante  no  Atlântico  norte.  O 
"Bloqueio  X"  que,  nessa experiência  hipotética, 



surge  em  nossa  mente,  em  realidade  é  uma 
genuína  ilha  bloqueadora  no  Atlântico  norte.  E 
em  fins  do  período  quaternário,  esta  ilha, 
bloqueio  real  e verdadeiro,  transformou-se num 
maciço submarino no dorsal atlântico.
Com isto, ela chegou a ser encontrada.
A  fim  de  prevenir  contra  possíveis  mal-
entendidos, repetimos e salientamos novamente 
que  acabamos  de  demonstrar  uma experiência 
fantasiosa,  ilustrando  o  despontamento 
imaginário  do bloqueio submerso.  Aliás,  o Prof. 
Pettersson introduziu este mesmo meio ilustrativo 
no  seu  já  mencionado  livro  "ATLANTIS  UND 
ATLANTIK" — Atlântida e Atlântico. Todavia, nem 
naquela obra se disse e tampouco aqui se queria 
dizer  que  a  ilha  bloqueadora  atlântica  teria 
voltado à superfície com o efetivo rebaixamento 
do  nível  do  mar  e  posteriormente  ficado 
novamente  submersa,  com  o  levantamento  do 
nível  do  mar.  O  que  se  deu,  realmente,  foi  o 
contrário;  ao todo,  o  nível  do  mar  permaneceu 
inalterado; mas sim, houve rebaixamento no leito 
marinho,  acompanhado pelo  torrão  insular  nele 
fincado, originando-se, assim, a atual plataforma 
dos Açores.  A seguir,  o  leitor  conhecerá  dados 
mais  precisos  desse  processo,  suscetível  de 
reconstituição, em todos os seus pormenores.



A priori, pode afirmar-se, com grande segurança, 
que ali, na área dos Açores, foi localizado o único 
lugar onde um maciço térreo, outrora acima do 
nível  do  mar  e  agora  submerso,  poderia  ter 
represado e desviado as águas da Corrente do 
Golfo.
Além  de  demonstrar  este  resultado  geral  e 
cardinal,  a  fig.  17  ilustra  ainda  a  influência  do 
"Bloqueio  X"  atlântico  na  isotérmica,  durante  o 
período  quaternário.  A  isoterma  0o passou 
aproximadamente  em  paralelo  com  os 
meridianos;  deixou  o  Nordeste  da  América  do 
Norte,  na  altura  dos  45°  norte;  junto  com  a 
Corrente  do  Golfo,  que  acompanhou,  e 
lentamente  subindo  para  o  Norte,  lá  onde  um 
fraco  emissário  da  corrente,  de  águas  cálidas, 
lutava inutilmente contra a de Labrador, de águas 
frias, ela esboçou uma leve sinuosidade; além de 
aproximadamente  30°  oeste,  continuou  em 50° 
norte,  no  seu  percurso  para  o  Leste,  rumo  à 
costa ocidental da Europa, totalmente coberta de 
gelo.  Com  isto,  os  limites  da  glaciação 
quaternária  ficam  teoricamente  reconstituídos, 
em perfeita concordância com a localização das 
morenas  terminais.  A  comparação  entre  as 
condições climáticas reconstituídas e a situação 
de fato, vigente no período quaternário, confere 



em todos os pontos. Destarte ficou comprovado 
que a glaciação total do Noroeste europeu teve 
por  condição  prévia  e  era  condicionada  à 
existência  de  uma  ilha  no  Atlântico,  que 
bloqueava a Corrente do Golfo.

Fig.  17.  Corrente  do  Golfo  e  isotermas  no 
Atlântico  Norte  diluvial.  Em geral,  as  isotermas 
seguem em paralelo com os meridianos. Ao invés 
do  Oeste  e  Noroeste  europeu,  conforme 
acontece  hoje,  naqueles  tempos  a  Ilha  de 
Atlântida,  defronte  da  costa  Leste  norte-
americana, gozava de clima privilegiado.
O  resultado  desta  pesquisa  é  de  máxima 



importância para a problemática. Atesta, e fora de 
dúvida, o fato de que, ao longo de todo o quarto 
período geológico,  na área onde atualmente se 
localizam as Ilhas dos Açores, existiu um imenso 
maciço térreo, de uns 400.000 km2 de superfície, 
que bloqueou a Corrente do Golfo e, em grande 
parte,  era  responsável  por  seu  retorno  para  o 
Oeste.
A qualquer tempo e de qualquer maneira,  esse 
maciço  térreo,  cuja  existência  está  fora  de 
dúvida,  deve  ter  desaparecido;  ao  afundar  por 
uns  3  km,  transformou-se  no  alargamento 
submarino do dorsal atlântico.
Agora podemos passar para a seguinte pergunta: 
quando  afundou  este  bloqueio  da  Corrente  do 
Golfo?
A resposta  não  é  muito  difícil,  pois  o  bloqueio 
existiu e desapareceu no período quaternário. O 
desaparecimento do "Bloqueio X" coincidiu com o 
fim  do  quaternário,  ou  do  dilúvio.  Nomen  est 
omen.  A própria Geologia produziu a identidade 
do desaparecimento catastrófico do bloqueio da 
Corrente do Golfo com o clássico dilúvio.
Dispomos de dados mais ou menos elucidativos 
a  respeito  da  época  em  que  os  ponteiros  da 
Geologia  avançaram  do  quarto  para  o  quinto 
período.  Todavia,  até  bem  recentemente,  as 



estimativas  subjetivas  superavam  as  objetivas 
contagens  cronológicas.  E  ainda  houve  e  há 
divergências nada desprezíveis entre as opiniões 
de geólogos e paleontólogos.  Por  isto,  convém 
ouvir  o  maior  número  possível  de  estimativas 
individuais,  autênticas e  plausíveis,  para tirar  a 
média que então poderia ser considerada como a 
tese  predominante,  aceita  pelos  especialistas 
contemporâneos. 
É fato notável e que atesta o acerto do método 
usado, este valor médio conferir com o de 12.000 
anos,  hoje  em dia,  aceito  como  "melhor"  valor 
estimativo,  obtido  por  de  Geer,  mediante  a 
contagem  das  bandas  nas  decorações  em 
cerâmica  sueca,  do  neolítico  inferior,  em  cuja 
base  estimou  o  tempo  decorrido  entre  o 
quintenário e os dias de hoje. Esses dois valores, 
o  "melhor  valor"  computado  por  de  Geer  e  o 
nosso valor médio, diferem em uns escassos 8% 
apenas.  Tomando  em  consideração  o  fator 
imprecisão,  inevitavelmente  presente  em  tais 
cálculos  estimativos,  este  resultado  pode  ser 
reputado como bastante satisfatório.
Portanto, é lícito contar com a concordância dos 
geólogos  e  paleontólogos  contemporâneos,  ao 
fixar em doze milênios atrás, ou seja, em cerca 
de  10.000  a.C.,  a  época  marcando  o  fim  do 



período quaternário e o início do holoceno. Com 
isto,  também  ficou  definida  a  data  em  que  o 
"Bloqueio  X"  afundou nas ondas do Atlântico e 
que até então havia desviado a Corrente do Golfo 
da Europa, deixando assim sua costa ocidental 
exposta ao avanço das geleiras.
Acabamos  de  encontrar  o  marco  cronológico, 
divisor  dos  períodos  geológicos.  Acabamos  de 
apurar  a  época  do  início  do  degelo  e 
subseqüente  recuo  das  glaciações,  quando  a 
Corrente do Golfo  trouxe suas águas cálidas  e 
seus ventos de chuvas, desde que deixou de ser 
desviada para o Oeste, pela ilha bloqueadora e 
cujo desaparecimento permitiu, então, a sua livre 
passagem para o Leste.
Destarte,  conseguimos  detectar  as  pistas  do 
maior  cataclismo  vivido  pelo  homem  histórico. 
Em  época  alguma  a  história  da  humanidade 
registrou evento mais terrível e dramático do que 
aquela  catástrofe,  de proporções inimagináveis, 
acontecida há uns 12 milênios atrás.
A sonda mental, lançada para as penumbras do 
período  quaternário  e  as  profundezas  do 
Atlântico,  alcançou  a  meta  visada.  Agora  é 
possível comparar os achados feitos com aquilo 
que a narrativa da Atlântida de Platão contém de 
dados comparáveis.



Desde  logo,  a  narrativa  platônica  permite 
destacar três elementos de comparação, ou seja, 
referentes à localização, às proporções e à época 
do cataclismo.
Comecemos com o primeiro desses elementos, 
para o teste da localização. Um dos trechos do 
relato  platônico  possibilita  uma  localização 
aproximada, pois diz: "...  Diante da foz que vós 
costumais chamar de Colunas de Hércules, havia 
uma ilha, cuja extensão era maior que a da Ásia 
e  da  Líbia  juntas  e,  a  partir  de  lá,  era  então  
possível fazer a travessia para as outras ilhas e,  
daquelas  ilhas,  para todo o continente,  situado 
defronte..."
É  altamente  elucidativa  a  observação,  dizendo 
que daquelas ilhas era possível fazer a travessia 
para  o  continente,  situado  defronte.  Esta 
indicação  refere-se,  seguramente,  às  ilhas  das 
Bermudas  e  Baamas,  às  Índias  Ocidentais  da 
atualidade,  e  à  América!  Naquela  época 
longínqua, a região insular deve ter sido maior do 
que hoje,  a exemplo de como o Sul  da Flórida 
aparece como um resquício de terra continental. 
Os  pontos  mais  altos  desta  parte  de  terra 
continenetal sobressaem da superfície oceânica, 
dentro  de  um  raio  bem  mais  amplo  do  que, 
comparativamente,  no  âmbito  do  Canadá.  Isto 



permite a conclusão de a Atlântida de Platão ter 
sido localizada, aproximadamente, na latitude da 
Espanha,  entre  o  continente  europeu  e  o  arco 
formado  pelas  Índias  Ocidentais.  A  expressão 
"diante  das Colunas  de Hércules"  indica  a  sua 
proximidade  da  Europa,  colocando-a,  portanto, 
no  Atlântico  leste.  Ao  traçarmos  uma  linha, 
partindo da latitude da Espanha e prosseguindo 
em direção oeste, ela cruza com terra submersa, 
no leito  marinho,  em um só ponto  no  Atlântico 
leste,  a  saber,  na  área  dos  Açores.  Por 
conseguinte, a Atlântida deveria ter ocupado esta 
parte das Américas Central e do Norte, ou, pelo 
menos, ter mantido contato com os povos que lá 
viveram. Esta tese é apoiada e confirmada pelas 
lendas  da  população  indígena  da  América 
Central.  No entanto,  onde ficaram,  no Atlântico 
leste,  as  ilhas  outrora  existentes  à  altura  da 
Espanha?  Hoje  em  dia,  encontram-se  única  e 
exclusivamente  na  área  dos  Açores; 
eventualmente,  deste  perímetro  ainda  fazem 
parte as Bermudas e Baamas, Porto Rico, Cuba 
e, enfim, a América.
A  localização  platônica  não  é  perfeitamente 
exata. Todavia, para a narrativa transmitida pela 
tradição, bastam as breves indicações locais, que 
até  permitem reconstituir  a  verdadeira  situação 



da ilha submersa. Aliás, o seguinte fato que não 
passou  despercebido  por  Athanasius  Kircher  e 
outros  pesquisadores  de  tempos  idos,  continua 
válido  também  para  a  pesquisa  atual;  uma 
reconstituição  isenta  de  qualquer  preconceito, 
baseada na consideração objetiva  e  conclusiva 
do texto original,  nem pode optar por um outro 
ponto, no âmbito do Atlântico norte. E este local 
preciso é o ponto de interseção da Corrente do 
Golfo e do dorsal atlântico, no qual, sem dúvida, 
deve ter existido o "Bloqueio X", na época, uma 
ilha  acima  do  nível  do  mar,  que  desviava  a 
Corrente do Golfo,  forçando a sua volta para a 
América.
O segundo elemento de comparação serve para 
o teste da extensão territorial de Atlântida. Platão 
descreve a Atlântida como sendo  "maior que a 
Ásia e Líbia juntas". A Ásia dos tempos platônicos 
corresponde  à  Ásia  Menor  da  atualidade,  e  a 
Líbia às regiões da África do Norte, conhecidas 
na Antigüidade. Esta estimativa sumária é pouco 
informativa,  considerando-se ainda as escassas 
noções geodéticas da Antigüidade e das épocas 
que  a  precederam;  ela  permite  tão-somente  a 
conclusão de que, de fato, se tratava de uma ilha 
muito grande. De importância maior reveste-se a 
contingência  de  esses  dados  genéricos  terem 



sido  completados  por  outros,  mais  precisos, 
quando  a  narrativa  conta  que  na  região 
meridional  da  ilha  havia  uma  vasta  planície, 
cobrindo  uma  superfície  de  3.000  x  2.000 
estádios, e seis milhões de estádios quadrados 
são  iguais  a  200.000  km2.  Suposto  que  esta 
planície  extensa  teria  ocupado  mais  ou  menos 
metade  da  superfície  total  da  ilha,  chega-se  a 
uma extensão global de 400.000 km2, ou seja, ao 
valor  exato,  calculado  em  base  das  linhas  de 
profundidade no âmbito dos Açores e computado 
independentemente das indicações platônicas.
Passemos,  agora,  para  o  terceiro  elemento  de 
comparação,  referente  à  época  do 
desaparecimento da ilha bloqueando a Corrente 
do Golfo.
Baseados  em oito  estimativas  geológicas  e  de 
acordo  com  o  "melhor  valor",  apurado  por  de 
Geer,  para  tanto  ficou  unanimemente 
determinada a época por volta de 10.000 a.C. O 
informante  egípcio  de  Platão  disse, 
laconicamente:  "Antes  de  mais  nada,  cumpre 
lembrar  que,  ao  todo,  se  passaram  nove  mil  
anos,  desde  que,  conforme  foi  relatado,houve 
aquela guerra..." O texto platônico menciona que 
aquela  guerra  terminou  com  o  terremoto  que 
varreu  a  Atlântida  da  superfície  da  Terra.  A 



conversa entre o sacerdote de Neit e Sólon teve 
lugar por volta de 570 a.C.; portanto, segundo a 
tradição,  a  Atlântida  desapareceu  em cerca  de 
9.500 a.C. A comparação dessas duas datas — 
10.000 e 9.500 a.C. — revela uma concordância 
quase perfeita.
Eram três  os elementos  suscetíveis  de exame. 
Ao testar os três, as indicações feitas por Platão 
conferiram  por  completo  com  aquilo  que, 
independentemente delas, ficou determinado por 
métodos  exatos,  praticados  no  âmbito  das 
Ciências Naturais.
A  Atlântida  e  o  "Bloqueio  X"  situavam-se  no 
mesmo  local,  no  perímetro  dos  Açores.  A 
superfície  ocupada  por  cada  um  deles  era  de 
400.000 km2. Ambos desapareceram ao mesmo 
tempo, a cerca do ano 10.000 antes do advento 
da era cristã.
É  este  o  resultado,  condensado  em  algumas 
poucas frases, da comparação crítica e objetiva 
que acabamos de realizar.  Dali  se deduz,  sem 
reservas,  pela identididade dos dois  objetos de 
comparação,  devidamente  comprovada  em três 
testes,  examinando  as  suas  características 
essenciais.

A Atlântida era aquele "Bloqueio X".



Aquilo  que,  não  obstante  os  25.000  livros 
publicados  sobre  o  assunto,  continuava 
aguardando solução, foi detectado pela sonda da 
pesquisa  exata.  Ela  revelou  o  local  onde  a 
Atlântida  mergulhou  até  3.000  m  de 
profundidade, no mar ao qual deu o seu nome. A 
Corrente  do  Golfo,  que  lá  passa,  pelas 
minúsculas ilhotas, guarda o segredo do Atlântico 
e da Ilha de Atlântida. Quando o "Meteor" passou 
pela  área  dos  Açores,  lançando  eco  após  eco 
para o fundo do mar e anotando os dados das 
profundezas  acusadas  por  essas  sondagens, 
dificilmente alguém da tripulação teria feito idéia 
do significado altamente notável desses impulsos 
sonoros, voltando lá de longe e registrados pelos 
microfones  ultra-sensíveis  instalados  a  bordo; 
ninguém desconfiou de que transmitiriam o eco 
de um mundo desaparecido, desde havia muito, 
o  eco  da  Atlântida.  Depois  de  doze  milênios, 
aqueles impulsos sonoros, captados pelo método 
Behm,  constituíram  a  primeira  chamada  de 
pessoas vivas para a ilha esquecida no fundo do 
oceano, que respondeu, devolvendo-os. Aquelas 
sondagens  trouxeram  a  primeira  notícia  da 
existência  de  um  maciço  terrestre  submarino. 
Dela  se  tomou  o  devido  conhecimento.  No 



entanto, ninguém a bordo do "Meteor" poderia ter 
compreendido o seu significado real; os técnicos 
apenas  sondaram  as  profundezas...  Mas,  com 
isso, acharam a Atlântida.

O Enigma das Enguias

Todos os remanescentes tangíveis dos atlântidas 
afundaram com a sua ilha, colocando-se, assim, 
além  do  nosso  controle;  e,  infelizmente,  os 
monumentos não falam. Por conseguinte, ainda 
falta  apresentar  realidades  palpáveis, 
comprobatórias.  Todavia,  há  outros  fatores 
comprobatórios aos quais podemos recorrer.
Aliás, aquilo de que o homem se esqueceu, ficou 
na memória de uma espécie animal,  não muito 
evoluída  e  longe  da  semelhança  física  com  o 
homem. Os paleontólogos conhecem-na bem e 
situam a sua origem no período cretáceo, na era 
mesozóica.  Trata-se  das  enguias.  As  enguias 
européias conservam o seu enigma, intimamente 
relacionado  com  a  Ilha  de  Atlântida.  Ao  que 
parece,  praticam  um  comportamento 
aparentemente  sem  sentido,  o  qual,  porém, 
passa de geração em geração, por força de um 
instinto compulsório, hereditário. Por duas vezes 
em sua vida atravessam a extensão imensa do 



Atlântico; quando fazem a travessia pela primeira 
vez, são pequenas, do tamanho de um palito de 
fósforo, incolores, mas na segunda travessia são 
adultas, casadouras.
Além de carecer de sentido aparente, este ritual 
da  travessia,  que  ainda  não  encontrou  motivo 
plausível,  põe  em  perigo  a  sobrevivência  da 
espécie, pois, ao longo dessas viagens em alto-
mar, anos a fio, os cardumes de enguias ficam 
expostos  a  um  sem-número  de  inimigos  em 
potencial  muito  superior  ao  daquele  que 
encontrariam em água doce ou lagoas rasas. Por 
isto, tanto mais enigmático se torna o fato de as 
enguias persistirem neste seu estranho ritual, não 
obstante  os  enormes  perigos  e  esforços  nos 
quais isso implica.
Desde  os  tempos  de  Aristóteles,  o  mundo 
científico trata do enigma das enguias. Todavia, 
Aristóteles  já  teria  tido  em  mãos  a  chave  do 
segredo,  se  tivesse  dado  crédito  à  narrativa 
platônica,  ao  invés.de  condená-la.  Eis  porque 
nem  Aristóteles,  nem  qualquer  outra  pessoa 
póstera encontrou uma explicação plausível para 
o  fato  de,  nos  rios  europeus,  viverem 
exclusivamente  enguias  fêmeas.  Por  enquanto, 
essa  espécie  aquática  ainda  não  foi 
suficientemente  observada  e,  assim  sendo, 



proliferam  as  hipóteses  doutas.  Foi  somente 
Johs.  Schmidt  quem  observou  as  enguias  e 
registrou suas migrações em mapas geográficos, 
sem,  contudo,  lograr  responder  com  isto  o 
aspecto  biológico  deste  seu  comportamento 
instintivo, incompreensível.
Contudo, sabe-se alguma coisa a respeito.
A vida das enguias começa na flora submarina do 
Mar de Sargaço, um mar de águas quentes, da 
extensão da Europa Central  e situado a oeste-
sudoeste  da  região  dos  Açores.  Sargaço  é  a 
denominação de uma alga parda, da família das 
Fucáceas, pertencente ao gênero  sargassum  e, 
por sua flora submarina, esse mar bem merece o 
seu  nome.  Hoje  como  outrora,  desde  que  o 
Atlântico  existe,  as  correntezas  lá  acumulam 
plantas  gigantescas,  de  até  300  m  de 
comprimento,  onde  acompanham  o  movimento 
das  ondas.  Nenhuma  mata  virgem,  em  terra 
seca,  poderia  competir  em  extensão,  viço, 
abundância  e  variedades  vegetais  com  essas 
selvas submarinas. De todas as costas, batidas 
pelos  redemoinhos  das  correntezas  lentas,  as 
massas de sargaço e algas estão sendo juntadas 
e bem no centro, onde quase não há movimento 
e as águas estão paradas, elas se entrelaçam e 
confundem.



Nesse paraíso de sargaço as enguias celebram o 
seu acasalamento. As enguias americanas põem 
seus  ovos  na  região  Oeste  e  as  européias  na 
região  Leste  do  Mar  de  Sargaço.  Dos  ovos 
fecundados  nascem  minúsculos  seres 
transparentes,  nos  quais  já  se  manifesta  o 
enigmático instinto migratório.

Fig.  18.  Distribuição  das  enguias  européias,  
segundo John Schmidt. Mancha negra: região de 
desova  —  área  pontilhada:  filhotes  —  área 
tracejada:  enguias  adultas.  Schmidt  comenta  a 
respeito: o mapa mostra que, ao contrário do que 



acontece  com  as  enguias  da  Indonésia,  as 
enguias  européias  devem  percorrer  uma 
distância muito grande para retornar à sua região 
de origem, onde se faz a desova.

Aos poucos, abandonam o sargaço, local de sua 
primeira  infância  e  procuram  a  borda  dos 
redemoinhos,  onde  a  Corrente  do  Golfo  aceita 
esses  filhotes  no  seu  leito  quente,  de  águas 
azuis,  para  levá-los  rumo  ao  leste,  para  as 
longínquas  praias  da  Europa  Ocidental.  Esta 
viagem  dura  três  anos  e  no  seu  decorrer,  as 
enguias,  de  início,  pequenas  e  transparentes, 
evoluem para seres de cor marrom-esverdeada e 
movimentos  ágeis,  como  os  da  serpente, 
contanto que logrem sobreviver e não sirvam de 
alimento  aos  inúmeros  peixes  maiores,  pelos 
quais são caçados. Ao largo das costas, divide-se 
o  cardume,  até  então  integral;  os  machos 
continuam  em  águas  salgadas,  no  mar  e  as 
fêmeas  entram  nas  desembocaduras  dos  rios 
europeus. Elas sobem os rios, vencem todos os 
obstáculos naturais, bem como artificiais e até se 
animam para uma ocasional travessia sobre terra 
seca.  Esta  estranha  separação  dos  sexos 
perdura por dois anos. Com cinco anos de vida a 
enguia  está  adulta  e,  então,  os  cardumes 



separados  tornam  a  reunir-se.  Os  machos 
aguardam suas fêmeas, descendo pelos rios e, 
reunidos, empreendem a viagem de núpcias, de 
volta para o Mar de Sargaço.
Em  ajuntamentos  imensos,  os  cardumes 
reunidos  voltam  para  a  terra  de  sua  infância, 
surdos  e  cegos  para  todos  os  perigos  ao  seu 
redor.  Não  obstante  as  aves  famintas, 
espreitando-os ao longo das costas e os peixes e 
golfinhos,  que  os  perseguem  em  alto-mar, 
continuam  em  sua  rota,  nadando  em  grandes 
profundidades, talvez aproveitando a correnteza 
fria,  debaixo  da  cálida  Corrente  do  Golfo,  em 
sentido antiparalelo.  Em todo caso,  as  enguias 
percorrem  este  roteiro  extenso  no  tempo 
relativamente curto de apenas 140 dias. As que 
sobrevivem ao cortejo nupcial, retiram-se para a 
vegetação submarina do Mar de Sargaço, onde 
acontece o acasalamento. Ali, então, morrem as 
enguias velhas e nascem os filhotes, iniciando-se 
um novo  ciclo  de  vida  e  morte,  em seqüência 
ininterrupta.
Esse ciclo de vida e morte encerra dois aspectos 
incompreensíveis.  Primeiro:  por  que  esta 
migração perigosa,  complicada,  atravessando o 
oceano  por  duas  vezes  e  que  implica  em 
gravíssimos  riscos  para  a  sobrevivência  da 



espécie?  Segundo:  por  que  as  fêmeas sobem, 
sozinhas,  os  rios  de  água  doce  e  os  machos 
continuam no oceano?
O  segundo  aspecto  encontra  solução  causai, 
visto que as enguias fêmeas somente se tornam 
adultas  em  água  doce.  Embora  ainda 
continuassem  ignorados  os  pormenores  do 
processo  químico,  promovendo  esta  evolução, 
persiste o fato supra-exposto, que vale por uma 
explicação  suficiente,  por  que  as  fêmeas  se 
dirigem  para  uma  zona  continental  onde  há 
grandes rios de água doce.  Todavia,  logo mais 
surge  outro  detalhe  incompreensível;  as  Índias 
Ocidentais  ficariam bem mais próximas do Mar 
de Sargaço,  mas,  apesar  disto,  os  filhotes  das 
enguias  européias,  ao  invés  de  se  dirigirem  a 
Oeste, tomam rumo oposto, para o leste, para o 
continente europeu muito mais distante, embora 
esse roteiro seja muito mais perigoso e comprido, 
levando  três  anos  para  ser  completado. 
Presumivelmente,  os  filhotes  das  enguias  — é 
assim que se poderia argumentar — por instinto 
inato,  hereditário,  escolhem este  caminho  mais 
longo, porque, devido à Corrente do Golfo,  é o 
que  exige  menos  esforço.  Ao  seguir  esta  rota, 
tudo o que têm a fazer é deixar-se levar pelas 
águas cálidas, que procuram instintivamente e a 



faixa  azul  da  Corrente  do  Golfo  leva-os,  como 
excelente  meio  de  transporte,  rápido  e  seguro, 
para o continente mais próximo. Este argumento 
explicaria por que as fêmeas preferem a Corrente 
do  Golfo,  a  fim  de,  por  ela  levadas, 
empreenderem a  longa viagem para a  Europa, 
chegando,  assim,  ao  seu  destino,  as  águas 
doces, onde se tornam adultas. Porém, por que 
os  machos  deveriam  acompanhar  as  fêmeas, 
expondo-se,  desnecessariamente,  a  um  sem-
número  de  perigos,  sem  que,  para  tanto, 
houvesse  uma  necessidade  biológica,  igual  à 
vigente  para  as  fêmeas?  O  fato  de  todas  as 
enguias  nadarem na Corrente do Golfo,  até  as 
fêmeas  encontrarem água  doce  e  poderem  se 
tornar  adultas,  prova  de  maneira  insofismável 
que a ânsia  de ficarem adultas  não constitui  a 
única  motivação  dessa  viagem,  pois  tal 
motivação  vale  somente  para  as  fêmeas, 
conquanto  carece  de  sentido  para  os  machos. 
Portanto, a tendência de chegarem à maturidade 
não é de importância primária,  mas as enguias 
simplesmente  experimentam  a  vontade  de  se 
deixar levar pelas águas quentes da Corrente do 
Golfo.  Sob este aspecto, ainda resta explicar  o 
porquê de um detalhe estranho; esta vontade é 
terminante,  apesar  da  grande distância  entre  o 



Mar de Sargaço e a Europa, de fácil alcance, por 
via da Corrente do Golfo.
E, novamente,  o fator  distância revela-se como 
decisivo;  e  isto  acentua  marcadamente  o 
segundo  enigma  na  vida  das  enguias.  É  a 
estranha  contingência  de  as  fêmeas 
necessitarem de água doce para ficarem adultas, 
não  obstante  o  continente  mais  próximo  onde 
possam achá-la situar-se à grande distância e as 
Índias  Ocidentais,  bem  mais  próximas,  não 
poderem ser alcançadas pela Corrente do Golfo.
Seria então o caso de a gente perguntar, como 
pode  ser  que  esta  estranha  característica,  do 
condicionamento à água doce, fosse observada 
em uma espécie de peixes, cujo local de origem, 
o  Mar  de  Sargaço,  fica  tão  longe  daquele 
continente,  cujos  rios  são  procurados  pelas 
fêmeas,  para se tornarem adultas  e  adquirirem 
condições de propagar a sua espécie?
Todas estas perguntas, compondo o enigma das 
enguias,  encontram  respostas  simples, 
plenamente  inteligível,  estudando-se  a  Fig.  19, 
que, além de solucionar o problema de Atlântida, 
também  esclarece  o  enigma  das  enguias, 
intimamente ligado àquele.
A Fig. 19 esquematiza o Atlântico Oeste, antes do 
desaparecimento da Ilha de Atlântida. As ondas 



da Corrente do Golfo batem contra a costa oeste 
dessa ilha-bloqueio; ali são desviadas e, em seus 
contingentes principais, são forçadas a entrar em 
um tremendo redemoinho, circunvolvendo a área 
do Mar de Sargaço, enquanto, a leste, atingem a 
Atlântida, rica em doce e, a oeste, as Américas 
Central  e do Norte, não menos ricas em rios e 
lagos.

Fig. 19. A região das enguias no Atlântico Norte,  
no  quaternário,  era  concentrada  ao  redor  da 
grande Ilha de Atlântida (A). Devido à circulação 
das águas da Corrente do Golfo ao redor do Mar 
de  Sargaço  (S)  provocada  pela  Atlântida,  essa 



corrente veio a fazer parte do espaço vital  das 
enguias fêmeas, a exemplo do que hoje acontece 
com a Europa Ocidental, bem mais distante.

A vida e  o  comportamento das enguias  devem 
ser  compreendidos  como  uma  adaptação 
especial  e  inteligente  à  Corrente  do  Golfo, 
circundando o Mar de Sargaço; somente depois 
do desaparecimento da Atlântida e conseqüente 
solução de continuidade da circulação das águas 
da  Corrente  do  Golfo,  em  torno  do  Mar  de 
Sargaço, o comportamento das enguias tornou-
se incompreensível e enigmático, pois, por força 
do  seu  instinto,  continuam  vivendo  como  se  a 
Atlântida ainda existisse. "As enguias não podem 
esquecer a Atlântida."

Esse redemoinho era o espaço vital das enguias, 
antes do cataclismo que trouxe o grande dilúvio e 
que fê-lo desaparecer, junto com a ilha-bloqueio. 
Naqueles tempos, o comportamento das enguias 
era adaptado a este seu espaço vital. Nada mais 
tinham  de  fazer,  além  de  deixar  levar-se  pelo 
redemoinho  da  Corrente  do  Golfo,  que  as 
transportava da água marinha para a água doce 
e, de volta, à água marinha. É nada estranhável 
uma espécie de peixes ter escolhido este espaço 



vital, oferecendo um cômodo meio de transporte 
entre  a  água  do  mar  e  a  fluvial  e  se  ter 
acostumado  que  suas  fêmeas  se  tornassem 
adultas em águas doces, de fácil alcance. Quem 
sabe se para tanto teria contribuído a proteção 
relativamente  mais  segura  contra  as  aves 
marinhas, que vivem nos litorais e não passam 
da  zona  costeira  e  os  grandes  peixes  e 
mamíferos, que as caçavam em alto-mar. Talvez 
fosse  esta  a  salvaguarda  da  vida  das  fêmeas, 
indispensáveis  para  a  propagação  da  espécie. 
Por  outro  lado,  na  época  em  que  as  enguias 
estavam  plenamente  adaptadas  a  este  seu 
espaço  vital,  seu  número  era  muito  maior,  a 
ponto  de  os  rios  continentais  nem  terem  sido 
suficientes  para  garantir  alimento  bastante  a 
todos  os  cardumes  e,  assim  sendo,  ficavam 
reservados às fêmeas. Seja como for, o certo é 
que  o  condicionamento  à  água  doce  somente 
tem  sentido  e  não  implica  riscos  demasiados 
para  a  propagação  da  espécie  se,  dentro  do 
espaço vital  das enguias,  houvesse tanto água 
marinha  quanto  água  doce.  Este  pressuposto 
existiu, de fato, antes do desaparecimento da Ilha 
de Atlântida; hoje em dia, deixou de existir e, por 
conseguinte,  a  vida  das  enguias  tornou-se 
enigmática e virou um problema para doutos.



Contudo, olhando a fig. 19, esses enigmas ficam 
desvendados.  As espessas selvas submarinhas 
do Mar de Sargaço, circundado pela Corrente do 
Golfo, protegiam o acasalamento das enguias; lá 
morriam  os  peixes  velhos,  depois  de  terem 
propagado  a  sua  espécie  e  lá  brincavam  os 
filhotes,  recém-nascidos.  A  corrente  lenta,  de 
águas  marinhas  cálidas,  levava  os  filhotes  ao 
redor das matas submersas do Mar de Sargaço, 
sempre prontas a oferecer refúgio e protegê-los 
contra  todos  os  perigos.  Quando  os  filhotes, 
transparentes,  tinham  idade  bastante  para 
abandonar  aquele  santuário,  essa  mesma 
corrente os levava tranqüila e seguramente para 
as desembocaduras fluviais próximas e distantes, 
tanto para o oeste, quanto para o leste. Aí, então, 
nasceu nas fêmeas o desejo da água doce, que 
as fez entrar nas desembocaduras, subir os rios 
e  penetrar  sempre  mais  em  terra  continental, 
onde  estavam  a  salvo  da  maioria  dos  seus 
inimigos.  Ademais,  em  sua  qualidade  de 
caçadoras,  tinham  condições  suficientes  para 
defender-se  quando  perdiam  seu  atributo  de 
transparentes e eram obrigadas a lutar pela vida.
Enquanto as fêmeas nadavam em águas fluviais 
até atingirem a maturidade, que as fazia retornar 
para  reunir-se  com  os  machos,  esses 



continuavam em águas marinhas, até sentirem o 
"chamado"  das  fêmeas,  em  regresso, 
provavelmente  transmitido  pelos  gametas,  que 
permitem  estabelecer  contato  entre  seres 
aquáticos  a  distâncias  inimagináveis.  E,  em 
seguida,  chegavam  a  reunir-se,  formando  o 
grande  cortejo  nupcial,  levado  pela  costumeira 
corrente de águas cálidas para dentro das selvas 
submarinas,  protetoras,  onde  acontecia  o 
acasalamento, seguido da desova, da morte e de 
um novo início, completando-se, destarte, o seu 
ciclo de vida.
O  quanto  era  prático  e  repleto  de  sentido  tal 
entrelaçamento de espaço vital e comportamento 
animal!  A  coexistência  do  redemoinho  da 
Corrente do Golfo e da selva submarina oferecia 
proteção,  tanto  aos  casais  em núpcias,  quanto 
aos filhotes  recém-nascidos,  transparentes,  que 
lá  sempre  podiam  refugiar-se,  ante  a 
aproximação  de  qualquer  ameaça.  Naquela 
época,  em  que  as  enguias  ainda  não  eram 
obrigadas  a  empreender  travessias  oceânicas 
perigosas  e  aparentemente  sem  sentido,  nas 
quais se perde grande parte de sua espécie, seu 
número  deveria  ter  sido  enorme.  Todavia,  este 
ciclo da vida das enguias chegou ao fim com o 
desaparecimento  do  seu  meio  de  transporte,  o 



redemoinho da Corrente no Golfo,  junto com a 
ilha-bloqueio, que o originou. E, então, revelou-se 
o lado avesso do condicionamento instintivo.
O instinto não raciocina, tampouco é doutrinável. 
Seres  agindo  por  instinto  não  podem  ser 
reeducados. Também as enguias seguem o seu 
instinto,  conforme  o  seguiram  sempre,  desde 
cretáceo.  Nada  sabem  a  respeito  do 
desaparecimento de Atlântida, do rompimento do 
círculo  aquático  ao  redor  do  Mar  de  Sargaço; 
porém,  mesmo  se  o  soubessem,  não 
conseguiriam mudar o ciclo instintivo de sua vida.
Hoje, como outrora, o instinto manda as enguias, 
ainda transparentes, entrar na Corrente do Golfo; 
no entanto, essa corrente não as leva ao redor 
das selvas submarinas, protetoras, mas sim para 
longe,  através  do  Atlântico,  para  a  longínqua 
Europa. Inúmeros filhotes morrem nessa viagem. 
Porém, elas devem ir para a Europa, porque para 
lá  vai  a  Corrente  do  Golfo,  em  sua  rota  que, 
antes  do  desaparecimento  de  Atlântida,  era 
cíclica e, desde então é reta, de mão única. E, 
por isto, também o cortejo nupcial deve retornar 
pelo oceano, não obstante os enormes riscos e 
perdas  a  serem  enfrentados  nessa  travessia 
interminável.  Por  esta  razão,  os  cardumes 
avançam cegos e surdos para tudo ao seu redor, 



a fim de, com todas as suas forças, atingirem o 
seu  santuário,  do  qual  foram  levados  pela 
Corrente  do  Golfo,  o  mais  depressa  possível. 
Pois  é  somente  este  o  local  onde,  nas 
profundezas das  selvas  submersas,  o  cardume 
fica  protegido  contra  todos  os  seus  inimigos, 
pode acasalar-se e desovar. Para este fim e para 
proteger  os  filhotes,  o  cardume  empreende  a 
longa  viagem  de  duas  travessias  do  Atlântico, 
pois,  os  filhotes  são  a  vida,  representam  a 
garantia  da preservação da espécie  e,  em seu 
benefício,  as  enguias,  instintivamente,  vivem  e 
atuam. Destarte, até os dias de hoje, a vida das 
enguias, tanto no seu começo, quanto no seu fim, 
continua intimamente ligada ao seu santuário no 
Mar de Sar-gaço e estes últimos vestígios de um 
comportamento,  outrora  perfeitamente 
adequados às condições ambientais,  continuam 
sendo conservados às custas de muitas e muitas 
perdas  individuais,  ao  longo  da  travessia 
oceânica,  de ida e volta.  É este o preço a ser 
pago pelas enguias pelo desaparecimento da Ilha 
da Atlântida.
Com  isto  estaria  solucionado  o  enigma  das 
enguias, que aliás se explica considerando-se as 
tremendas mudanças ocorridas no decorrer dos 
tempos  e  que  exigiram  o  seu  tributo  também 



dessa primitiva harmonia de vida. Ao que parece, 
as  enguias  têm  memória  melhor  e  mais  longa 
que os homens. Para elas, as suas terras a leste 
jamais  estarão  perdidas.  Cada  enguia  filhote, 
transparente, cada enguia adulta, de cor verde-
marrom, dá o seu depoimento mudo a favor da 
existência da Atlântida.

Atlas — Atlântida

Todo enigma tem solução, desde que logremos 
encontrar  a  chave  para  elucidá-lo.  Isto  vale 
também  para  o  enigma  envolvendo  a 
antiqüíssima e perdida civilização atlântida;  sua 
chave está na palavra mágica: Atlântida.
Atlântida, a ilha submersa, o oceano que leva o 
seu  nome  e  o  povo  dos  atlântidas  têm  um 
símbolo  mítico  comum;  é  o  gigante  Atlas, 
sustentando o céu. É somente na aparência que 
o seu nome destoa um pouco do da ilha e do 
oceano;  pois,  o  genitivo,  em  grego  ATXCWTOO  
revela a raiz comum e no nome desse gigante 
mítico  está  a  chave  para  a  compreensão  da 
cultura atlântida.
A passagem mais antiga que nos foi transmitida 
por escrito, da "Odisséia" fala da lendária ilha de 
Ogígia e da ninfa Calipso, filha do gigante Atlas:



...  Uma  deusa  habita  a  ilha,  sombreada  pela 
floresta, filha de Atlas, dele que tudo sabe, que 
conhece as profundezas escuras do mar e que,  
sozinho, sustenta as colunas, separando a Terra 
e o céu, mas... (51-54)

A tradução exata da última linha, de importância 
especial para o nosso caso, diz: "O próprio, que 
possui as grandes colunas, separando a Terra e 
o  céu",  descrevendo  o  fenômeno  primitivo, 
posteriormente,  transformado no símbolo  mítico 
de Atlas, sustentando o céu. Sem dúvida, a sua 
origem baseia-se em fatos reais.
No seu quarto diário de viagem, dedicado à musa 
Melpômene, Heródoto diz o seguinte a respeito 
da  extrema  ponta  noroeste  da  África:"  ...  Em 
seguida,  após mais  dez jornadas,  surgem uma 
colina de sal e umajonte e há gente morando ao 
redor da colina. Uma montanha, de nome Atlas,  
avizinha-se daquela colina. A montanha é estreita 
e arredondada; dizem que seria tão alta que nem 
se  pode  ver  o  seu  pico,  sempre  coberto  de 
nuvens,  tanto  no  verão,  quanto  no  inverno.  O 
povo da terra  fala  que seria  a  colina  do céu...  
"(IV, 184).



Trata-se da Cordilheira do Atlas, cognominado de 
grande, no noroeste da África, cujos dois picos se 
elevam a 4.000m de altitude. Desde os tempos 
de Políbio, esta cordilheira é chamada de Atlas; 
por este motivo, a posterior versão helênica, da 
lenda de Hércules, para lá situa o gigante mítico, 
Atlas, a fim de que Eros, em busca dos pomos de 
ouro dos jardins das Hespérides,  pudesse com 
ele  encontrar-se  e  viver  a  conhecida  aventura 
com o globo terrestre.
Sabe-se que a Cordilheira do Atlas recebeu o seu 
nome em época relativamente tardia. O povo da 
região chamou-a de Dyris, segundo Estrabão, e 
de  Daran,  segundo  Plínio.  Outrossim,  a 
denominação do oceano, além das "Colunas de 
Hércules",  chamado  de  Atlântico,  consoante  a 
própria ilha, é compro-vadamente mais antiga. O 
mar não pode derivar o seu nome da cordilheira 
no Noroeste da África. Aliás, essa cordilheira e, 
sobretudo, o seu pico principal, tiveram seu nome 
mudado, por razões facilmente explicáveis.
A  citação  de  Heródoto  esclarece  o  caso.  A 
denominação da cordilheira estava condicionada 
à sua altura,  seu envolvimento  pelas  nuvens e 
seu  aspecto  impressionante,  considerando-se 
ainda a sua acentuada semelhança com o Atlas 
primitivo  que,  outrora,  deu  o  seu  nome  ao 



oceano.  Foi  desse  Atlas  primitivo  que  o  nome 
passou para a cordilheira  africana,  quando ele, 
junto com a Atlântida e tudo que se encontrava 
sobre essa ilha,  afundou no mar.  A prova disto 
está  na  existência  das  Ilhas  dos  Açores,  os 
escassos restos da antiga ilha grande, submersa. 
Aliás, conforme já identificadas corretamente por 
Athanasius  Kircher,  essas  nove  ilhas  são  os 
picos,  surgindo  acima  do  nível  do  mar,  das 
montanhas  mais  altas  do  maciço  térreo 
submarino, que outrora era a Atlântida. Em uma 
dessas ilhas, chamada Pico, o Pico Alto, de 2.320 
m,  altitude  respeitável,  desponta  das  ondas  do 
Atlântico. Calculando-se em cerca de 3.000 m a 
profundidade para a qual desceu o maciço térreo 
submerso, o Pico Alto teria a altitude imponente 
de 5.300 m, ou sejam 500 a mais do que o Monte 
Branco, suíço, a montanha mais alta da Europa.
É  só  imaginar  uma  montanha  gigangesca,  do 
porte do Monte Branco e localizá-la mentalmente 
na  costa  íngreme de  uma ilha  subtropical;  eis, 
então, a vista que teria surgido diante dos olhos 
de  navegadores  dos  tempos  primitivos,  ao 
zarparem  das  costas  do  continente  selvagem, 
bárbaro,  a  leste,  rumo  à  ilha  dos  bem-
aventurados.  A montanha sagrada, nascida das 
ondas  do  mar,  de  fato,  aparecia  tocando  as 



regiões celestes. A exemplo do que se falou da 
cordilheira do Atlas na África noroeste, também o 
pico  do  proto-Atlas  estava  constantemente 
envolto  de  vapores  e  nuvens.  Foi  a  própria 
montanha  a  expelir  esses  vapores,  pois  assim 
como o Pico Alto, da atualidade, também o Atlas 
do tempo antes dos tempos era um vulcão ativo.
Igual ao que se observa na cratera principal do 
Etna, da cratera principal do proto-Atlas subiam 
vapores  de nuvens;  ora  encobriam o seu pico, 
ora  se  levantavam,  em  forma  de  pinheiro, 
misturando-se com as nuvens do céu e, destarte, 
ligando os três elementos da vida, que são o céu, 
a  água  e  a  terra.  Sob  este  aspecto,  torna-se 
perfeitamente  inteligível  a  imagem  mítica, 
encerrada na estranha frase de Homero, dizendo 
que  Atlas,  o  gigante,  que  conhece  as 
profundezas do mar, possui a coluna que separa 
o  céu  e  a  Terra.  Pois,  íngreme,  abrupta,  essa 
montanha gigante sobe das profundezas do mar, 
como se tivesse acabado de erguer-se dos seus 
fundos mais longínquos, dando, assim, origem à 
parábola  na  qual  ele,  Atlas,  aparece  como 
conhecendo as profundezas escuras do mar.  A 
coluna  de  nuvens,  por  ele  projetada, 
aparentemente,  sustenta  o  céu  e  nela  o 
firmamento  se  apoia.  Logo,  ela,  a  coluna 



poderosa, separa o céu da Terra.
Com isto ressurge a imagem primitiva, o protótipo 
do posterior símbolo mítico. Depois de submersa 
a imagem primitiva, o símbolo foi transferido para 
a Cordilheira do Grande Atlas, na África do Norte. 
Eis a explicação da mudança dos significados, no 
decorrer dos tempos.
A Ilha  de  Atlântida,  cujo  nome  passou  para  o 
Oceano Atlântico, derivou a sua denominação da 
montanha alta, que a dominou e caracterizou. E 
nesta base a lenda criou, a título de paralelo de 
Atlas,  sustentando  o  céu,  o  primeiro  rei,  Atlas, 
primogênito de Posêidon, deus do mar.
Nos idiomas nahua, ou seja, dos povos morando 
a Oeste de Atlântida,  "atl"  quer dizer água e, a 
julgar pelos nomes dos picos na Cordilheira dos 
Andes, "anti" significaria montanha alta. Destarte, 
chegar-se-ia à tradução hipotética de "Montanha 
Água", "Montanha surgida da Água", "Montanha, 
em meio da Água",  em perfeita sintonia com o 
seu  aspecto  real,  mormente  quando  vista  de 
leste.
Em todo caso,  a  montanha fumegante que,  da 
crista das ondas, se erguia até o firmamento, cujo 
teto  sustentava  com  sua  coluna  de  vapores, 
representa o verdadeiro motivo primitivo e era a 
primeira portadora do nome Atlas, transmitido à 



ilha  e  ao  oceano  em  seu  redor.  Este  motivo 
encontrou a sua personificação no rei  primitivo, 
Atlas,  e  no  gigante,  do  mesmo  nome, 
sustentando  o  céu,  materializando-se,  destarte, 
tanto  para  a  política  mítica,  quanto  para  a 
cosmologia.
Todavia, este era apenas um dos seus múltiplos 
reflexos,  ao  lado  de  outros,  muito  mais 
importantes.  Seria  lícito  supor  que a montanha 
Atlas representa o protótipo das pirâmides e de 
todas as obras de culto, multiformes e variadas, 
nos países a oeste e a leste de Atlântida, bem 
como  alhures,  por  onde  caiu  direta  ou 
indiretamente um raio da luz emitido pela grande 
ilha submersa. Grande número de observadores 
já  notou  a  semelhança  inconfundível,  revelada 
pelas obras de culto mais antigas, da maioria das 
chamadas altas civilizações, do passado remoto. 
O  seu  tipo  estrutural  mais  representativo  é  a 
pirâmide e, portanto, fala-se em um "cinturão de 
pirâmides",  envolvendo  a  China  com  seus 
pagodes de vários andares, as torres de templos 
da tndia Oriental,  situadas às margens do Nilo, 
suas  congêneres  menos  conhecidas  na  Líbia, 
bem  como  as  obras  megalíticas,  primitivas, 
apenas em sua aparência externa, no Noroeste 
europeu,  os  nuragues  na  Sardenha,  os 



crannoghs  e  brochs  na  Irlanda  e  Escócia,  os 
truddhus  e  trulli  na Apúlia, os  talayots  nas Ilhas 
Baleares e, a oeste do Atlântico, os teo-calli  dos 
maias,  totonacas,  toltecas,  astecas  e  outros 
povos primitivos americanos. Todas essas obras 
baseiam-se  em  proto-símbolo  comum, 
representado pela montanha gigantesca, tocando 
o  céu,  na  qual,  ou  sobre  a  qual  residem  os 
deuses, em suas moradas, em seus templos.
As figs.  20 e 21 procuram ilustrar  esses nexos 
antiqüíssimos.  A  fig.  20  esboça  um  motivo 
estrutural  altamente  notável,  porém  até  agora 
pouco explicado. Todas essas obras de culto têm 
por  ponto  de  partida  uma  estrutura  em  vários 
degraus,  revelado,  no  mínimo,  em  sua  fase 
inicial. Tentou-se a explicação, dizendo que com 
a  sua  técnica,  os  construtores  antigos 
dominavam  tão-somente  determinadas  alturas, 
motivo pelo qual tiveram de colocar um andar em 
cima  do  outro,  a  fim  de  erguer  obras  mais 
elevadas.



Fig.  20.  Atlas,  suportando  o  céu  —  como 
protótipo da pirâmide em degraus.  A julgar pelo 
caráter em geral vulcânico das Ilhas dos Açores, 
antes do desaparecimento  de Atlântida,  o atual 
Pico Alto deve ter sido um vulcão em degraus, 
constituído  em  várias  erupções  sucessivas  e 
alcançando  grande  altitude.  A figura,  à  direita, 
mostra  um  corte  transversal  dos  estratos,  em 
degraus; o poço vulcânico é traçado em preto. O 
vulcão em degraus é o  protótipo das obras de 
culto,  igualmente  erguidas  em  degraus,  que 
serviram  de  modelo  a  diversos  tipos 
arquitetônicos,  adotados  na  Índia,  América 
Central, Mesopotâmia e no Egito.



Pode  ser  que,  em um ou  outro  caso,  de  fato, 
prevaleceu  este  motivo,  ditado  pelas 
contingências  técnicas  contemporâneas.  Mas, 
por  que  a  estrutura  em  forma  de  degraus 
continuou  a  ser  adotada,  quando  o  progresso 
técnico já permitia a construção de obras altas, 
de grande porte? Isto  vale,  mormente,  para as 
pirâmides de templos, de aspecto algo obtuso, na 
América  Central,  parecidas  com  colinas 
aterradas;  sem  dúvida,  teria  sido  mais  fácil 
aterrá-las em linha reta, ao invés de em degraus. 
No  entanto,  apesar  disto,  conservou-se  a 
primitiva  forma  estrutural,  ao  que  parece,  pelo 
fato  de  a  verdadeira  protoforma  ter  previsto  a 
colocação de vários andares, com um em cima 
do outro. Esta conclusão cabe à conformação do 
vulcão  Atlas,  o  qual,  aliás,  consubstancializa  a 
primitiva forma das obras de culto pré-históricas.
À  direita,  a  Fig.  20  esquematiza  um  corte 
transversal de um vulcão em degraus; observam-
se  as  várias  camadas  de  degraus,  facilmente 
identificáveis  por  sombreado  diverso.  Por  seu 
meio passam tubos de escape para os produtos 
vulcânicos,  desenhados  em  preto,  com  o  tubo 
central  levando  para  a  cratera  principal,  no 
centro. À esquerda, a Fig. 20 dá a vista externa. 



Ao  ser  comparada  com  o  esboço  de  uma 
pirâmide  centro-americana,  em  terraços,  como, 
por exemplo, a pirâmide do Sol, em Teotihuacán, 
(Prancha 7), a semelhança fundamental é óbvia, 
a ponto de dificilmente poder ser tomado a título 
de  puro  acaso.  Outrossim,  esta  comparação 
sugere a origem das obras de culto, em degraus 
sobrepostos, como ligada ao protótipo do vulcão 
em degraus. E de todas as montanhas vulcânicas 
a  mais  sagrada  era  a  do  Atlas,  sustentando  o 
céu, situada na ilha, no centro do mundo.
A  Fig.  21  mostra,  em  cima,  o  esquema  da 
reconstrução e redução do protótipo; a montanha 
em camadas sobreposta e, no seu topo, a coluna 
sustentando o céu. Deste protótipo derivam dois 
tipos  estruturais,  facilmente  identificáveis,  a 
saber:  o túmulo do herói,  arcaico,  o  tymbos  ou 
tumulus,  posteriormente  transformado  no 
templum,  templo  que,  em  suas  linhas-mestras 
corresponde aos grandes túmulos de pedras, no 
Noroeste europeu. Tanto o tipo estrutural quanto 
o material de construção sempre eram adaptados 
às condições locais. Para isto, o Canto XXIII da 
"Ilíada" fornece um exemplo clássico, com a sua 
descrição  dos  funerais  de  Pátroclo.  O  morto, 
passado  para  o  Além,  a  morada  dos  deuses, 
descansa  no  interior  de  uma  montanha  oca, 



artificial — por quê?
Outrossim além do oceano,  separando o Velho 
Mundo do Novo Mundo, que bem provavelmente 
seria  o  mais  antigo,  os  reis  e  chefes  também 
eram enterrados debaixo de colinas, a exemplo 
do  que  se  deu  no  Leste.  A coluna  de  totem, 
símbolo estrutural no estilo do obelisco e menir, 
surge  como  manifestação  expressa  desses 
cultos,  por  nós  esquecidos,  e  que  portanto  se 
tornaram  incompreensíveis.  E,  salvo  engano, 
tornamos a reencontrar resquícios de Atlântida.
Em tempos agitados,  tumultuados,  as obras de 
culto  serviram  também  de  praças  fortes  e  tais 
cidadelas existem, desde os tempos remotos do 
Neolítico  inferior.  A Fig.  22 mostra  a conhecida 
"montanha de casa", em Stronegg, uma aldeia na 
Baixa  Áustria,  com  suas  camadas 
inconfundivelmente  "atlântidas",  congênere  da 
pirâmide de Sacara, da torre bíblica de Babel e 
da  pirâmide  do  Sol,  de  Teotihuacán. 
Eventualmente, esta linha estrutural prosseguiria 
para  os  pagodes  chineses  e  ainda  para  as 
formas presumivelmente  extremas,  dos templos 
em degraus dravídicos (Pranchas 5 a 7).

Outro  motivo  notável  pode  ser  retraçado  à 
montanha gigante, hoje semi-submersa, ao Pico 
Alto, nos Açores, que se eleva acima do nível do 



mar  e  sempre  era,  como continua  a  sê-lo,  um 
vulcão ativo.  De sua cratera sobem vapores;  o 
brilho ígneo da lava incandescente no seu interior 
reflete-se nas nuvens, na coluna de fumaça, que 
o devolve, tingindo de ouro vermelho o pico alvo 
coberto  de  neve.  Uma  luz  dourada  parece 
envolver o topo do vulcão quando, para falar no 
estilo dos tempos idos, no seu interior, a deidade 
acorda  e,  com  voz  de  trovão,  se  dirige  aos 
mortais.

  

Fig.  21.  A  arquitetura  de  culto,  em  degraus,  



evoluiu  como  restituição  e  adaptação  para 
proporções menores do protótipo (fig. 20). O seu 
símbolo  estrutural  é  a  montanha  suportando  o 
céu, isto é, a montanha com a coluna de fumaça 
alcançando  o  firmamento.  As  seguintes  formas 
arquitetônicas derivam deste tipo estrutural:
a)  o túmulo de herói,  arcaico  (tumulus,  tymbos 
com monumento ou esteia), terra posta ao redor 
de um corredor sepulcral,  por vezes, em várias 
camadas,  com  uma  coluna  ou  um  marco  no 
centro do topo (à esquerda);
b)  a  arquitetura  da  igreja  cristã,  evoluída  do 
antigo túmulo de herói; a semelhança formal com 
a  "montanha  do  céu"  (fig.  20)  nem  sempre  é 
nitidamente  identificável;  o  desenho  à  direita 
mostra  a  Catedral  de  St.  Sernin  em  Toulouse 
(1060),  ainda  apresentando  a  típica  forma  em 
degraus,  que constitui  a  base  ("igreja"),  com a 
coluna celeste ("torre") em cima.
Também  as  catedrais  erguem-se  sobre 
sepulturas. A Catedral de São Pedro é o marco 
erguido sobre o  "túmulo  de herói"  de  Pedro,  o 
príncipe dos apóstolos. Primeiro, fez-se a cripta 
e,  em  cima  dela,  a  pequena  capela,  a  colina 
artificial,  oca,  com  a  coluna.a  pequena  torre 
sobreposta. No entanto, não somente as igrejas 
cristãs,  mas  também  as  mesquitas  simbolizam 



uma  montanha  oca  e  o  minarete  ao  lado,  a 
coluna suportando o céu. Da mesma forma, as 
pirâmides,  erguidas  sobre  os  sarcófagos  das 
múmias, formam uma unidade com o piramidião, 
a ponta de cobertura na qual terminam, não por 
acaso,  mas  sim  por  necessidade.  A coluna  de 
fumaça do Atlas parece ter-se adelgaçado, tanto 
no  obelisco  egípcio  quanto  no  menir  celta, 
alemão do Norte ou inglês , bem como nas torres 
dos domos góticos,  dirigidas  para  o  céu.  Aliás, 
talvez nem fosse por acaso que a palavra menir, 
designando  um  monumento  celta  que  consiste 
em um bloco de pedra levantado verticalmente, 
apresente  semelhança  fonética  com  a  palavra 
minarete.

Também  esse  brilho  de  ouro  foi  imitado  na 
montanha artificial, erguida pela mão do homem. 
Heródoto relata que o templo a Marduk-Bal,  no 
cume do Etemenankis, era todo coberto de ouro.



Fig. 22. A "Montanha da Casa", de Stronegg,  na 
Baixa Áustria, caracteriza o tipo das construções 
em  degraus,  pré-históricas,  na  Alemanha, 
Áustria,  França,  Hungria  e  Suécia  (Upsala 
antiga),  bem como na América do Norte.  Tanto 
serviam ao culto, quanto de local de refúgio, em 
épocas  tumultuadas.  Salta  aos  olhos  a 
semelhança formal com o protótipo (fig. 20).

As  pirâmides  ostentavam  coroas  metálicas,  e 
eram dourados os tetos, em ponta, dos pagodes. 
A  abundância  dos  ornamentos  de  ouro  nos 
templos-pirâmides  dos  astecas,  provocou  o 
deslumbramento e a cobiça dos conquistadores 
hispânicos. E mesmo a catedral cristã de Milão, 
este sonho feito de uma multiplicidade de pontas 
de mármore, tem um "pico" dourado, brilhante, a 
Madonnina.  Por  que as obras de culto  cintilam 



com o brilho do metal vermelho-dourado? Porque 
o seu protótipo, esquecido, desde há muito, com 
seu pico  brilhante  e  visível  à  grande  distância, 
era  o  farol  noturno  para  os  navegantes  que, 
milênios atrás, rumavam para a ilha dos deuses, 
no Atlântico, que posteriormente ficou submersa.
Aliás, não é só o brilho que emana da montanha; 
ela também expele a fumaça que sai da cratera 
do vulcão e,  por  conseguinte,  esses elementos 
estão igualmente presentes nas obras de culto, 
concebidas  segundo  esta  imagem  primitiva. 
Mesmo  que  fosse  em  uma  versão  de  pavor 
inconcebível, este motivo aparece em sua forma 
mais pura e cristalina nos templos-pirâmides dos 
astecas, em cujo topo estava instalado o altar de 
sacrifícios, cujas chamas consumiam a oferenda 
feita  aos  deuses.  Na  Fenícia  e  em Cartago,  a 
"montanha  em  chamas"  virou  um  "deus  em 
chamas",  aquele  terrível  monstro  devorador, 
Moloque — ou Melek, o deus-rei, ao qual eram 
sacrificados  os  primogênitos.  Segundo  o  Velho 
Testamento,  no  altar  de  fogo,  gordura  e  carne 
eram  queimadas  em  sacrifício  a  Jeová. 
Hecatombes  sem  conta  eram  sacrificadas  nos 
altares da Grécia e de Roma. O altar cristão, sem 
dúvida evoluído dos antigos altares de sacrifícios, 
serve para uma oferenda simbólica e, destarte, o 



incenso está ali para formar a nuvem, indicadora 
da proximidade de Deus e a qual, ao que parece, 
acompanhava  o  diálogo  entre  a  divindade  e  o 
mortal, desde os dias de Atlântida.
E aquele estranho símbolo universal da Europa 
antiga, a árvore universal, porventura seria uma 
reformulação tardia  da montanha que expele  a 
fumaça e  sustenta  o  céu? O universo repousa 
sobre a sua coluna delgada e,  semelhantes às 
nuvens, os galhos e a folhagem brotam do seu 
tronco.  Tal  simbolismo  é  ininteligível  para  uma 
coluna  sustentando  o  céu,  mas  perfeitamente 
cabível quando se trata de uma copa de árvore 
que tão-somente pode representar o firmamento 
estrelado.  Este  símbolo faz parte  da civilização 
megalítica que evoluiu lá onde, acompanhando o 
recuo  das  glaciações,  o  homem  do  tipo  Cro-
Magnon  colonizava  o  solo  virgem  e  ergueu 
aquelas  obras  que,  com  suas  alamedas  de 
colunas monolíticas,  levando por  litorais,  desde 
há  muito  afundados  no  mar,  apontam  para  o 
oeste, para a sua origem, de onde viera também 
o homem de Cro-Magnon, de pele vermelha.
A exemplo  de  como,  a  leste,  se  apresenta  o 
símbolo  irminsul,  a  árvore  universal  enigmática 
dos  europeus  pré-germânicos,  igualmente 
inexplicável, a oeste, encontramos o da "serpente 



emplumada",  relacionada  com  diversas  deida-
des,  com o  Quetzalcoatl  dos  maias  e  astecas, 
Kukumac, na Guatemala e Ku-kulcan, no Iucatã. 
A serpente, que sai, ou da água ou de um buraco 
da  terra,  simboliza  a  Terra  e  a  água;  por  sua 
plumagen adquire a faculdade de voar, flutuar no 
ar. No entanto, o que será que, como línguas de 
fogo, sai da cratera do vulcão, alcança o céu e se 
eleva às esferas celestes? O que será que brota 
da terra, da água primitiva, dentro da qual tudo 
flutua?  É  uma  fumaça  esvoaçante,  dirigida  ao 
céu, que saiu do vulcão; característica pela qual 
uma montanha sagrada se distingue das demais 
montanhas comuns, extintas, ou adormecidas, e 
a ela confere dignidade divina. No Novo Mundo, 
a  serpente  emplumada  é  o  símbolo  do  deus 
universal;  a  própria  lenda  conta  como ela  veio 
para  o  continente,  partindo  de  Tlitlán-Tlapallán, 
uma ilha no mar, a leste da América.
Destarte,  seria  lícito  dizer  que o deus,  do qual 
conhecemos  tão-somente  o  presumível  nome 
helenizado de Atlas (ou melhor, "Atlants")  era o 
dono dos quatro elementos, a saber: da água, da 
qual brotou seu corpo gigante; da terra, da qual 
se sobressaiu divinamente; do ar, cortado por sua 
coluna  de  fumaça,  sustentando  a  abóbada 
celeste;  do  fogo,  que  era  o  seu  elemento 



genuinamente  próprio,  sobrenatural.  Se,  a 
qualquer  tempo,  um  povo  primitivo  fosse 
motivado  a  acreditar  em  um  deus  universal, 
então, teria sido o de Atlântida. Não conhecemos 
civilização mais antiga que aquela. Assim sendo, 
justificar-se-ia  a  suposição  de  aquele 
monoteísmo  antiqüíssimo,  considerado  por 
muitos  pesquisadores  da  Pré-História  como  a 
forma mais  antiga  da  fé  divina,  fazer  parte  da 
herança legada por Atlântida.
Esse  deus  antiqüíssimo  parece  ter  sido  uma 
deidade do fogo; ele manejava o trovão como a 
sua arma mais terrível. Com o trovão, Zeus e Tor 
venceram os  gigantes  e  titãs,  Marduk  derrotou 
Tiamat.  Todavia,  originariamente,  o  trovão  não 
era  entendido  como  o  ribombo  precedido  de 
relâmpago, mas sim, como a belemnite, a pedra 
destruidora, que cai do céu e se precipita sobre a 
Terra, onde abre buracos enormes no solo, causa 
incêndios terríveis,  desenraíza árvores, enfim, o 
meteorito,  ou  um  dos  lapilli,  conforme  são 
projetados  pelos  vulcões  em  erupção. 
Presumivelmente, nos tempos pré-históricos não 
se fazia diferença entre um e outro. Até hoje, um 
meteorito  de  porte  maior,  caído  do  céu  nos 
tempos antigos e embutido na Caaba, continua 
constituindo o centro de veneração do culto em 



Meca, antedatando e em muito, o Islã. A Magna 
Mater de Pessino era um meteoro. Sempre era 
considerado como enviado por mão divina tudo 
quanto  do  céu  se  precipitava  sobre  a  Terra  e, 
assim  sendo,  as  bombas  cósmicas  não  eram 
menos veneradas que as telúricas. Somente um 
deus tremendamente poderoso, terrível,  poderia 
lançar mão de armas tão horrendas e com elas 
vencer  os  inimigos.  Um  deus  capaz  de 
arremessar pedras gigantes e que, desta forma, 
exige  a  sua  veneração,  requer  sacrifícios,  sem 
consideração  para  com  a  vida  humana.  Tal 
conceituação,  incompatível  com  o  ideal  do  pai 
bondoso,  cabe  ao  deus  vulcão,  cujo  corpo  de 
gigante  é  a  montanha  trovejante,  fervente, 
lançando  fogo  e  belemnites.  Outrossim,  esta 
idéia  coaduna-se  também  com  a  conseqüente 
procura  das  boas  graças  daquele  deus  irado, 
raivoso, de deliberações inescrutáveis, ao qual se 
oferecem sacrifícios prévios, para evitar que ele 
venha exigi-los. Por esta razão, desde os tempos 
mais remotos, o ritual do sacrifício oferecido pelo 
homem  à  deidade  é  idêntico  com  o  modo  de 
proceder do próprio deus do fogo; as vitimas são 
sacrificadas  como  se  fossem  atingidas  e 
calcinadas  por  um  trovão  ou  um  rio  de  lava. 
Dificilmente  pode haver  dúvida a  respeito  de o 



antigo  altar  de  sacrifícios  pelo  fogo  ter  como 
modelo e protótipo a própria montanha sagrada, 
em chamas, originando-seassimo terrível ritual do 
sacrifício humano e animal pelo fogo.
De certo, não é por acaso que a Atlântida se situa 
bem  no  centro  desse  cinturão  de  horrores, 
externamente identificável por suas pirâmides e 
obras semelhantes, cuja extensão envolve quase 
todo o globo.  Ali,  naquela ilha que ficou sendo 
uma lenda, parece ter tido origem esta, a mais 
pavorosa  forma  de  um  culto  primitivo.  Sua 
influência  atingiu  o  Oeste,  onde  motivou  o 
holocausto  praticado  pelos  astecas  que, 
anualmente,  sacrificavam  20.000  a  40.000 
escravos aos seus deuses de sangue; alcançou, 
igualmente,  o  Leste,  Tiro  e  Cartago,  a  Etrúria, 
Roma  e  a  Grécia;  também  o  Israel  bíblico 
celebrou o holocausto, conforme era praticado na 
Babilônia e em Nínive; da mesma maneira, houve 
sacrifícios  humanos  na  índia  pré-budista.  Em 
toda  parte,  por  onde  seres  humanos  de  pele 
vermelha,  morena,  veneravam seus deuses em 
templos  de  degraus,  ou  pirâmides,  lá  houve 
sacrifícios,  nos  quais  os  sacrificados  eram 
consumidos pelo fogo.
Contudo,  o  rito  do  holocausto  é  encontrado 
somente lá onde persistem ainda outros vestígios 



da influência atlântida, pois outros povos, alheios 
ao  ciclo  mediterrâneo,  tiveram  costumes 
diferentes.  Os  citas  espetavam  aqueles  que, 
como  seus  mensageiros,  eram  despachados 
para os deuses; os povos germânicos, no Norte 
europeu, das regiões por onde passaram os citas 
nômades, enforcavam suas vítimas, enquanto os 
que habitavam à beira dos pântanos, afogavam-
nos  no  brejo.  Nem  todos  os  povos  primitivos 
adotaram  o  ritual  originado  em  Atlântida,  para 
obter as boas graças do deus do fogo, do céu e 
da  Terra,  mediante  sacrifícios  nos  quais  as 
vítimas  eram  queimadas.  Teria  sido  o 
pressentimento do seu próprio fim, pelo fogo, o 
que obrigou os atlântidas a praticar o holocausto 
por milhares de vezes, antecipando-se, assim, ao 
seu destino inevitável,  à  fatalidade reservada a 
eles próprios?
As ondas azuis do Atlântico passam sobre a terra 
submersa.  Elas  não  respondem  à  nossa 
pergunta.  No  entanto,  ainda  hoje,  o  sopro 
incandescente do deus do fogo continua a sair da 
garganta do Pico Alto,  como de lá saía há dez 
milênios atrás. Ele continua vivo nas profundezas 
do mar e nas almas dos herdeiros de Atlântida.

O País e o Clima



Dispomos  de  dois  elementos  apenas  para  a 
nossa  tentativa  de  reconstituir  a  Atlântida;  são 
eles:  os  dados  sobre  profundezas,  obtidos 
mediante sondagens, e as escassas indicações 
topográficas, contidas na narrativa platônica.
Os  últimos  levantamentos  cartográficos  do 
Atlântico  fornecem  dados  de  profundezas,  em 
seqüência contínua e em traçado aparentemente 
correto. Todavia, não convém atribuir demasiada 
exatidão  àqueles  dados,  obtidos  indiretamente, 
computando  as  sondagens  de  profundezas, 
realizadas  pelos  diversos  barcos  encarregados 
de  estudos  oceanográficos.  No  seu  conjunto, 
esses  dados  tão-somente  apresentam  um 
apanhado geral, fato que deve ser frisado, sem 
qualquer  reserva  contra  a  precisão  daquelas 
sondagens.
Pelos métodos das modernas sondagens de eco, 
representando  a  grande  maioria  das  medições 
efetuadas,  somente  é  possível  determinar  a 
duração  dos  impulsos  sonoros;  mas,  ninguém 
poderia  dizer,  com  certeza,  se  em  um  fundo 
oceânico,  tão  acentuadamente  perfilado  e 
alcantilado como aquele da região dos Açores, os 
impulsos sonoros voltam sempre em direção reta, 
vertical,  ou  se  foram  refletidos  por  relevos, 



ocasionalmente  mais  próximos,  de  íngremes 
paredes laterais.

Fig. 23. Mapa de Allântida (Escala 1:10.000.000). 
Os  contornos,  traçados  segundo  as  linhas  de 
profundidade,  obtidas  em  sondagens 



submarinas, mostram uma ilha grande, que, em 
sua parte meridional ocupava uma superfície de 
1.100 km, suficientemente extensa para causar o 
desvio  das  águas  da  Corrente  do  Golfo, 
provenientes do Oeste. Ao Norte, elevava-se uma 
cadeia de montanhas altas,  dez de cujos picos 
alcançavam  grandes  altitudes,  entre  esses  o 
Atlas,  de  5.000  m  (hoje.  Pico  Alto).  Na  parte 
sudoeste da ilha, gozando do privilegiado "clima 
da Corrente do Golfo", altamente favorável para a 
vida vegetal, estendia-se a "grande planície" (GP) 
mencionada  na  narrativa  platônica,  ocupando 
área de uns 200.000 km2. Segundo a descrição 
de  Platão,  a  cidade  real  teria  sido  situada  na 
periferia  sudeste  da  ilha.  A parte  tracejada  do 
esquema indica a região montanhosa.

Por  conseguinte,  em  regiões  críticas,  nem  os 
diversos  pontos  de  sondagem  podem  ser 
considerados  como  seguros:  logo,  tampouco 
pode ser considerada como certa e garantida a 
carta oceanográfica das profundezas, computada 
de  maneira  indireta,  mediante  o  traçado  de 
linhas, mais ou menos arbitrário, para entreligar 
esses pontos. Em vista disto, por si só, o perfil de 
profundidade  não  basta,  para  estudos 
detalhados,  mas  deve  ser  completado,  o  mais 



possível,  com  as  indicações  feitas  por  Platão. 
Este método combinatório foi adotado na Fig. 24, 
amplamente adaptada ao mapa das profundezas.
Para  fins  de  reconstituição,  esta  figura  usa 
mormente a linha de 3.000 m de profundidade; o 
quadro  resultante  adapta-se,  comodamente,  à 
descrição  platônica  da  ilha.  Visualizamos  um 
enorme  e  impressionante  maciço  de  terra, 
surgindo das profundezas azuis e fazendo com 
que os Açores da atualidade ganhem mais 3.000 
m em altitude. Cordilheiras imponentes erguem-
se ao céu; a sudoeste, estende-se uma planície 
imensa, bem cultivada, projetando em seu todo a 
imagem dada pelo texto platônico.
A ilha grande estende-se do norte ao sul, com um 
comprimento  de  quase  1.100  km.  Em  seus 
flancos  Norte  e  Nordeste  erguem-se possantes 
cordilheiras,  cobertas  de  neve;  alguns  picos 
desse extenso maciço ultrapassam o limite dos 
3.000 m de altitude. Aliás, há dez picos que se 
sobressaem, despontando dos contornos dessas 
majestosas cordilheiras; entre esses o Pico Alto é 
o  maior,  igualando  em  altitude  o  Chimborazo, 
uma  das  montanhas  mais  altas  do  globo,  na 
Cordilheira dos Andes,  de mais de 6.000 m. O 
Pico  Alto  situa-se,  mais  ou  menos  na  região 
central  da  cordilheira;  ergue-se  íngreme  como 



uma  torre  e  apresenta  diversas  camadas  de 
rocha; a geleira no seu topo brilha à luz do Sol. 
Dia  após  dia,  uma  espessa  nuvem de  fumaça 
envolve seu pico, elevando-se para o céu como 
uma coluna clara, sustentando o firmamento azul. 
De  noite,  as  estrelas  parecem  orbitar  em  sua 
volta. É este o gigante, sustentando o céu, que 
deu o seu nome a esta sua ilha e ao mar em seu 
redor.
Este  maciço rochoso faz pleno jus  às palavras 
elogiosas com as quais Platão o descreveu: 

"...  as  montanhas  circundando  essa  planície 
foram  muito  elogiadas,  pois  em  quantidade, 
proporções  e  beleza  ultrapassaram  as 
atualmente  conhecidas,  e  ainda por  abrigarem, 
além  de  numerosos  sítios,  densamente 
povoados, rios, lagos e prados, oferecendo pasto 
a  animais  selvagens  e  domésticos,  bem como 
extensas  e  espessas  matas,  com  as  mais 
variadas  espécies  de  árvores,  fornecendo 
matéria-prima para obras de todos os tipos...'''

A quem  contestar  as  frases  iniciais  da  citação 
supra, argumentando que o maciço do Himalaia é 
muito mais alto e imponente que as cordilheiras 
atlântidas,  cumpriria  lembrar  que  tanto  esse 



maciço  gigante  quanto  aquele  dos  Andes,  na 
América  do Sul  e  o  das Montanhas Rochosas, 
nos  EUA,  se  situaram  além  dos  confins  do 
mundo  egípcio  e  helênico;  portanto,  eram 
ignorados  pelo  narrador  e,  destarte,  nem 
poderiam  ter  sido  considerados,  a  título  de 
comparação. Outrossim, nem o Norte da África e 
nem  os  Bálcãs  tinham  uma  cordilheira 
comparável com a em questão, a qual, conforme 
indicam  os  dados  de  profundezas,  surgiu 
íngreme do mar, no bordo Nordeste de Atlântida, 
em  tempos  desde  há  muito  idos.  Como  um 
enorme guarda-sol,  o possante maciço rochoso 
se coloca diante do perímetro plano, meridional 
da  ilha,  protegendo-o  dos  frios  e  inclementes 
ventos  do  Norte  que,  também  naquela  época, 
eram trazidos pelas correntes marítimas árticas, 
rumando  para  o  Sul.  Naqueles  tempos,  a 
Corrente do Golfo,  que hoje leva esses ventos 
com força ainda maior para o Norte, ainda não 
dobrava o Cabo do Norte mas, ao ir de encontro 
com  a  costa  oeste  de  Atlântida,  era  desviada 
para o Sul  e o Oeste.  Portanto,  as águas frias 
trazidas  pelas  correntes  árticas  deveriam  ter 
chegado bem perto da zona setentrional da ilha, 
mas as altas montanhas lá situadas captaram e 
retiveram as tempestades, a chuva e a neve, a 



exemplo de como, hoje em dia, os Alpes, a mais 
importante cordilheira da Europa, protegem o Sul 
do  continente  contra  as  intempéries  do  Norte 
europeu.
A  grande  planície  ao  sul  e  sudoeste  da 
Cordilheira  de  Atlântida  gozava  de  situação 
privilegiada,  igual  à da Lombardia,  no Norte da 
Itália. A julgar pelos traçados de profundezas, o 
seu comprimento, de Nordeste a Sudoeste, pode 
ser estimado em uns 600 km e sua largura média 
em  370  km;  convertidos  em  medidas  gregas, 
correspondem  aos  3.000  e,  respectivamente, 
2.000 estádios (1 estádio = 184m), mencionados 
no texto platônico: "Toda aquela área foi descrita 
como  subindo  íngreme  do  mar  e  atingindo 
grande  altitude.  Toda  a  planície  ao  redor  da 
cidade, por ela envolvida, teria sido cercada por 
montanhas,  que se estendiam até o mar;  essa 
região plana, deforma oval, cobria uma superfície 
que, em uma das direções era de 3.000 estádios 
e, em direção transversal, subindo do mar, media 
2.000 estádios; ficava aberta para o Sul, mas ao 
Norte era protegida contra os ventos do Norte."
A Fig.  23  ilustra  esta  passagem  do  texto.  Até 
onde for possível, em um caso tão complicado e 
complexo  de  reconstituição  submarina,  os 
traçados das profundezas confirmam a narrativa 



de maneira impressionante, a ponto de o texto e 
a imagem transmitirem uma idéia bastante nítida 
dos  aspectos  físicos  da  ilha  grande,  submersa 
desde há muito.
A Ilha de Atlântida era o bloqueio antediluviano 
da Corrente do Golfo. Por força deste efeito na 
corrente marítima e, com isto, indiretamente, no 
clima diluvial do Noroeste europeu, conseguiu-se 
a  prova  de  sua  existência  antediluviana. 
Realmente, a ilha funcionava como um bloqueio 
enorme,  localizado  no  lugar  exato,  no  ponto 
chave.
A Corrente  do  Golfo  batia  contra  as  baías  da 
costa oeste. Ali o fundo do mar descia em declive 
mais  suave  do  que  a  leste,  onde  a  placa 
continental  é  abruptamente  cortada  e  as 
cordilheiras  se  erguem  como  uma  muralha 
íngreme,  impossível  de  escalar.  Do  outro  lado, 
porém, lá onde a imensa planície se estendia até 
as  praias,  suavemente  mergulhando  no  mar, 
havia todas as condições para um paraíso pré-
histórico.
Incessantemente, a Corrente do Golfo trazia suas 
águas cálidas, azuis, salinas, envolvendo todo o 
litoral em um doce embalo de clima ameno e de 
umidade.  Suas  águas  devem  ter  tido 
aproximadamente a mesma temperatura do mar, 



nessa região tropical, quente e úmida, aberta tão-
somente  aos  ventos  oeste  e  sudoeste,  nessa 
terra  abençoada,  habitada  por  seres  ávidos  de 
sol e calor.
E,  apesar  disto,  o  clima  não  era-propriamente 
tropical,  mas  antes  subtro-pical,  ameno,  não 
quente demais. Para tanto, ali  estava o frescor, 
proveniente  das  águas  frias  ao  Norte  e  que, 
mesmo  diminuído,  penetrava  pelas  altas 
montanhas. Nos flancos norte e nordeste da ilha, 
a umidade condensada do ar frio em ascenção, 
precipitava-se como chuva, neve e gelo. Aqui, a 
Corrente  do  Golfo,  desviada  na  costa  oeste, 
deslocava  as  isotermas  em  direção  norte,  do 
Ártico, de onde os gelos flutuantes desciam para 
o  Sule  as  correntezas  de  águas  Frias 
alcançavam a ponta setentrional  da ilha.  Assim 
se explica o ajuntamento inormal das isotermas, 
como expressão da extrema mudança de clima 
que  Jentro  de  apenas  15  paralelos  muda  da 
amenidade subtropical para o frio polar.
As  correntezas  de  águas  frias  nas  costas 
setentrionais intensificaram os 'atores do ar frio, 
trazendo chuva e neve, acumulando-a nos picos 
das  mon-anhas  mais  altas,  e  assim  formando 
suas geleiras.  Dessas geleiras saíram as íguas 
do degelo, formando rios que, com a chegada do 



vento  e  calor,  engros-laram  e  desceram  as 
vertentes.  Nascentes  brotaram  do  solo.  Suas 
águas  límpidas  saltaram  de  rocha  em  rocha, 
acumularam-se nas florestas e, ao alcançarem os 
vales,  alargaram-se  para  rios  grandes  e 
pequenos. Esse quadro orográfico e hidrográfico, 
extremamente  favorável,  resultou  da  situação 
geográfica e do clima da ilha, proporcionado pela 
conjugação dos efeitos da Corrente do Golfo e 
das frias águas árticas. Também esses detalhes 
conferem  com  aquilo  que  os  informantes  de 
Platão  contaram  sobre  a  Ática,  graças  a 
tradições,  fielmente  conservadas,  através  de 
milênios:

"...  Em  especial,  também  a  chuva  era  muito 
benéfica para o solo, durante o ano todo. Pois,  
ao contrário de agora, a água não se perdia ao 
penetrar no solo frio, mas o solo rico absorvia a 
chuva  e  conservava  a  água  no  seu  fundo 
argiloso, deixando-a escorrer das alturas para os 
vales,  permitindo assim a existência  abundante 
de nascentes e rios...  (Nas montanhas)...houve 
grande  número  de  lagos  e  rios...(O  grande 
canal)...absorveu  os  rios,  descendo  das 
montanhas... "



Para  fazermos  idéia  do  quadro  sinóptico  das 
condições  climáticas  da  Ilha  de  Atlântida, 
observamos o gráfico  das isotermas da região, 
conforme a  fig.  24,  mostrando-a  em escala  de 
1:20 milhões. Os contornos da ilha são traçados 
em  preto,  linha  contínua;  linhas  secionadas  à 
esquerda  indicam  as  isotermas,  dispostas  em 
intervalos de 5o de temperatura. A começar pela 
esquerda,  inicialmente,  as  isotermas 
acompanham, em paralelo, a Corrente do Golfo; 
ao  norte  desviam-se  das  altas  montanhas.  O 
congestionamento  do  vento  quente,  oeste,  nas 
faldas  ocidentais,  provoca  a  sinuosidade  das 
isotermas,  conquanto  caracterizam  as  regiões 
mais frias, em direção norte. Essa sinuosidade, 
em  escala  bastante  reduzida,  corresponde  à 
"sacola de presentes",  hoje em dia levada pela 
Corrente do Golfo  por  milhares de quilômetros, 
em  direção  oeste-noroeste,  até  a  Noruega. 
Detrás  da  ilha,  as  isotermas  descem 
abruptamente;  pouco  adiante  continuam  na 
direção  geral  oeste-leste  dos  paralelos.  Esta 
sinuosidade  caracteriza  o  clima  unilateralmente 
privilegiado  da  ilha-bloqueio,  pela  Corrente  do 
Golfo.  Quanto  âs  condições  climáticas,  a 
Atlântida  da  Antigüidade  era  ainda  mais 
privilegiada que as Ilhas Havaí da atualidade e, 



portanto, a elas superior (Fig. 24).
As  isotermas  demonstram  a  influência  da 
Corrente do Golfo represada e desviada para seu 
caminho  de  retorno,  na  distribuição  da 
temperatura média. A ilha reteve o calor. Em suas 
regiões  ocidentais,  o  ar  e  a  água  eram 
extraordinariamente quentes; em zonas orientais, 
a  temperatura  era  normal  e,  portanto,  mais 
fresca. Os contrafortes setentrionais, adentrando 
as águas frias, bem poderiam ter tido o clima da 
Patagônia.  Aliás,  essa ilha de temperaturas tão 
variadas para tanto  parece ter  reunido  em sua 
superfície,  relativamente  restrita,  todos  os  tipos 
de  clima,  desde  o  sub-boreal  ao  tropical.  A 
riqueza  das  formas  de  vida,  a  abundância  e 
diversidade  da  flora  e  fauna  devem  ter 
correspondido  àquelas  enormes  mudanças 
climáticas; assim sendo, fica motivado aquilo que 
Platão contou a seu respeito:

"... Nos tempos antigos, quando o solo ainda era 
virgem, as montanhas altas, cobertas de terra e 
as planícies, ora denominadas de chão de pedra, 
eram de terra fértil, nas montanhas, as florestas 
eram  densas...  O  solo  também  dava  muitas 
árvores  frutíferas  e  oferecia  farto  pasto  aos 
rebanhos... (Na ilha) havia grande abundância de 



tudo quanto  a  floresta  produz para  a  atividade 
artesanal,  bem  como  para  a  alimentação  de 
animais  domésticos  e  selvagens;  lá  existia  
também a espécie dos elefantes, proliferando em 
grande  número.  Além das  extensas  pastagens 
para todos os animais que vivem nos pântanos, 
nas  lagoas,  nos  lagos,  tanto  nas  montanhas 
como nas planícies havia sustento farto também 
para aquela espécie que, por sua natureza, é a 
maior em tamanho e consome maior quantidade 
de alimento.
Outrossim, a ilha dava e mantinha perfeitamente 
tudo quanto a terra produz de aromático, fossem 
raízes,  ervas,  árvores, resinas,  flores ou frutos. 
Produzia igualmente o fruto doce e o fruto seco,  
que nos serve de alimento, bem como todos os 
demais para os nossos pratos de comida,  que 
genericamente chamamos de verdura e o fruto 
que cresce igual à uma árvore e fornece bebida, 
comida e óleo de unção. Ainda dava as frutas de 
pomar, de difícil conservação, criadas para nosso 
divertimento  e  nossa recreação,  mais  todas as 
frutas  a  serem  servidas  de  sobremesa,  para 
excitar  os  apetites  já  saciados  de  pessoas 
cansadas  de  comer.  Tudo  isto  havia  em 
quantidades  enormes  naquela  ilha  que,  a  seu 
tempo,  se  estendia  divina  e  bela  e  admirável,  



debaixo da luz de Hélio...."

Fig.  24.  Mapa das  isotermas sobre  a  Atlântida 
(escala  de  1:20.000.000).  A Corrente  do  Golfo, 
proveniente do Oeste, causou a diminuição das 
distâncias entre as isotermas e a constituição de 
uma  "sacola  de  presentes",  de  natureza 
climática, do tipo daquela com que hoje em dia 
se beneficia o Noroeste europeu. Em Atlântida, a 
temperatura  do  ar  oscilava  entre  fresca, 
moderada  (média  anual,  10°C  positivos)  e 



tropical,  úmido-quente  (média  anual,  25°C 
positivos).  Naquela  época,  a  Ilha  de  Atlântida, 
bloqueando  a  Corrente  do  Golfo,  teve  o  clima 
mais  favorecido  no  âmbito  do  Atlântico.  Com 
esse clima privilegiado, a natureza espalhava as 
suas  dádivas  com  uma  abundância 
verdadeiramente  paradisíaca  que,  por  sua  vez 
produziu uma civilização local em muito superior 
à existente em continentes climaticamente  bem 
menos favorecidos.

Se fosse para suspeitar que, no vôo livre de sua 
fantasia  desenfreada,  o  poeta  teria  criado  um 
paraíso de sonho, fictício, basta olhar a Fig. 24, 
esque-matizando  as  isotermas  de  Atlântida  e 
sujeita  ao  controle,  em  todos  os  seus 
pormenores,  para  verificar  que  tal  paraíso  se 
adapta  perfeitamente  à  topografia  daquela  ilha, 
outrora divina, bela, admirável e, desde há muito, 
submersa.
O  Monte  do  Atlas  e  talvez  todos  os  dez  altos 
picos eram vulcões ativos.  Decerto já  expeliam 
muita lava na época do período terciário inferior; 
essa  lava  descia  das  faldas,  em  rios  de  fogo 
líquido  e  inundava  a  grande  planície  no 
Sudoeste, cobrindo-a de uma grossa camada, a 
exemplo  do  que  aconteceu  em  muitos  outros 



locais  ao  redor  do  globo.  As  massas  de  lava 
decomposta  formam  camadas  argilosas,  de 
quartzito, altamente férteis, semelhantes ao limo 
argilo-arenoso; contêm grandes riquezas de sais 
minerais  e  quase  de  tudo  quanto  as  plantas 
requerem para o  seu crescimento.  Na China  e 
nas regiões do Noroeste da Hungria,  esse limo 
argilo-arenoso  garante  a  grande  fertilidade  do 
solo,  pela  composição  dessas  camadas;  ricas 
colheitas,  ao  longo  de  séculos,  de  milênios, 
atestam  a  excelência  daquelas  terras,  sempre 
lavradas, porém nunca adubadas. Ao que parece, 
além  de  amplas  reservas  de  sais  minerais,  os 
produtos de erosão das lavas  vulcânicas  ainda 
contêm substâncias especiais,  que estimulam a 
flora; dão um ótimo solo vegetal, conforme pode 
ser  verificado  em  Hégyalja,  na  Hungria,  e  nos 
arredores  do  Vesúvio  e  do  Etna.  Em  parte 
alguma, a vegetação é tão luxuriante,  as flores 
exalam perfume  tão  atordoador  e  há  frutas  de 
sabor tão delicioso, como nas terras cobrindo um 
antigo  solo  vulcânico.  Os  vinhos  da  Hungria, 
Sicília  e  Nápoles  estão  aí  para  atestar  a 
qualidade especial daquela terra vegetal, nascida 
dos extintos fogos terrestres.
Também a Atlântida era um país vulcânico. Um 
vulcão era o seu deus. Vulcânico, extremamente 



fértil, era o seu solo de lava.
Vulcões em atividade expelem vapor de água e 
dióxido  de  carbono,  as  duas  substâncias 
compondo  o  conteúdo  de  hidrocarboneto  no 
organismo vegetal. Quanto mais úmido o ar, tanto 
mais  denso  o  seu  "invólucro  de  dióxido  de 
carbono", tanto mais rápido o seu crescimento e 
mais intensa a sua produção de óleo. O dióxido 
de  carbono  intensifica  o  perfume  das  flores, 
incrementa a frutificação e multiplica as colheitas.
A presença do Atlas, em combinação com o clima 
parasidíaco, explica a enorme fertilidade daquela 
ilha, a qual, por alguns críticos, é considerada de 
fantasiosa  ou  grosseiramente  exagerada.  Aliás, 
eram dois  os detalhes a provocarem acalorada 
troca  de  argumentos  e  contra-argumentos,  a 
saber: o fruto "agradável" e o fruto que cresce, 
igual  a uma árvore e fornece bebida, comida e 
óleo de unção. Todavia, também a este respeito, 
a  credibilidade  da  narrativa  platônica  pode  ser 
testada e confirmada.
Qual seria o fruto "agradável"? Não poderia ser a 
uva, da qual o deus Dioniso foi o primeiro a fazer 
o vinho, pois para tanto Platão teria empregado o 
termo helênico, corrente na época. Tampouco era 
um  dos  cereais  clássicos,  como  o  painço,  a 
cevada,  o trigo,  que são mencionados logo em 



seguida. Da mesma forma não poderia ter sido 
uma espécie  de fruta  de sabor  agradável,  pois 
também  são  citadas  as  frutas  de  difícil 
conservação.  Todavia,  a  expressão  fruto 
"agradável" parece definir algo de mais agradável 
que as frutas, porém de caráter mais nutritivo e 
de maior sustento. Teria sido a banana? Kuntze 
já era de parecer que, durante o quaternário, teria 
sido cultivada a bananeira selvagem, para obter a 
Musa  paradisíaca,  ou  a  Musa  sapientium,  da 
mesma  maneira  de  como  hoje  se  formam  as 
plantações  de  banana  sem  sementes.  As 
condições  climáticas  para  esta  planta,  que 
precisa de muito calor,  teriam sido encontradas 
no Sudoeste da Atlântida. Sobretudo porque, ali, 
na região das isotermas de 20° a 25° e graças à 
Corrente  do  Golfo,  represada  na  costa,  as 
oscilações  de  temperatura  eram  quase  nulas 
durante o ano todo, o que, somado a bastante 
umidade e calor, representa uma das principais 
exigências  prévias  para  o  desenvolvimento  da 
banana.
Com facilidade maior do que o fruto "agradável", 
pode  ser  identificada  a  árvore  indefinida,  que 
fornecia  bebida,  comida  e  óleo  de  unção. 
Somente  pode  ter  sido  o  coqueiro  (Cocos 
nucifera),  também  uma  típica  planta  tropical  e 



muito sensível a quedas de temperatura abaixo 
da média requerida. Hoje em dia, o coqueiro não 
existe mais no mundo conhecido da Antigüidade 
clássica;  provavelmente,  já  nem  existia  lá  nos 
tempos de Platão, motivo por que nem ele e nem 
o  sacerdote  egípcio  souberam  dar  o  nome  da 
planta das costas da África e do Sul da Ásia, que, 
no entanto, não ultrapassava a região de Guiné. 
Lá onde havia condições para o crescimento da 
banana também estava o coqueiro; e o Sudoeste 
da  Ilha  Grande  oferecia  tais  condições,  a 
exemplo  de  como,  hoje  em  dia,  existem  nas 
índias Ocidentais.
Onde as folhas de palmeiras balançam ao sabor 
da  brisa  tropical  e  proliferam as  bananas,  não 
podem  faltar  o  bambu  e  outras  espécies 
gramíneas  dos  países  quentes,  cujos  brotos 
constituem  o  prato  predileto  dos  paquidermes. 
Talvez, os mangues, conforme existem também 
no  delta  do  Rio  Amazonas,  formavam  suas 
gigantescas raízes soltas, a partir da profusão de 
plantas pa-lustres. Nessa sinfonia em verde, as 
orquídeas  surgiam  como  manchas  coloridas, 
brilhantes,  e  desse panorama multicor,  tropical, 
também  faziam  parte  os  rinocerontes  e  os 
crocodilos.
Evidentemente, lá também havia elefantes.



Hoje em dia, os elefantes persistem tão-somente 
na índia e na África central. Contudo, Heródoto 
confirma que, a seu tempo, ainda havia elefantes 
no Noroeste da África:

"... Esta terra (dos maxias) bem como as demais 
terras da Líbia, em direção do poente, têm matas 
muito  mais  extensas  e  animais  selvagens  em 
número muito maior que os povos pastores, pois 
a  região  ocidental  da  Líbia,  onde  ficam  os 
nômades, quase não tem elevações do solo, que 
é plano e arenoso até o Rio Tritão. No entanto, a  
partir  de lá,  em direção do poente,  o país dos 
agricultores  tem muitas  montanhas,  florestas  e 
grande abundância de animais selvagens. Ali há 
serpentes,  leões,  elefantes,  ursos,  áspides  e 
burros cornudos... "(II, 191).

Aliás,  o  período  quaternário  foi  a  época  áurea 
dos  mamíferos  gigantes,  hoje  extintos,  ou  em 
fase  de  extinção.  Na  América  do  Sul  havia  os 
mastodontes, na Europa o elefante antigo, uma 
espécie  de  mamute,  bem  como  outras 
variedades.  A rigor,  não  existiria  argumento  de 
peso contra a suposição óbvia de que, naquela 
grande  ilha,  de  clima  tão  variado,  além  de 
elefantes,  presumivelmente,  da  espécie  Elefas 



africanus,  tivessem  vivido  espécies  ainda  mais 
antigas,  tais  como  os  mastodontes,  no  litoral 
úmido-tropical do seu Sudoeste, ao lado de antas 
e hipopótamos, rinocerontes e demais variedades 
daquela  família,  outrora  numerosa.  Ademais, 
aquilo que, graças à climatologia comparada e à 
paulatina  penetração  científica  dos 
acontecimentos pré-históricos, se nos apresenta 
como bastante viável e razoável, aos egípcios e 
gregos da Antigüidade clássica deve ter parecido 
como absolutamente fora de série, incomum, pois 
eles nada sabiam a respeito do elefante da Índia 
e nem poderiam ter deixado de supor que, para 
falar com Platão: "... aquela espécie que, por sua 
natureza,  é  a  maior  em  tamanho  e  consome 
maior  quantidade  de  alimento"  existiria  tão-
somente  na  "Líbia".  A  contingência  de  esse 
animal  viver  em lugar  muito  distante de lá,  em 
uma ilha no mar mundial, a eles antes deveria ter 
parecido mais como fabulosa,  do que digna de 
crédito.  No entanto,  não obstante  a  sua pouca 
credibilidade,  também este pormenor  entrou na 
tradição, e dificilmente poderia ter sido inventado 
pela livre e espontânea vontade de Platão.



O Povo Atlântida

O que se sabe do homem que,  no quaternário 
inferior, viveu no âmbito do Oceano Atlântico? É 
bem pouco aquilo que dele se sabe.
No perímetro oeste faltam por completo achados 
autênticos  de  ossadas.  Apenas  se  pode supor, 
mas não provar nem contestar que outrora, como 
hoje,  lá  viviam  pessoas  de  pele  vermelha,  os 
chamados  índios,  talvez,  iguais  aos  caribes, 
guatemaltecos e maias. Também no Noroeste da 
África praticamente nada foi encontrado; portanto 
somente resta especular que, no quaternário, era 
habitado por povos de raça mediterrânea, talvez 
parecidos com os antigos líbios, os berberes da 
época contemporânea, ou os guanchos, extintos. 
Esses homens assemelhar-se-iam aos índios, do 
outro lado do Atlântico, pelo menos tanto quanto 
se  assemelham  aos  hamitas  do  Nordeste  da 
África,  cujas  terras  lhes  ficam  bem  mais 
próximas.
Em  resumo,  o  tipo  médio  desses  homens 
apresenta  perfil  fortemente  traçado,  nariz 
aquilino, testa alta, puxada para trás, com topete, 
cabelos  pretos,  lisos.  O  índio  hodierno  partilha 
essas características com seus ancestrais maias, 



conforme aparecem em inúmeros relevos; logo, 
deve tratar-se de características permanentes de 
uma  raça  humana.  Com  isto  ergueu-se  uma 
ponte,  sobre  o  oceano,  levando  para  o  mundo 
bem  mais  antigo  das  pinturas  rupestres  na 
Espanha e no oeste da França e que portanto se 
reveste  de  importância  especial  para  o  nosso 
assunto. Essas pinturas rupestres não retratam o 
homem da mesma forma realista como mostram 
a  fauna  contemporânea,  mas  realçam  e 
supervalorizam,  em  estilo  expressionista, 
determinadas  particularidades,  provavelmente 
aquelas  consideradas  pelo  artista  como 
especificamente características e "belas".
Nessas  pinturas  os  homens  sempre  são  altos, 
fortes,  musculosos,  corredores e caçadores,  de 
pele  vermelha  morena,  bem  provavelmente, 
assim como de fato eram.
Há  boas  razões  para  atribuir  ao  Cro-Magnon, 
povo de origem não-européia, essas mais antigas 
e,  ao  mesmo  tempo,  artisticamente  mais 
impressionantes pinturas da Europa. Já se falou 
em outra parte que, com toda probabilidade, esse 
povo surgido de repente deve ter  vindo para a 
Europa  Ocidental  presumivelmente  da  Ilha  de 
Atlântida,  ou por  via  dessa ilha.  Quanto a  isto, 
resta  verificar  a  exatidão  da  teoria  de  Lewis 



Spence,  pressupondo  uma  série  de  ondas 
migratórias,  que  teriam  sido  responsáveis  pela 
primitiva  colonização  da  Europa  Ocidental  por 
indivíduos  de  tipos  diferentes  do  homem  de 
Neandertal. Com o pequeno número de achados 
pertinentes, também seria lícito supor que esses 
colonizadores  não  fossem  tribos  ou  povos 
nômades,  mas sim organizados em expedições 
de caça, que partiram da ilha grande, altamente 
civilizada, e visitaram as extensas matas virgens 
da Europa, então bárbara e selvagem, a exemplo 
de como os atuais caçadores visitam o Alasca ou 
empreendem safáris na África.
Seja como for, o tipo de Cro-Magnon distingue-se 
nitidamente do tipo de Neandertal  ou Aurignac, 
que era o do homem habitante da antiga Europa. 
Com suas armas superiores, forçaram a retirada 
daqueles  primitivos  habitantes  para  as  regiões 
alpinas e sua paulatina extinção. O mais tardar, 
após  o  cata-clismo  de  Atlântida,  ou  seja,  na 
época de transição do quaternário para o quin-
tenário, o homem de Cro-Magnon, procedente do 
oeste, colonizou a Europa. Aliás, há boas razões 
para considerá-lo como o ancestral de uma raça 
nórdica,  denominada  segundo  a  região  de 
Dalarna  (Dalecárlia),  na  Suécia.  Destarte, 
diversos elementos podem servir  à tentativa de 



reconstituição  dos  atlântidas,  não  obstante  a 
lamentável carência de dados positivos.
A  Prancha  8  demonstra  esta  tentativa  de 
reconstituição,  sem no entanto  pretender  dar  o 
retrato daqueles tipos humanos. Mesmo o crânio 
do Cro-Magnon somente pode dar os contornos 
ósseos;  portanto,  tudo  o  mais  para  a 
reconstituição do rosto foi desenhado, com certa 
arbitrariedade,  mesmo  procurando  adotar  o 
melhor  possível  dos  critérios.  O  nosso 
retrospecto não dá os pormenores com a nitidez 
desejável,  porém  transmite  uma  imagem  mais 
viva do que seria aquela transmitida pela simples 
reprodução  do  crânio.  Se  se  quiser  criar  um 
termo  específico  para  esse  povo,  a  servir  de 
etiqueta  pré-histórica,  antropológica,  seria  o  do 
proto-índio  americano.  O  tipo  de  Cro-Magnon 
assemelha-se mais ao tipo do índio hodierno que 
qualquer outro dos tipos humanos; para tanto, é 
só olhar o rosto de "Sitting Buli" (Touro Sentado), 
ao lado.
O proto-índio e o homem de Cro-Magnon? Esta 
associação de idéias certamente será contestada 
pelos antropólogos. A título de contra-argumento, 
segue-se  a  citação  de  um  texto,  examinado  e 
devidamente  aprovado  por  especialistas  na 
matéria,  tirado  do  livro  de  Herbert  Wendt  "ICH 



SUCHTE  ADAM"  —  "À  Procura  de  Adão" 
(Edições Melhoramentos, 1965):

"Nos setenta anos que se passaram, desde que 
Chester  Stock  meditou  sobre  as  pegadas 
encontradas em Carson City, foram descobertas 
numerosas  ossadas  humanas  e  vestígios  de 
civilizações, em todo o continente americano, de 
Minnesota  até  o  Estreito  de  Magalhães.  Todos 
esses proto-índios eram do tipo  Homo sapiens; 
apresentam as características do homem de Cro-
Magnon,  misturadas com traços mongolóides e 
de índios. A sua idade pode ser determinada com 
apreciável  exatidão,  graças  ao  método  de 
radiocarbono  e  teste  do  flúor.  Nenhum  dos 
esqueletos jazia por mais de doze milênios em 
terras americanas..."

Sem dúvida, esses proto-índios americanos eram 
contemporâneos  dos  últimos  atlântidas  e  deles 
certamente descendem as mais  recentes raças 
de índios. De ambos — dos atlântidas do tipo de 
Cro-Magnon  e  dos  índios  hodiernos  —  eles 
apresentam  caracteres  somáticos,  conforme 
continuam  a  atestá-lo  as  suas  ossadas;  logo, 
devem  ter  representado  um  tipo  intermediário, 
entre o Cro-Magnon, encontrado na Europa, e os 



índios  das  Américas.  Destarte,  os  achados  de 
ossadas  vêm fechar  o  hipotético  círculo  étnico 
que  poderia  ser  explicado  como  envolvendo  a 
Atlântida pré-histórica, seu suposto centro, cujos 
habitantes,  então  os  donos  do  mundo,  teriam 
levado a sua influência  para os continentes  do 
Velho e do Novo Mundo, onde, sem o emprego 
de força, mas somente por seus colonizadores e 
pioneiros,  teriam  difundido  a  sua  herança 
consangüínea  atlântida,  comum  a  todos  esses 
tipos  humanos.  E  como,  segundo testemunho 
das  pinturas  rupestres,  esses  homens  de  Cro-
Magnon  eram  de  pele  morena,  avermelhada, 
seria  lícito  considerá-los como os protótipos do 
ndio americano.
A  pele  morena,  avermelhada,  é  uma 
característica indelével do índio, indivíduo do tipo 
sangüíneo,  musculoso,  atlético,  em  constante 
movimento. Logo, sxplica-se assim o significado 
simbólico da cor vermelha entre os povos antigos 
pritimivos,  habitantes  do  cinturão  demarcado 
pelas  pirâmides  e  pela  influência  da  primitiva 
civilização  atlântida.  Seguem-se  alguns 
exemplos,  tirados  a  esmo,  para  ilustrar  este 
ponto.
Até  hoje,  o  vermelho  continua  como  a  cor  de 
emblemas  imperiais,  reais,  de  príncipes  e 



cardeais.  As  imagens  de  triunfadores  e 
divindades  eram  pintadas  de  vermelho.  Os 
antigos egípcios preferiam a maquilagem em tons 
vermelho-vivos, conforme o atesta a estátua de 
Ranofer (IV dinastia). A púrpura é a cor adotada 
pela  Igreja,  para  suas  grandes  comemorações. 
Sempre e invariavelmente, a cor de sangue está 
ligada ao conceito do poder supremo, do triunfo e 
esplendor.  Seria  essa  cor  a  memória  jamais 
esquecida  dos  antiqüíssimos  dominadores  do 
mundo, os peles-vermelhas de Atlântida?
Seriam  esses  peles-vermelhas  os  "primeiros 
homens"? Seria  esta a explicação do nome do 
primeiro  homem,  Adão,  que  significa  "o 
vermelho", a exemplo de como a primeira terra é 
chamada de Adamah, a vermelha?
Aliás, até hoje está para ser explicado o versículo 
bíblico que reza:

"Ora,  naquele  tempo  havia  gigantes  sobre  a 
terra... que foram homens possantes e desde há 
muito afamados." (GÊN. 6,4.)

De fato teriam existido homens gigantes? Faria 
esse  versículo  referência  ao  Meganlhropus,  do 
qual um fragmento do maxilar inferior,  com três 
dentes, foi encontrado em Java, sem no entanto 



permitir  a  conclusão  certa  por  um  homem 
primitivo, ou um macaco gigante, parecido com o 
Gigantopithecus,  de  tamanho  ainda  maior,  ou 
pelo Paranthropus crassidens africano?
Aliás,  nem  é  preciso  penetrar  tão  fundo  nas 
penumbras  dos  tempos  primitivos,  para  fazer 
idéia  de  que  fossem  aqueles  "gigantes...  que 
foram  homens  possantes  e  desde  há  muito 
afamados".  Basta  comparar  as  reconstituições 
comprovadas  e  garantidas  do  homem  de  Cro-
Magnon  e  do  homem  de  Neandertal,  para 
compreender esse estranho versículo bíblico.
A Fig. 25 esquematiza três ossadas, em escala 
idêntica.  À  esquerda,  temos  o  homem  de 
Neandertal,  antediluviano;  no  centro,  um 
australiano  primitivo,  recente,  como 
representante  de  um  tipo  normal  de  homem 
primitivo; à direita, o homem de Cro-Magnon. O 
homem de Neandertal,  europeu, de, em média, 
menos  de  1,60  m  de  altura,  era  um anão,  de 
corpo atarracado, ossudo; em comparação, o de 
Cro-Magnon,  nada  menos  ossudo,  mas, 
passando dos 2 m de altura, era um verdadeiro 
gigante, a exemplo do Golias bíblico, morto por 
Davi  com um tiro  de funda.  Destarte,  a  fig.  25 
mostra, à esquerda, o anão histórico, o homem 
de Neandertal e, à direita, o gigante, igualmente 



histórico, o homem de Cro-Magnon. Logo, leva à 
conclusão de que os antigos contos e lendas de 
anões e gigantes têm base real,  a exemplo de 
como quase todos os mitos a têm.

Costuma-se  considerar  o  homem  de 
Neandertal como um ramo secundário da árvore 
genealógica  da  humanidade  contemporânea, 
datando-se a sua origem de 50.000 a 100.000 
anos  atrás.  A  grosso  modo,  isto  poderia  estar 
certo,  como  estaria  igualmente  correta  a 
suposição  de  que  o  homem dos tipos  de  Cro-
Magnon e Aurignac, surgidos nas últimas etapas 
de  glaciação,  já  considerados  do  tipo  sapiens,  
fosse  responsável  por  sua  extinção.  Porém, 
neste  caso,  cumpre  admitir  uma  coexistência 
temporária  de  "anões"  e  "gigantes".  Será,  no 
entanto,  que  jamais  houve  uma  mistura  de 
raças? Supõe-se que o último refúgio do homem 
do  tipo  primitivo  europeu  fossem  os  redutos 
alpinos, na Europa Central, e será que lá não se 
conservou algo dos seus caracteres hereditários? 
De forma sub-reptícia,  o homem de Neandertal 
sobrevive nos seus descendentes, a exemplo de 
como o conto de fadas fala dos anões; moram 
em cavernas, montanhas ocas, como lá moravam 
os  antiqüíssimos  caçadores  de  ursos  que,  não 
obstante  seu  cognome  antropológico,  eram 



homens  de  verdade,  os  quais,  a  seu  tempo  e 
com  sua  maneira  de  vida,  mais  primitiva, 
possuíam  conhecimentos  e  sabedoria 
equivalentes  aos  dos  homens  qualificados  de 
"sapiens".  Esses dois  tipos humanos diluvianos 
eram contemporâneos e concorrentes, porém os 
homens  do  tipo  de  Cro-Magnon  levavam 
vantagem sobre os de Neandertal,  não apenas 
por  sua  estatura  mais  alta,  mas  ainda  por 
portarem  armas  bem  mais  sofisticadas  e 
mortíferas.



Fig. 25. Naqueles tempos havia gigantes sobre a 
Terra...  A comparação das alturas do esqueleto 
esquematizado  em  diagrama,  respectivamente, 
de um homem de Neandertal, antediluviano, um 
australiano,  recente  e  um  homem  de  Cro-
Magnon,  ou  seja,  membro  da  raça  atlântida, 
mostra  que  este  último  era  de  proporções 



gigantescas, em relação aos tipos humanos pré-
históricos  e  recentes.  (Medidas  indicadas  por 
Hermann Klaatsch.)

Contudo,  de estatura baixa não era somente  o 
homem de Neandertal,  designação de todo um 
grupo  de  etnias,  mas  também eram baixos  os 
demais  representantes  dos  antigos  tipos 
humanos,  excetuando-se  somente  os  de  Cro-
Magnon  e  seus  supostos  parentes,  do  tipo 
Aurignac.  Este  ponto  fica  esclarecido 
observando-se as ossadas do período paleolítico 
inferior e as ferramentas de pedra polida e pedra 
lascada,  da  época.  As  cunhas  da  civilização 
aqueuleana,  bem  como  artefatos  ainda 
anteriores,  cabem  tão-somente  em  mãos 
pequenas. As espadas e os punhais da Idade do 
Bronze, encontrados em solo europeu, desde os 
túmulos de Hallstatt,  na Áustria,  até os túmulos 
em  forma  de  poço  do  Peloponeso,  na  Grécia, 
apresentam  cabos  surpreendentemente 
delicados,  a  ponto  de,  por  muito  tempo,  terem 
sido declaradas como armas femininas. E até as 
couraças medievais, dos cavaleiros germânicos, 
são  pequenas  para  homens  hodiernos,  de 
estatura normal.
Ao  que  parece,  estatura  alta  é  um  sinal  de 



degenerescência e, como tal, atribuído às fases 
finais de uma civilização, a exemplo de como a 
estatura  baixa,  de  "anão",  é  considerada como 
assinalando uma fase inicial. Nesta seqüência de 
idéias,  os  pioneiros  de  Cro-Magnon,  do  tronco 
étnico atlântida, com sua estrutura alta, de talhe 
largo,  maciço,  eram os  representantes  da  fase 
final  de  um ciclo  civilizatório.  Dificilmente  pode 
passar por despercebida a marcada indignação 
com  os  vícios  culturais  dos  então  donos  do 
mundo,  a  qual,  segundo  as  lendas  do  dilúvio, 
motivou divindades iradas para o terrível castigo, 
com o qual puniram aquela parte da humanidade 
primitiva  que,  por  arrogância  e  perversidade, 
transgrediu as leis,  regendo a sua condição de 
terrestre  e,  por  isto,  mereceu  ser  punida. 
Também a Bíblia fala a respeito:

"Deus,  vendo  que  era  grande  a  malícia  dos 
homens  sobre  a  terra  e  que  todos  os 
pensamentos  do  seu  coração  estavam 
continuamente aplicados ao mal, arrependeu-se 
de ter feito o homem sobre a terra. E, tocado de 
íntima  dor  de  coração,  disse:  Exterminarei  da 
face da terra o homem que criei, desde o homem 
até os animais, desde os répteis até as aves do 
céu; porque me pesa de os ter feito." 



(GÊN. 6, 5-7)

O dilúvio que, em grande parte, destruiu o mundo 
daquela  época,  era  o  castigo  para  esses  seus 
donos,  os  gigantes  da  Atlântida.  Eram eles  os 
"possantes  e  desde  há  muito  afamados",  que 
subjugaram todos os povos ao seu redor.
Ao  que parece,  não  foi  por  acaso que  o  povo 
atlântida remontou a sua origem ao gigante Atlas, 
a  quem  considerava  como  seu  deus-pai;  para 
eles,  sua  estatura  gigantesca  deve  ter  sido  a 
prova externa de sua descendência divina. Aliás, 
é fato estranho que, em todas as lendas antigas, 
falando  nos  gigantes,  com  exceção  das 
distorções, datando de épocas posteriores, eles 
aparecem  como  portadores  de  civilização.  Um 
gigante  construiu  os  castelos  dos  deuses 
nórdicos, pois eles próprios não teriam reunido as 
condições  necessárias  para  tanto.  As  obras 
ciclópicas da pré-Antigüidade são atribuídas ou a 
gigantes,  ou  a  Posêidon,  que  não  é  apenas  o 
deus do mar, mas, ainda é chamado de "o que 
faz  a  terra  tremer",  sendo  este  um  indício 
bastante  óbvio  de  seu  parentesco  físico  com 
Atlas-vulcão.  De  uma  ou  de  outra  forma,  toda 
cultura,  toda  civilização  parte  do  fogo,  de  um 
deus  em  chamas.  Vulcano  é  mais  antigo  que 



Júpiter, Tvastr mais antigo que Indra ou Brahma, 
Ptah mais antigo que Osíris, Loki mais antigo que 
Odin. E os auxiliares daquele deus primitivo são 
os  ferrei-ros-gigantes,  os  ciclopes,  os 
semideuses  de  enorme  força  física  e 
descendência  não  declarada,  que 
desrespeitaram todas as deidades. Na "Odisséia" 
são  chamados  de  filhos  de  Posêidon,  são 
antropófagos  e  somente  são  vencidos  pela 
astúcia  dos  homens  baixos,  fracos,  pós-
diluvianos.  Eles,  os  ciclopes,  arremessaram 
pedras  enormes  contra  os  seus  inimigos,  que 
matavam com suas  pesadíssimas  clavas,  seus 
enormes martelos de pedra;  lutavam com suas 
lanças  gigantescas  e,  ademais,  ameaçavam, 
freqüentemente, o poder dos deuses olímpicos. 
Essas  lendas,  quando  pesquisadas  em  seus 
motivos,  lançam  alguma  luz  sobre  aqueles 
tempos  remotíssimos,  quando  os  gigantes 
dominavam  a  Terra,  até  que  se  afogaram  nas 
águas do dilúvio.
Uma comparação dos versículos bíblicos com a 
narrativa  platônica,  quanto  aos  motivos  da 
aniquilação da humanidade antediluviana, revela 
uma  concordância  que  dificilmente  poderia  ser 
puro  acaso.  Como  motivação  da  perversidade 
cita-se a paulatina perda da herança divina, o seu 



constante  desgaste,  "porque os filhos  de  Deus 
tiveram  comércio  com  as  filhas  dos  homens" 
(GEN. 6,4). Teria sido esta a culpa imperdoável, 
suficientemente grave para, por esta causa, punir 
toda a Terra? Ou teriam sido outros os motivos 
do castigo supremo?

Atlântida, Grande Potência

A Fig.  26  mostra  a  ilha,  dominando  os  mares, 
uma Álbion pré-histórica,  como foco potente de 
uma  irradiação,  atingindo  todas  as  regiões 
costeiras  do  Atlântico,  bem  como  do 
Mediterrâneo,  a  serem  alcançadas  por  via 
marítima. A Atlântida era uma grande potência.
Será  que  as  lendas  antiqüíssimas,  pré-
homéricas,  do  povo  fabuloso  dos  feáceos,  da 
longínqua  Ilha  de  Esquéria,  situada  no  ponto 
extremo  do  mar  do  mundo,  encerrariam  uma 
memória de Atlântida? Há certas analogias nas 
narrativas de Homero, descrevendo o templo de 
Alcínoo e a descrição do templo de Posêidon, em 
Atlântida, a apoiarem tal conjetura.



Fig. 26. Atlântida — luz do mundo habitado pelo 
homem de pele vermelha.  Em toda parte onde 
autores  vários  situaram  a  "sua"  Atlântida, 
encontraram  evidência  a  favor  de  sua 
argumentação,  advogando  supostas  relações 
culturais  com  aquele  antiqüíssimo  centro  de 
civilização.  O  desenho  supra,  registrando  os 
resultados das pesquisas não ortodoxas em torno 
de  Atlântida,  demonstra  a  esfera  de  influência 



daquele foco de luz desde muito extinto que, a 
seu tempo, iluminou o mundo do homem de pele 
vermelha,  indicando  assim  as  dimensões 
aproximadas do primeiro império mundial erguido 
pelos povos dessa raça.

No entanto, quem diria se Platão, consciente ou 
inconscientemente,  esteve  sob  a  influência  da 
"Odisséia",  que  conheceu  muito  bem,  ou  se 
ambas as narrações têm uma origem comum?
Como  era,  de  fato,  Poseidônis?  Teria  sido 
parecida com a cidade na ilha mítica de Esquéria, 
ou,  o  que  seria  mais  provável,  com  a  cidade 
portuária no Lago Titicaca, jamais acabada, mas 
sim destruída em tempos primitivos e que, hoje 
em dia, se encontra a milhares de metros acima 
do nível do mar? Em base de dados fornecidos 
por  Posnansky,  Rolf  Müller  calculou  a  idade 
daquela  cidade,  Tiahuanaco,  valendo-se,  para 
tanto,  de  determinados  valores  estruturais. 
Recorrendo  a  todos  os  elementos  pertinentes, 
inclusive  aos  mais  antigos  dados  históricos 
autênticos, sobre o ângulo oblíquo, eclíptico, que 
nisto desempenha papel decisivo, Müller apurou 
a  época  por  volta  de  9.500  a.C,  em  perfeita 
sintonia  com  a  narrativa  platônica.  Será  que 
Tiahuanaco  pertenceu ao império  marítimo  dos 



atlântidas, não obstante a sua localização no lado 
do  Pacífico  da  América  do  Sul?  Será  que  o 
império atlântida se teria estendido até, ou além 
desse  ponto?  Teriam  sido  os  atlântidas  os 
primeiros navegadores a confiar-se à Corrente de 
Humboldt,  conforme  recentemente  o  fizeram 
intrépidos marujos noruegueses? Foram eles os 
primeiros a pisar o solo da Ilha da Páscoa? As 
estranhas cabeças gigantes lá erguidas revelam, 
em certos dos seus traços,  semelhança com o 
homem do tipo de Aurignac,  da Europa antiga. 
Há  um  sem-número  de  perguntas  aguardando 
resposta (Prancha 9).
Outro problema desse complexo de perguntas, a 
serem respondidas e, eventualmente, suscetível 
de resposta, diz respeito aos vestígios da língua 
atlântida.  Seria  possível  que  idiomas  recentes 
ainda  encerrariam  restos  identificáveis  de  uma 
língua,  outrora universal,  datando do paleolítico 
superior? Evidentemente, para os etimólogos, tal 
pergunta  deverá  merecer  tão-somente  um leve 
sacudir de cabeça.
Aonde existiria a possibilidade de se reencontrar 
tais  vestígios  de  uma  língua  remotíssima?  De 
maneira  alguma poderiam ser  encontrados nos 
idiomas da família lingüística indo-européia, que 
para  tanto  surgiram  em  época  tardia  demais; 



outrossim, há os idiomas fracionários,  erráticos, 
que  não  se  enquadram  em  nenhum  dos 
esquemas  lingüísticos  convencionais.  Em  solo 
europeu, o idioma basco faz parte desse grupo.

F.  N.  Finck,  sem  dúvida,  uma  das  maiores 
autoridades em Filologia comparada, considera o 
basco como legítima continuação do ibérico, bem 
mais  antigo,  e  conhecido  somente  através  de 
inscrições  em moedas.  Por  sua vez,  o  ibero  é 
classificado por Finck em um grupo de idiomas 
desconhecidos,  do  qual  fazem  parte  "outras 
línguas  da  família  caucasiana",  abrangendo  as 
dos  caldeus,  hititas,  mitanis,  líquios,  dos 
habitantes  do  Mar  de  Cara,  dos  lídios,  mísios, 
pisídios,  isauros,  licaônios,  capadócios  e 
etruscos.  Os  antigos  romanos  chamaram  os 
bascos  de  vascones;  eles  próprios  se 
autodenominaram eskulda-nak,  o que quer dizer 
eskara  ou  auskara  =  homens  falantes.  Neste 
contexto, Finck ressaltou que o termo eskara não 
se relaciona somente com o  vascone  (romano), 
significando  basco,  mas,  também  com  ausci,  
nome  de  um  povo  da  antiga  Aqüitânia  gálica. 
Possivelmente  trata-se  de  povos  aparentados. 
Para o nosso caso, o idioma basco reveste-se de 
importância especial, por ter sido descoberta uma 
determinada semelhança entre o basco e certos 



idiomas  siberianos.  Destarte,  nômades 
hodiernos,  habitando a  Península  de  Chuckchi, 
na extrema ponta setentrional da Ásia, falam uma 
língua que, em alguns dos seus aspectos, lembra 
o  basco.  E,  por  sua  vez,  o  idioma  daqueles 
nômades,  cujo  animal  de tiro  é  a  rena,  parece 
revelar certo parentesco com línguas extintas de 
povos mediterrâneos, pré-históricos e dos inícios 
da História, habitando inclusive a Ásia Menor. A 
seguinte  conjetura,  perfeitamente  plausível,  é 
defendida por von Natzmer: "...nos vales remotos 
dos  Pireneus,  bem  como  naquela  longínqua 
península  da  Sibéria...  ficaram  conservados 
alguns derradeiros vestígios de uma língua sul-
européia, da era das glaciações..."



Prancha 9.  Tipos de Aurignac na Europa e na 
Ilha da Páscoa? A cabeça de moça, a esquerda, 
é  o  desenho  de  uma escultura  em marfim,  do 
genuíno  tipo  de  Aurignac  (local  do  achado: 
Unterwisternitz,  Morávia,  Tchecoslová-quia).  Em 
suas características marcantes (testa baixa, parte 
saliente  sobre  os  olhos,  nariz  comprido,  boca 
pequena,  queixo  fortemente  perfilado,  cabeça 
comprida,  rosto  fino)  assemelha-se, 
acentuadamente, ao tipo (à direita) das estranhas 
"cabeças  de  ancestrais",  na  Ilha  da  Páscoa 
(Rapanui).  Ninguém sabe de que tempo,  antes 



dos  tempos,  datariam  aqueles  monumentos 
enigmáticos e por que os símbolos da escrita da 
Ilha  da  Páscoa  lembrariam  os  caracteres  de 
Mohenjo-Daro  (índia).  Seriam as  influências  de 
uma  civilização  glacial,  difundida  em  todo  o 
globo?

O filólogo von Natzmer motiva esta hipótese com 
as migrações extensas, continuadas ao longo de 
séculos, pelos povos caçadores daquela época. 
Evidentemente,  seus  territórios  de  caça 
deslocavam-se, com freqüência,  acompanhando 
a  mudança  das  várias  etapas  de  glaciação. 
Destarte,  segundo von Natzmer,  alguns desses 
nômades  teriam  avançado  até  a  Sibéria,  ao 
passo  que  outros  teriam  encontrado  asilo 
temporário  nos  Pireneus.  A  título  de  comple-
mentação,  seria  lícito  acrescentar  mais  esta 
pergunta:  por  que  não  teriam  achado  refúgio 
também nos vales do Cáucaso, semelhantes aos 
dos  Pireneus?  Certamente,  Finck  teve  boas 
razões para classificar o basco entre as línguas 
cau-casianas. Aliás, ele diz textualmente:

"Todas essas línguas e dialetos sul-caucasianos 
são  relacionados  com  o  idioma  dos  antigos 
iberos, que nos tempos de Heródoto certamente 



ainda  era  bastante  uniforme.  Todavia,  os 
mingrélios  e  lasões,  que  também  falam  uma 
língua  sul-cauca-siana,  são  considerados  e  a 
justo  título,  como  descendentes  dos  antigos 
cólquicos. Isto, porém, não exclui a contingência 
de,  em tempos  remotos,  eles  terem trocado  o 
seu próprio idioma pelo ibérico. Outrossim, a já 
mencionada  semelhança  entre  o  idioma 
mingrélio  e  o  georgiano,  que  é  a 
reconhecidamente  autêntica  continuação  do 
antigo ibérico, representa um indício a favor de o 
cólquico ser aparentado com o egípcio, conforme 
aliás  ressaltado  até  por  Heródoto.  Neste  caso 
dificilmente  a  evolução  poder-se-ia  ter  
processado  de  maneira  diferente  daquela  aqui  
presumida... "

Com  essas  explanações  de  um  etimólogo  de 
renome,  certos  dados  contidos  no  livro 
"SHADOW  OF  ATLANTIS"  —  Sombra  de 
Atlântida — de A. Bra-ghine, ganham em peso. 
Acontece  que  o  basco  possui  muitas  raízes 
lingüísticas  e  palavras  que  exatamente 
correspondem às do idioma georgiano.
Nessa obra, o autor conta:

"Presenciei  o  fato  de  um  ex-oficial  russo,  de 



descendência  georgiana,  ter  conseguido 
entender-se com o povo da região, logo após a 
sua chegada, no Norte da Espanha. Ele falou em 
georgiano, mas os bascos bem o entenderam... "

A. Braghine conta ainda outras coisas,  dizendo 
que  o  basco  teria  uma  semelhança 
surpreendente com o japonês. Bem poderia ser, 
visto o tronco ancestral  mongolóide do japonês 
hodierno ser de procedência tungúsia; e em suas 
migrações  para  o  Leste,  certamente,  entraram 
em contato com os nômades, que usavam a rena 
como animal de tiro. Outrossim, os turcomanos e 
ugrofínicos também eram parentes e vizinhos dos 
tungueses.  Considerando  ainda  que,  segundo 
Finck,  as línguas menos conhecidas dos povos 
mediterrâneos  da  pré-Antigüidade  também 
fizeram  parte  do  círculo  de  parentesco,  mais 
afastado,  do  basco  primitivo,  o  idioma da  tribo 
itálica  autóctone  mais  antiga,  chamado  osco, 
idêntico com  ausci, vascones,  de repente surge 
toda uma extensa família  lingüística,  ramificada 
através  dos  tempos  e  do  espaço.  E  o  basco, 
aquele  forasteiro  errático  entre  os  idiomas 
europeus, subitamente desponta como derradeiro 
vestígio  de  uma  língua  universal,  pré-histórica, 
como idioma universal também do outro lado do 



Atlântico.  A.  Braghine  fala  de  suas  próprias 
experiências:

"Na Guatemala ouvi falar freqüentemente de uma 
tribo indígena, que habita o distrito de Petén, no 
Norte do país. Essa tribo fala um idioma parecido 
com o basco e sei  do caso de um missionário  
basco  que  lá  proferiu  sermões,  em sua  língua 
materna,  os  quais  foram  perfeitamente  bem 
compreendidos e aceitos. "

Segundo  Finck,  o  idioma  dos  indígenas,  os 
lacandônios,  que habitam o distrito  de Petén é 
um  antiqüíssimo  fragmento  lingüístico  usado 
somente por umas poucas centenas de pessoas. 
E  novamente  surge  um  indício  do  passado 
remoto.  Aliás,  por  coincidência  estranha,  esta 
hipótese  vem  sendo  apoiada  por  um  relato, 
citado por C. W. Ceram, no seu livro "GOETTER, 
GRAEBER  UND  GE-LEHRTE"  —  Deuses 
Túmulos  e  Sábios  (Edições  Melhoramentos, 
1974):

"Em  1947,  uma  expedição  chefiada  por  Giles 
Greville  Healy  partiu  para  Bonam-pak,  em 
Chiapas (Petén)... Logo mais foram encontrados 
onze  templos  pomposos,  do  Reino  Antigo,  



suscetíveis  de  serem datados  da  época pouco 
anterior à da emigração... No entanto, o milagre 
desta vez achado por Healy nas selvas eram as 
pinturas rupestres..."

Healy fez a foto de uma jovem lacandônia diante 
de uma dessas pinturas; seu rosto surgiu como a 
cópia fiel  do perfil  de um rei maia, retratado na 
pintura. Através de muitos séculos, conservaram-
se as características desse povo em extinção e 
não apenas no seu idioma, mas igualmente, na 
fisionomia e nos costumes dos lacandônios, que 
são de data antiqüíssima. Será que, outrora, os 
atlântidas se teriam parecido com os lacandônios 
hodiernos?
Petén não fica muito longe de Tula, no México. 
Lá vive a tribo indígena dos otomis, igualmente 
interessante, e de cujo idioma Braghine escreve:

"Esses  índios  falam o  antigo idioma japonês e 
quando o embaixador do Japão no México lá fez 
uma  visita,  com  eles  conversou  nesse  dialeto 
antiqüíssimo..."

Este parentesco entre os idiomas vem fechar o 
círculo  lingüístico  de  uma  maneira 
surpreendente,  inesperada.  Se  o  japonês  for 



aparentado  com  o  geor-giano,  por  seus 
antiqüíssimos  componentes  tunguses  e  o 
georgiano, através do seu parente, o basco, com 
o guatemalteco, então, não surpreende o fato de 
os  otomis,  ligados  aos  guatemaltecos, 
compreenderem  o  japonês  antigo.  Logo,  todos 
esses  idiomas,  relacionados  entre  si,  devem 
basear-se  em  uma  língua  universal,  de  data 
antiqüíssima.
Foi mormente Richard Fester quem, no seu livro 
"DIE  EISZEIT WAR GANZ ANDERS"  — A Era 
das Glaciações era totalmente diferente (1973), 
pesquisou  os  arquétipos  da  primitiva  língua 
humana.  Ele  estudou  as  seis.palavras  básicas, 
Ba, Kall, Tal, Os, Asq, Tag, com respeito às suas 
modificações vocálicas e ao seu significado e, no 
decorrer  deste  trabalho,  chegou  a  coordenar 
inúmeras  línguas.  Nessa  sua  obra  de 
reconhecido  valor,  Fester  reverteu  à  idéia, 
formulada  por  von  Humboldt,  estabelecendo 
parentesco  básico  entre  125  línguas-tronco, 
faladas  ao  redor  do  globo,  que  classificou 
segundo o grau do seu "parentesco".
Suposto  que,  conforme  opinou  o  Prof. 
Liebermann, o homem de Neander-tal ainda não 
possuía faringe e, portanto, não tinha condições 
de  articular  um idioma  completo,  o  homem de 



Cro-Magnon já  era evoluído,  a  ponto  de  poder 
falar  uma  língua,  o  que  explicaria  a  sua 
supremacia  geral  e  tática  sobre  o  primeiro. 
Todavia,  se assim for,  então o início central  de 
uma  evolução  lingüística  também  deve  ser 
procurado  entre  os  representantes  do  tipo  de 
Cro-Magnon.
A língua  é  um  protocolo  do  tempo  antes  dos 
tempos;  existe  um  programa  fundamental, 
uniforme,  aprovado  pela  Paleolingística,  que 
abarca todos os idiomas hodiernos, bem como os 
entrementes extintos.
O basco, idioma dos antigos iberos, parece ser o 
parente  mais  próximo  daquela  antiqüíssima 
língua  universal,  hoje  em  dia  apenas 
indiretamente  palpável,  pois  em  última  análise 
todas as semelhanças mencionadas e, em parte, 
extremamente  surpreendentes,  etão  ligadas  ao 
basco primitivo  que,  ou  constitui  a  sua raiz  ou 
serve de mediador. Até o dia de hoje, os bascos 
continuam  habitando  a  Espanha  e  o  Sul  da 
França.  Provavelmente  lá  estão  desde  tempos 
imemoriais.  Segundo  afirmação  expressa  de 
Platão,  essa  parte  da  Europa  era  do  reino 
atlântida. Em solo europeu, os bascos eram os 
vizinhos mais próximos de Atlântida; deles ainda 
existem sobreviventes. Seria lícito afirmar que ali 



existiria um vestígio deixado por Atlântida?
Um dos  motivos  para  tal  conjetura  vem sendo 
apresentado  pelos  próprios  bascos,  que  ainda 
conservam  uma  memória  precisa  e  nítida  da 
Atlântida. Quanto a isto, temos o relato de Ernst 
von Salomon, no seu livro de viagens "O Alemão 
na  França".  Lá,  pelo  ano  de  1930,  Salomon 
conheceu  em  St.-Jean-de-Luz  um  rei  dos 
contrabandistas; ele era basco, de nariz aquilino 
e falou do seu povo:

"Os  bascos  são  os  homens  mais  cultos,  mais 
orgulhosos  e  mais  livres  da  Terra  e, até  hoje,  
conservam a sua maneira de ser, conforme Tito a 
descreveu;  ainda  vestem  as  mesmas  roupas, 
usam as mesmas facas e cultivam seus campos,  
como sempre os cultivaram. Nenhum deles trai o  
seu  modo  de  vida,  todos  falam  ainda  a  sua 
língua, a mais antiga do mundo".

E o entrevistado por Salomon continua dizendo: 
"Os bascos são os derradeiros sobreviventes de 
um mundo mais belo, mais livre, mais orgulhoso 
que,  desde há muito  desapareceu junto com a 
Ilha de Atlântida; os Pireneus são um dos últimos 
pilares daquele mundo; os outros pilares são as 
montanhas do Marrocos..."



Se for certo aquilo que o basco falou, então do 
outro lado do reino atlântida, na América, dever-
se-ia encontrar coisa análoga. Sim, lá existe tal 
analogia,  e  desponta  em  forma  de  algumas 
identidades bastante significativas.
Até hoje os bascos, de nariz aquilino, ostentam o 
perfil  dos  antigos  maias  "do  outro  lado" 
(Pranchas 10, 11) e dos índios lacandônios, seus 
descendentes  de  raça  mais  pura.  E,  segundo 
Boudoin  (baseado  em  Braghine)  esse  mesmo 
perfil  está gravado em uma pedra antiqüíssima 
na Vendéia francesa, visível  somente quando a 
maré está baixa.
Outro  traço  idêntico  está  na  agricultura. 
Conforme corretamente relatado por Salomon e 
suscetível de prova, até o dia de hoje os bascos 
praticam  uma  maneira  muito  antiquada  de 
cultivar o campo. Eles não usam arado, mas sim, 
as  "layas",  paus de duas pontas,  em forma de 
garfo, com os quais picam a terra, soltando-a, a 
exemplo de como o faz o jardineiro na sua horta, 
para  depois  nela  depositar  as  sementes.  Tal 
prática certamente é estranha em um país que, 
desde milênios, conhece o arado e os métodos 
da  agricultura  extensiva.  Porém  ainda  mais 
estranha parece a coincidência dessa maneira de 



lavrar  o solo ser encontrada, também, entre os 
índios da América Central, que, igualmente, usam 
as  "layas"  e  cultivam o  solo  segundo  métodos 
praticados no reino antigo dos maias. Quanto a 
isto, C. W. Ceram escreve:

"No  decorrer  de  toda  a  sua  história,  os  maias 
fizeram a  sua  agricultura  segundo  métodos  os 
mais rudimentares. A sua lavoura era feita com 
um  pau de plantio.  Eles procediam da seguinte 
maneira:  Em determinada área de selva,  todas 
as árvores eram derrubadas e depois de seca a 
madeira,  pouco  antes  do  início  da  época  das 
chuvas,  lá  faziam  a  queimada.  Logo  após  o 
término das chuvas, pegavam paus compridos e 
pontudos para soltar a terra e em cada buraco 
aberto com o pau deitavam então alguns grãos 
de milho..."

À direita e à esquerda do Atlântico, em regiões 
separadas  por  uma  distância  de  8.000km, 
persiste um só e idêntico método agrícola! À vista 
disto  talvez  seria  permitido  supor  que em uma 
ilha, situada ao meio do caminho, também teria 
sido praticado esse mesmíssimo método, e como 
lá naquela ilha as condições para uma agricultura 
padronizada eram bem mais propícias que nos 



continentes  de  ambos  os  lados  do  Atlântico, 
talvez  fosse  ali  onde  os  povos  continentais 
menos  civilizados  teriam  aprendido  a  lavrar  a 
terra  em Atlântida,  na ilha situada em meio  ao 
Oceano  Atlântico.  Nesta  seqüência  de  idéias 
cumpre mencionar o fato de que aquilo que nas 
terras  maias,  cobertas  de  selvas,  não  deu  os 
resultados  desejados,  deve  ter  dado  colheitas 
abundantes  na  planície  atlântida,  bem  arejada, 
bem  irrigada  e  fertilizada  com  o  lodo,  lá 
depositado  pelos  rios  descendo  as  montanhas. 
Com os bascos, o método antiqüíssimo de lavrar 
a terra com o pau de duas pontas, a ferramenta 
agrícola  atlântida,  proporciona  resultados 
satisfatórios até o dia presente, pois, lá também 
há  planície  férteis,  muito  apropriadas  à 
agricultura. Nas selvas dos Andes hondurenhos, 
este método nem poderia dar certo e, por isto, os 
povos maias tiveram de abandonar suas cidades 
esplendorosas, nas quais teriam morrido de fome 
e sempre ir em busca de novas terras, a garantir 
o seu sustento.
Enfim,  a  "pelote  basque",  o  jogo  nacional  dos 
bascos,  constitui  mais  outro  desses  traços 
revelando identidades aqui e ali. A este respeito, 
Salomon escreve:



"As  regras  desse  jogo  são  as  mais  simples 
possíveis e imagináveis, no entanto ele requer o 
máximo de destreza imaginável. Em cada muro, 
as crianças jogam a sua pelota e nos muros das 
igrejas  há  o  aviso  'pelote  interdit'  —  proibido 
jogar  pelota.  Todavia,  as  pelotas  antigas,  
genuínas,  eram  jogos  de  luta,  com  jogadores 
exaustivamente  treinados.  Jogavam  duas 
equipes de um,  ou melhor  ainda,  dois  homens 
cada. A bola. do tamanho de uma bola de tênis,  
de um material escuro, duro e altamente elástico,  
era lançada por  um dos jogadores contra uma 
parede  quadrada;  depois  de  lá  bater,  a  bola 
voltava  e um jogador  do time adversário  devia 
devolvê-la, com a mão nua, interceptando-a, ou 
do  jogador  diante  da  parede,  ou  daquele  que, 
atrás,  devolvia  a  bola  falhada  na  frente.  Uma 
depressão quadrada no canto direito inferior da 
parede  garantia  variedades  surpreendentes  na 
trajetória da bola... "

A bola podia ser devolvida com a mão nua, ou 
com uma clava presa no an-tebraço e da qual, ao 
que parece, evoluiu a raqueta de tênis. A seguir, 
trecho da obra histórica de Eduard Stucken, "DIE 
WEISSEN  GOETTER"  — Os  Deuses  Brancos, 
descrevendo o jogo predileto da alta aristocracia 



mexicana:

"As regras do jogo da bola eram extremamente 
grotescas. Bolas de borracha, vermelhas, azuis e 
amarelas,  do  tamanho  de  uma  maçã,  eram 
lançadas  ao  ar  com uma raqueta,  de  tiras  de 
couro  trançadas,  terminando  em  forma  de 
ferradura.  Somente  os  mais  hábeis  dos 
jogadores  logravam  fazer  a  bola  passar  pela 
abertura na pedra; depois de a bola ter passado 
pela abertura na mó, o adversário tinha de pegá-
la e devolvê-la, sem para tanto usar os braços ou 
as mãos, mas somente os ombros, a cabeça, os  
quadris  ou  as  nádegas.  Vez  ou  outra,  a  bola 
passava  de  nádegas  em nádegas  e,  em suas 
posições  bastante  esquisitas,  os  jogadores 
lembraram sapos ou macacos pulando..."

Pelo  que  se  vê,  no  antigo  México  inventaram 
algumas  variações,  para  tornar  o  jogo  mais 
sofisticado,  porém,  de  resto  ele  era  o  mesmo, 
tanto  à  direita  quanto  à  esquerda  do  Atlântico. 
Será  que  os  reis  e  os  nobres  daquela  Ilha  de 
Atlântida já jogavam a pelota, dez milênios atrás, 
a exemplo de como o Imperador Mon-tezuma a 
jogava,  nos  tempos  de  Hernando  Cortês,  e  os 
bascos continuam a jogá-la, nos dias de hoje?



A raqueta da pelota e a  laya,  o pau de plantio, 
características étnicas e semelhanças lingüísticas 
entreligam  os  povos  de  ambos  os  lados  do 
Oceano  Atlântico,  mas  sempre  e  somente 
aqueles  que  outrora  mantiveram  relações 
culturais com os donos do império universal ora 
submerso. Estes argumentos vêm a completar as 
semelhanças  enigmáticas  entre  as  antigas 
civilizações  do  Velho  e  do  Novo  Mundo, 
conhecidas  de  pesquisas  anteriores  e  já 
realçadas  por  von  Hum-boldt.  Todos  esses 
elementos  assinalam  um  motivo  comum,  um 
centro  comum,  a  Atlântida,  o  coração  daquele 
império marítimo, desde há muito desaparecido, 
e  cujos  ecos  longínquos  podem ser  retraçados 
nas  penumbras  do  passado  remotíssimo, 
somente  de  maneira  indireta  e  à  custa  de 
grandes esforços.
Como o primitivo centro cultural propriamente dito 
desapareceu, apenas analogias indiretas podem 
ser  apresentadas  a  título  de  argumentos, 
indiciando  nexos  culturais  desaparecidos  e 
perdidos  em  tempos  remotíssimos.  Todavia, 
essas  analogias  não  têm  valor  comprobatório; 
por  outro  lado,  é  lícito  considerá-las  como 
indícios  válidos  da  probabilidade  de  aquele 
suposto  centro  de  civilização  ter  realmente 



existido.
Nem  se  pode  esperar  por  resultados  mais 
positivos,  enquanto  o  fundo  do  mar  retiver  as 
testemunhas-chave de Atlântida. Todavia, aquilo 
que já  foi  verificado  é  melhor  do  que nada;  e, 
ademais,  a  Atlântida,  com  sua  civilização 
avançada,  ainda  não  desapareceu  de  todo  da 
face da Terra.

A Catástrofe da Atlântida e sua 
Evidência Geológica

Enquanto  estava  faltando uma prova  exata,  do 
âmbito  das  ciências  Naturais,  atestando  a 
existência da Atlântida, era lícito opinar a favor ou 
contra esta suposta existência.  Todavia,  após a 
apresentação  de  tal  prova,  baseada  em 
argumentos  irrefutáveis,  não  pode  haver  mais 
dúvida a respeito de que, no período quaternário, 
essa ilha de fato desviava a Corrente do Golfo 
para  o  Oeste.  A crítica  paleoclimática  revelou, 
com  segurança,  que  as  geleiras  no  Noroeste 
europeu  avançavam  até  52°  latitude,  única  e 
exclusivamente em função da Corrente do Golfo 
que,  de  outra  maneira  teria  provocado  o  seu 
degelo  e  recuo,  não  teria  alcançado  as  costas 
européias,  mas apenas aquela enorme ilha,  no 



meio do oceano ao qual deu o seu nome. Aquilo 
que outrora existia acima do nível do mar e hoje 
lá, não existe mais, somente pode ter-se tornado 
submarino,  desde  que  é  impossível  tal  maciço 
terrestre ter-se dissolvido em nada. O mapa das 
profundezas do Atlântico revelou este segredo. A 
ilha  ficou  submersa.  Com  suas  muralhas 
imponentes e seus vastos canais, transformou-se 
naquele  singular  maciço  térreo,  submarino, 
situado no ponto  exato,  pois  do  contrário  seria 
um acaso inexplicável, a Corrente do Golfo, livre 
e desimpedida, levar as suas águas para o Leste.
As  aparências  externas  indicam que  realmente 
desapareceu  a  ilha-bloqueio  das  etapas  de 
glaciação e o relevo do fundo do mar mostra para 
onde  ela  mergulhou.  Neste  ponto,  a  evidência 
geológica é incontestável, perfeita. Cumpre agora 
estudar,  nos  detalhes,  como  se  processou  a 
metamorfose  daquela  grande  ilha  no  maciço 
térreo  submarino,  dispensando-se  nesses 
estudos  toda  e  qualquer  referência  à  narrativa 
platônica,  às  lendas  populares  e  a  todo  o 
complexo de problemas em torno da pré-histórica 
Ilha de Atlântida.
Em  outra  parte  já  foi  mencionado  que  Alfred 
Wegener  não  acreditava  na  existência  de  uma 
ilha-bloqueio no Atlântico porque, segundo o seu 



esquema, os bordos dos dois sistemas de placas 
tectônicas,  à  direita  e  à  esquerda  do  oceano, 
combinariam também na ausência de um torrão 
intermediário.  A  Fig.  27  mostra  a  evidência 
geológica pertinente.
Ao  Sul,  a  tese  de  Wegener  está  bem 
fundamentada. A costa ocidental da África ajusta-
se,  perfeitamente,  à  costa  ocidental  da  placa 
tectônica  brasileira;  o  grande  nariz,  onde  se 
divide  a  Corrente  das  Monções,  chega  a 
preencher o vão denominado Golfo da Guiné. No 
entanto, ao Norte, para o perímetro do Atlântico 
Norte,  a  tese  perde  sua  validade.  O  torrão 
canadense não mostra saliência alguma,  capaz 
de  ocupar  o  grande  vazio  chamado  Golfo  de 
Biscaia. Ali, um buraco enorme se abre entre as 
placas  continentais,  grande  demais  para  ser 
tapado  mediante  um  ultratolerante  lápis  de 
desenho.  Neste  ponto  a  reconsti-tuição  de 
Wegener, admirável em seus conceitos básicos, 
e de grandes méritos, está sujeita à correção. A 
fim  de  proceder-se  a  tal  correção,  urge 
aprofundar-se  nas  idéias  fundamentais  que 
orientaram a conceituação de Wegener.
A idéia segundo a qual, a partir de determinada 
época,  o  Velho e o  Novo Mundo se afastaram 
mutuamente, deve ser válida igualmente para o 



estado  das  coisas  que  antecedeu  tal 
afastamento. Anteriormente, as placas tectônicas 
formavam um sistema integral, que se rompeu ao 
longo de determinada linha de ruptura;  por  ora 
não interessa o porquê de tal rompimento.



Fig. 27. As bordas das placas tectõnicas não se 
ajustam.  Contra  as  exposições  de  Alfred 
Wegener,  as  bordas  das  placas  ajustam-se 
somente  no  Atlântico  Sul,  onde  se  trata  da 
América  do  Sul  e  da  África,  porém deixam de 
ajustar-se  no  Atlântico  Norte,  fato  da  máxima 
importância  para  o  nosso  assunto.  Ali,  entre  a 
África e a Europa, de um lado, está o Canadá, e 
do outro lado há uma "mancha negra", um vazio, 
ao  Nordeste  da  bacia  mexicana,  formada  por 
erosão (M). No Atlântico Norte é impossível fazer 
combinar as placas, a não ser que para tanto se 
considere o dorsal atlântico.

A fenda não se situava em um ponto qualquer na 
superfície  terrestre,  mas  sim  entre  os  dois 
sistemas  de  placas  tectõnicas  e,  portanto, 
seguramente  lá  onde  hoje  em  dia  estão 
separadas pela  grande fossa de água formada 
pelo Atlântico.
Arbitrariamente,  a  reconstituiçao  de  Wegener 
supõe  o  desaparecimento  total  dessa  fenda,  a 
ponto de a separação ter sido causada por uma 
ruptura atravessando as placas de maneira tão 
perfeita  que,  se  fossem  recompostas,  seus 
bordos se ajustariam como peças de um jogo de 
quebra-cabeça.  Mesmo  formulada  de  maneira 



menos expressa, é esta a idéia fundamental da 
reconstituiçao de Alfred Wegener. Todavia, como 
essa  reconstituiçao  está  falha  sob  o  aspecto 
quantitativo,  conforme  mostra  a  Fig.  27, 
tampouco  pode  estar  correta  quanto  ao  seu 
pressuposto  intelectual.  Simplesmente  acontece 
que as placas continentais não combinam, como 
deveriam  combinar,  em  um  jogo  de  quebra-
cabeça.
Somente um corpo bastante homogêneo,  como 
por exemplo uma chapa de aço, pode ser cortado 
em partes  exatas  e  perfeitamente  contornadas. 
No  entanto,  a  situação  geológica  conta  com 
materiais  e  formações  totalmente  diversos.  A 
começar pela placa primitiva,  conforme suposta 
por  Wegener  que  não  era  de  uma  formação 
homogênea,  mas  sim,  um  mosaico  que  ao  se 
esfriar e simultaneamente encolher sobre o crisol 
incandescente,  ficou  fragmentado  em  mil 
pedaços.  Nas  fendas  e  ranhuras  entre  esses 
pedaços entrou o magma líquido, pren-dendo-os. 
Segundo a  terminologia  introduzida  por  Eduard 
Suess, essas fendas entre as placas de Sial são 
compostas  de  sima,  que  entrou  por  baixo  nas 
fendas relativamente estreitas do manto de sial 
desintegrado, durante o processo de esfriamento.
Fossem quais fossem os motivos do afastamento 



das placas de sial, à direita e à esquerda da linha 
de ruptura, isto pressupõe que desgrudaram do 
sima,  penetrado em suas fendas e colando-as. 
Conquanto  as  placas  se  romperam,  esse 
elemento  adesivo,  de  substância  idêntica  ao 
substrato  de  sima,  permanece  no  seu  lugar 
primitivo, por grudar mais fortemente no próprio 
sima,  que  nos  bordos  das  placas  de  sial,  de 
substância alienígena. E enquanto as placas de 
sial  se  afastam  reciprocamente,  a  secreção 
positiva  da  antiga  linha  de  ruptura,  ou  seja  o 
dorsal  formado  pelo  sima,  permanece  no  seu 
lugar.  Em  seguida,  surge  como  um  dorsal 
estreito,  de  espessura  vária,  cujos  bordos 
retraçam,  em  linhas  exatas,  os  contornos  das 
placas tectônicas que dele se livraram. Somente 
no  caso  de  esse  dorsal  apresentar  espessura 
sempre  igual,  seria  perfeito  o  ajustamento  das 
placas continentais.  Isto pode acontecer; porém 
nem sempre acontece. No Atlântico Sul, o Leste 
brasileiro  e  o  Oeste  africano  combinam  a 
exemplo  de  como  se  ajustam  a  Escandinávia, 
Islândia  e  Groenlândia,  nas  margens  do  Mar 
Ártico. No entanto, excetuando-se essas regiões, 
o dorsal atlântico não é uma faixa lisa, de flancos 
paralelos,  mas  um complicadíssimo sistema de 
desníveis.



Em primeiro lugar, cumpre determinar aquilo que 
o dorsal atlântico realmente representa; não é um 
enrugamento submarino,  tampouco uma cadeia 
de montanhas submersas, mas o molde de sima 
que  lá  ficou,  depois  do  rompimento  e 
afastamento  do  sistema  de  placas  tectônicas. 
Essas  placas  começaram  a  afastar-se  uma  da 
outra no ponto exato do dorsal atlântico; o Velho 
Mundo, a placa mais maciça, afastou-se para o 
Leste,  em  movimento  mais  lento  que  o  Novo 
Mundo para o Oeste, razão pela qual,  hoje em 
dia,  o  dorsal  atlântico  fica  mais  próximo  da 
Europa  do  que  da  América  do  Norte.  Esta 
evidência geológica atesta a localização original, 
primitiva  das duas grandes placas continentais, 
antes  de  sua  separação  e  seu  subseqüente 
afastamento recíproco.
Ora, é de importância especial  o fato de esses 
contornos  corrigidos  combinarem  muito  melhor 
com  as  placas  continentais  divergentes, 
conforme  mostram  as  Figs.  27  e  28.  A borda 
ocidental da Europa encaixa-se na borda oriental 
do dorsal atlântico. Por sua vez, a borda oriental 
da América do Norte ajusta-se à borda ocidental 
do  dorsal  atlântico,  menos  em  um  só  ponto, 
situado  entre  a  Flórida  e  o  Cabo  Hatteras.  Ali 
outrora deve ter existido terra que, em qualquer 



época  posterior,  desmoronou  e  afundou;  e  é 
precisamente esta lacuna a desempenhar ainda 
papel importante.
Para  a  plena  compreensão  do  afastamento 
continental não basta o modelo de reconstituição, 
ideado por Wegener, correto em seus princípios e 
bastante impressionante, demonstrando como as 
placas estariam flutuando no substrato de sima, 
como  o  gelo  flutuante  nas  águas.  Elas  não 
flutuam,  pois  estão  presas  naquela  massa 
espessa, pegajosa, que as segura com potentes 
forças adesivas. No momento em que começam 
a  movimentar-se,  enormes  energias  são 
liberadas  pela  tremenda  fricção,  causada  nas 
bordas laterais e nas partes inferiores das placas, 
transmitidas para todos os locais onde o sial mais 
duro está grudado no sima, pegajoso como breu. 
Portanto, os movimentos de afastamento não se 
processam  de  maneira  tão  simples  e  sem 
conseqüência.



Fig. 28. As hordas das placas tectônicas ajustam-
se ao  dorsal  atlântico.  O esquema cartográfico 
mostra, em projeção paralela, de ângulo reto, a 
situação  das  placas  tectônicas  no  terciário 
inferior,  antes do início do primeiro afastamento 
continental.  As  placas ajustam-se perfeitamente 
às bordas do dorsal atlântico; somente na bacia 
norte-americana,  uma  "mancha-negra"  assinala 
uma erosão de terra desde então registrada.

A placa que se afasta fica sujeita à abrasão; vez 
ou  outra,  dela  se  desprendem  segmentos 
menores ou maiores, que então se enterram no 
"sima-quilha",  demarcando  o  rumo  tomado  em 



seu afastamento.
Para tanto, a Fig. 29 dá um exemplo; vê-se ali o 
rumo seguido pelo afastamento, em forma de U, 
da  Patagônia,  demarcando  a  sua  passagem 
pelas  Ilhas  Sandwich  austrais,  pelo  grupo  das 
Orçadas  do  Sul,  pelas  Shetland  do  Sul  e  pelo 
Arquipélago  de  Palmer,  em direção  à  Terra  de 
Graham,  passando  pelas  Ilhas  Malvinas  e  a 
pequena Ilha de Slaten,  rumo ao Norte.  Essas 
ilhas  não  representam  os  remanescentes, 
tampouco os  pilares  da  ponte  formada por  um 
torrão de terra submerso,  conforme a teoria da 
ponte, mas constituem as marcações facilmente 
identificáveis,  deixadas  por  um  movimento  de 
afastamento e abrasão de torrões,  ocorrido em 
tempos  remotíssimos.  A  interpretação  de  tal 
evidência  geológica  incentiva  a  sua  melhor 
compreensão, a ponto de o observador achar-se 
em condições de ver como o sima corrói a planta 
de  um  continente  e  desgasta  os  bordos  dos 
torrões, deles desprendendo segmentos grandes 
e  pequenos,  que  prende,  enquanto  o  pesado 
bloco de sial continua se afastando.
A  evidência  geológica  mostrada  pela  fig.  30 
suporta  interpretação  semelhante.  Trata-se  do 
sistema  de  desníveis  atlânticos  que  para  os 
geólogos  e  oceanógrafos  encerrou  enigmas 



ainda  maiores  do  que  aqueles  em  torno  da 
procedência do dorsal atlântico, central.
Desse dorsal saem desníveis transversais para a 
direita  e  a  esquerda,  dispostos  com  bastante 
regularidade  e  lembrando  galhos  partindo  do 
tronco  de  uma  árvore.  Na  maioria  dos  casos 
levam  fragmentos  de  ilhas  nas  suas  pontas. 
Também são rastros deixados por movimentos de 
afastamento, marcando o caminho tomado pelos 
diversos  segmentos  individuais  dos  torrões 
desprendidos,  ao  abandonarem  seu  local 
primitivo, a fim de rumar para o seu local atual. 
Lá  onde  as  forças  primitivas,  causando  o 
rompimento e afastamento, chegaram a secionar 
as  placas  tectônicas,  elas  sofreram  tremenda 
fricção na sua planta e nos seus bordos laterais. 
Os torrões segmentados e em afastamento por 
certo não tinham planta lisa, mas em desnível e 
de espessura diversa.Logo,deslocaram o magma 
do substrato de maneira variável e, destarte, os 
rastros  por  eles  deixados  variam  em 
profundidade  e  nitidez.  Tampouco  eram 
uniformemente sólidos e portanto não sofreram, 
pela  abrasão,  desgaste  igual  em  toda  a  sua 
superfície.  Os  segmentos  desprendidos  ficaram 
presos  em  qualquer  ponto  do  "sima-quilha"  e, 
junto com o rastro deixado por seu afastamento, 



vieram  a  integrar-se  ao  desnível  transversal 
correspondente.  Por  conseguinte,  esse 
impressionante  relevo  do  leito  oceânico  não 
existiu  sempre;  tampouco  representa  os 
resquícios  de  um  "continente  atlântico" 
submerso.  Sua  origem  remonta  ao  período 
terciário inferior, quando teve início o afastamento 
das  placas  tectônicas,  que  acompanhou,  tendo 
evoluído no decorrer desse processo para a sua 
atual complexidade e dimensão. Somente forças 
potentíssimas  podem  ter  causado  o 
desprendimento  das  placas  primitivas  de  sua 
localização primária; para tanto, jamais teria sido 
suficiente a força do afastamento dos pólos, tese 
advogada  por  Wegener  e  Koeppen  e  aliás 
bastante  discutível  do ponto  de vista  geofísico. 
Outrossim,  tal  força  teria  levado  as  placas  em 
linha paralela  para  o  Sul,  mas nunca em linha 
divergente para o Oeste e Leste. Nenhuma das 
forças  atualmente  conhecidas  poderia  ser 
considerada  como  geradora  de  tal  movimento. 
Aquela  revolução  terrena  do  período  terciário 
inferior,  inaugurando  uma  nova  ordem,  ou 
desordem,  dos  continentes,  não  pode,  em 
absoluto,  ser  interpretada segundo as teses de 
Lyell.  A  transformação  de  toda  a  superfície 
terrestre,  acompanhada  pelo  soterramento  de 



muitas  centenas  de  milhares  de  quilômetros 
quadrados, debaixo de grossas camadas de lava 
e por tremendos desdobramentos de montanhas, 
não  era  um processo  gradual,  flegmático,  mas 
um verdadeiro cataclismo, em toda a acepção da 
palavra.  Eis  uma  evidência  geológica  de 
primeiríssima  ordem,  atestando  e  de  maneira 
incontestável,  o  fato  de  a  face  da  Terra  ter 
passado por revoluções gigantescas.
Aliás, essa catástrofe no terciário inferior não foi 
a única a ocorrer; ela deve ter sido seguida por 
mais outra. A estranha forma em "U",  originária 
do  afastamento  na  Patagônia  (Fig.  29)  está  aí 
para  demonstrá-lo.  Desde  que  receberam  o 
impulso inicial, as placas continentais seguem em 
linha reta,  por força da incrível  lentidão do seu 
movimento;  por  princípio,  não  evoluem  em 
curvas, nem dão voltas, a não ser que recebam 
um segundo impulso, que então as faz mudar de 
rumo. Assim sendo, a ponta patagônica da placa 
tectônica brasileira nos legou, com as marcas do 
seu afastamento em forma de "U", uma evidência 
geológica insofismável, atestando o efeito de dois 
impulsos,  nitidamente  diversos  e,  por 
conseguinte,  a  ocorrência  de  duas  revoluções 
terrestres, geradoras daqueles impulsos.
Primeiro, no terciário inferior, a placa brasileira foi 



desalojada  do  seu  local  primitivo,  na  Terra  de 
Graham; ao afastar-se para o Leste, ela deixou 
marcado o trecho leste do seu arrastamento, até, 
mais ou menos, a região das Ilhas Orçadas do 
Sul.  Por  força  da  extrema  lentidão  do  seu 
movimento,  a  placa  brasileira  deveria  ter 
continuado a afastar-se, rumo leste e, portanto, 
ultrapassado  aquelas  ilhas.  No  entanto,  a 
evidência  geológica  mostra  que  esse 
afastamento foi refreado pela ação de um contra-
impulso,  quando  numerosos  segmentos  se 
desprenderam  da  placa  e  despontaram  como 
ilhas,  demarcando o seu caminho;  logo,  é este 
um sinal de que novas forças, revolucionando a 
Terra, entraram em atividade. A fig. 29 demonstra 
o efeito daquelas forças, a ponto de o primitivo 
afastamento  para  Leste  ter  sido  desviado  para 
Oeste  que,  desde  então,  afastou  o  Brasil  da 
costa africana, da qual outrora ficava bem mais 
próximo, e abriu a fossa entre os continentes, o 
Atlântico Sul. Sem dúvida, este afastamento para 
o Oeste corresponde ao afastamento do Canadá, 
em  rumo  idêntico,  que  deve  ter  começado  no 
terciário  inferior,  mas  somente  em  fins  do 
quaternário veio a ser reforçado e acelerado.



Fig. 29. O rastro do afastamento na Patagônia. A 
placa brasileira afastou-se do seu local primitivo 
na  Terra  de  Graham que,  como península,  faz 
parte do continente antártico. Deixou atrás de si 
um característico arquipélago de ilhas e baixios, 
evidenciando o rumo tomado e demarcado pelas 
Ilhas Orçadas do Sul, (I), Ilhas Sanduíche do Sul 
(2) e Geórgia do Sul (3).
Perto das Ilhas Malvinas,  os baixios perdem-se 
nas bordas da placa brasileira. A linha evoluindo 
em  arco  é  bem  característica,  pois  prova  que 
cumpre  distinguir  entre  dois  movimentos  de 
afastamento,  a  saber:  o  primeiro,  ocorrido  no 



terciário  inferior,  afastando  a  Patagônia  para  o 
Leste, e o segundo, pós-diluvial, provocando um 
afastamento em direção oposta, para o Oeste.

Em outra parte deverá ser apresentada a prova 
de que, em fins da época diluvial, o Atlântico era 
bem mais estreito do que hoje; este alargamento 
é  a  conseqüência  direta  daquele  segundo 
cataclismo  terrestre,  que  impulsionou  o  Brasil 
para o seu segundo movimento, afastando-o em 
direção oeste.
O que interessa para o nosso assunto é somente 
o segundo cataclismo, ocorrido em fins da época 
diluvial.  O  fato  de  ter  acontecido  muito  tempo 
depois  do  período  terciário  vem  sendo 
comprovado pelo rasto, marcando o afastamento 
da  Patagônia.  Desde  que  o  seu  segmento, 
dirigido  para  o  Leste,  é  muito  extenso,  ao 
esquematizá-lo  é  preciso  calcular  com  longos 
períodos  de  tempo,  considerando  que  tais 
movimentos de afastamento, embora possam ter 
início  súbito,  logo sofrem a ação refreadora do 
sima,  viscoso,  tenaz  e,  em  seguida,  avançam 
com lentidão secular. Acontece que, do ponto de 
vista  geodinâmico,  o  terciário  médio  e  superior 
constituem, junto com o quaternário, uma época 
uniforme, contínua, de instabilidade em declínio e 



nova  estabilidade  em  formação.  Esta  evolução 
revela-se  também  no  fato  de  ser  muito  difícil 
distinguir,  com  segurança,  entre  camadas  do 
terciário  superior,  digamos  do  plioceno  e  do 
plistoceno,  semelhantes  não  só  no  nome,  do 
quaternário inferior. Ao longo de toda essa época 
que, segundo a opinião da maioria dos geólogos 
e  paleontólogos  se  estendeu  por  milhões  de 
anos,  não  teria  sido  registrado  uma  segunda 
revolução  geológica;  os  aspectos  dessa  época 
correspondem  perfeitamente  à  tese  do 
gradualismo,  lançada  por  Lyell.  Somente  a 
transição  do  quarto  para  o  quinto  período 
geológico poderia ter sido provocada por uma tal 
reviravolta terrestre.



Fig. 30. O sistema de desníveis transversais no 
Atlântico  Norte.  O  esquema  mostra  a  situação 
atual (no quintenário) das placas, circundando a 
bacia atlântica,  e do dorsal  atlântico,  com seus 
desníveis transversais:
1) Dorsal de Rejkjanes, dirigido para a Islândia (I)
2)  Desnível  de Rockail,  para as Ilhas Hébridas 
(H)
3) Desnível  de Biscaia,  para o Cabo Finisterra, 
Espanha (ES)
4) Desnível  dos Açores (A), passando pela Ilha 



de Madeira (M) para Sierra Morena
5) Desnível das Canárias, para as Ilhas Canárias 
(C)
6)  Desnível  de  Cabo  Verde,  para  as  Ilhas  de 
Cabo Verde (CV)
7) Desnível  de Serra Leoa, para as montanhas 
Drouple (SL)
8) Início do desnível do Pará
9) Foco do desnível de Porto Rico
10) Desnível de Terra Nova (TN) G = Groenlândia
Linha  pontilhada:  os  dois  abismos  submarinos, 
perto de Porto Rico; acinzentado: dorsal atlântico, 
com desníveis transversais.

A  grosso  modo,  a  variação  repentina  e  sem 
dúvida nada gradual do clima diluvial para o pós-
diluvial está aí para advogar essa teoria. Todavia, 
por si só, ou por força de sua própria evolução, 
sem interferências externas, conforme no século 
XIX era moda supor, jamais o clima das etapas 
de  glaciação  poderia  ter  mudado  para  o  atual. 
Naquela  época  deve  ter  acontecido  algo  que 
interferiu brutalmente no andamento normal das 
coisas  e  forçou  uma  mudança  radical,  uma 
revolução geológica, que se manifestou inclusive 
nas  características  globais  do  clima.  A  nós 
interessa  somente  essa  época,  novamente 



revolucionária,  indicada  pelas  marcas  de 
arrastamento  deixadas  por  esse  segundo 
cataclismo.
A evidência geológica demonstrada pela Fig. 29 
leva-nos  de  volta  à  época  precisa  do 
desaparecimento  da  ilha  "Bloqueio  X",  outrora 
situada no meio do Atlântico, conforme já tivemos 
oportunidade  de  constatar.  Juntando  esses 
dados,  chega-se  à  conclusão  de  que  a  ilha-
bloqueio  no  Atlântico,  a  Atlântida  platônica, 
submergiu em fins do quaternário, por ocasião de 
uma revolução geológica. Era justamente isto o 
que  ficou  a  ser  comprovado.  Fora  da  área 
atlântica,  o  segundo  cataclismo  não  deixou 
evidência imeadiata, a não ser mediante algumas 
repercussões secundárias.Logo, ao contrário do 
primeiro  cataclismo,  no  eoceno,  de  proporções 
incomparavelmente maiores e mais dramáticas, o 
segundo  não  teve  alcance  universal,  mas  era 
limitado  ao  Oceano  Atlântico  e  suas  regiões 
periféricas, únicas vítimas da catástrofe atlântica, 
em fins da época diluvial.
Olhemos, pois, aquelas regiões periféricas!
O Atlântico Norte é vizinho direto do Mar Ártico; 
ao sul, o Atlântico faz vizinhança geográfica com 
a  área  dos  Açores;  o  dorsal  Wyville-Thomson, 
entre  a  Islândia  e  as  ilhas  escocesas 



setentrionais, forma a linha divisória. Nos anos de 
1893  a  1896  essa  parte  do  Atlântico  foi 
sistematicamente  pesquisada  pela  expedição 
polar  norueguesa,  chefiada  por  Fritjof  Nansen. 
No leito marinho entre a Islândia e a pequena ilha 
vulcânica  de  Jan  Mayen  (cerca  72°  norte),  foi 
encontrado  grande  número  de  cascas  de 
conchas de mar raso e otólitos de animais que 
viveram  em  mar  raso;  todavia  esses  achados 
foram  feitos  em  profundidades  de  1.000  m  a 
2.500 m,  em direção sul.  Na época,  Nansen e 
seus  colaboradores  concluíram  dali  que  toda 
aquela  região  devia  ter  afundado  e  muito  de 
repente,  em  até  2.000m,  em  uma  época 
geológica recente, pois do contrário pelo menos 
os  animais  de  águas  rasas  teriam  tido  tempo 
para salvar-se na plataforma continental. Porém, 
ao que parece, a mudança foi violenta e brusca 
demais,  sem  qualquer  possibilidade  de 
salvamento e, junto com inúmeros outros seres, 
foram vitimados pela catástrofe atlântica.



Fig.  31.  Rebaixamento  do  solo  no  Mar  Ártico 
(Escala  de  1:20.000.0(X)).  O  mapa  das 
profundezas do Mar Ártico, ao redor da Islândia, 
ilustra bem o rebaixamento de toda a bacia ao 
Norte  do  Atlântico,  conforme  verificado  por 
Frithjof  Nansen.  A  linha  de  traços  e  pontos, 
indicando a profundidade de 1.(XX)m. mostra os 
torrões insulares, outrora acima do nível do mar; 
hoje  em  dia,  apenas  seus  picos  mais  altos 
despontam  sobre  as  ondas.  Em  função  do 
rebaixamento  do  nível  de  magma,  os  torrões 
pequenos  "afogaram-se",  ao  acompanhá-lo 
isostaticamente. A área do Mar Ártico apresenta, 



embora  em  escala  menor,  fenômenos 
exatamente  idênticos  aos  mencionados  na 
narrativa de Atlãntida para o âmbito dos Açores.

Prancha  2.  O  mundo  no  mapa  ptolemaico.  na 
Idade  Média  (segundo  a  "Cosmographia"  de 
Sebastian  Münster,  1540)  mostra  o  "Velho 
Mundo" ainda bastante parecido com o ecúmeno 
da  Antigüidade,  representado  por  um  dos  dois 
hemisférios  do  globo  e  não  mais  pelo  disco 



terrestre plano.



Prancha  3.  Mapas  de  Atlântida.  Eim  cima: 
Sebastian  Münster  (1540)  identifica  a  "Insula 



Atlântica"  com  o  recém-descoberto  continente 
sul-americano. Embaixo: Athanasius Kircher situa 
em seu  "Manaus suhterraneus"  (1678) a Ilha de 
Atlântida,  submersa  no  Oceano  Atlântico, 
aproximadamente no âmbito dos Açores.



Prancha  4.  Vistas  fantasiosas  da  Ilha  de 
Atlântida.  Em  cima:  O  escritor  neogrego  /. 



Kampanakis  desenhou a Ilha de Atlãntida como 
um "continente ponte" submerso entre o Velho e 
o  Novo  Mundo.  —  Embaixo:  O  Dr.  Paul 
Schliemann,  neto do descobridor de Tróia, ideou 
em 1912 o continente de Atlântida sobre o dorsal 
de Dolphin.



Prancha 5. Templos em degraus, de ambos os 



lados do Atlântico.  Em cima:  Reconstituicão do 
santuário de Marduk, na Babilônia (cerca de 600 
a.C), com o "Templo das Aparições" (Esangila) à 
esquerda,  e a  torre em degraus,  "Etemananki", 
no  pátio  do  templo  murado.  Embaixo: 
Reconstituicão  do  complexo  do  templo  de 
Copán,  Honduras,  datando  de  cerca  de  200  a 
500 d.C. Salta aos olhos o "parentesco" entre o 
santuário maia e o templo babilônico de Marduk. 
A civilização de Atlântida, mais antiga, poderia ter 
levado a torre em degraus da Mesopotâmia para 
a América Central.



Prancha  6.  Pirâmides  em  degraus  no  Egito  e 
México. Em cima: a célebre pirâmide em degraus 



de  Saccara,  erguida  pelo  Faraó  Djoser  (lll 
dinastia),  por  volta  de  2900 a.C.  A seu tempo, 
essa  pirâmide  era  o  centro  de  um  imenso 
complexo  de  templos  murados.  Embaixo:  A 
pirâmide  do  sol,  de  Teotihua-cán.  revela  da 
maneira mais pura o tipo estrutural mexicano da 
pirâmide  em  degraus;  essas  pirâmides  podiam 
ser escaladas de fora. a exemplo das torres em 
degraus dos caldeus.



Prancha 7. Em cima: O templo em degraus, com 
as  inscrições,  de  Palenque,  apresenta  grande 
semelhança com as pirâmides, não somente no 
seu aspecto externo, mas ainda pelo fato de ter 
sido erguido sobre uma tumba real onde, entre 
outros, foi encontrada a maravilhosa máscara de 
jade (prancha 10). Embaixo:Torres de templos no 
Sul da Índia.





Prancha 8. Reconstituição dos tipos humanos da 
era  das  glaciações.  Em  cima:  Homem  de 
Neandertal,  portador  das  primitivas  civilizações, 
no  paleolitico  inferior.  Centro:  Homem  de 
Aurignac,  surgiu  no  paleolitico  superior, 
presumivelmente procedente do Leste (tipo pré-
mongolóide?).  Embaixo:  Homem  de  Cro-
Magnon,  no  paleolitico  superior:  esses  povos 
espalharam-se,  primeiro  na  Europa  Ocidental, 
depois no Centro e Norte europeus. Semelhança 
somática entre o crânio de Cro-Magnon (à direita) 
e o tipo de índio, recente (à esquerda, cabeça do 
chefe sioux "Sitting Buli" — Touro Sentado).



Prancha 10. A máscara de jade da tumba real no 
"Templo das Inscrições", em Palenque.



Prancha II.  Este jovem basco bem poderia ser o 
bisneto  do  "homem  da  máscara  de  jade" 
(prancha 10). É só reparar nos contornos do seu 



nariz  tipicamente  aquilino,  na  expressão  dos 
olhos, na forma e posição da boca.



Prancha  12.  O  Mapa  das  Profundezas  do 
Atlântico mostra claramente o dorsal do Atlântico 



Norte e Sul, com o "alargamento" característico, 
a plataforma dos Açores, o maciço submerso da 
grande Ilha de Atlântida



Prancha 13.  Em cima:  Aerofoto  do impacto  do 
Meteoro da Carolina  (segundo D. W. Johnsson) 
mostrando  um  trecho  característico  do  campo 
das  crateras,  com muitas  crateras  cobertas  de 
turfa  e  em  parte  entrecortadas.  É  esta  uma 
evidência  de  primeira  ordem  para  a 
reconstituição  da  catástrofe  de  Atlântida.  À 
esquerda: O Canyon do Hudson submarino, foto 
do modelo no Museu Naval de Göteborg, Suécia. 
Embaixo:  A  enorme  cratera  de  meteoro,  no 
Arizona,  que  talvez  tenha  sido  aberta  por  um 
"acompanhante" do "Planetóide A".





Prancha 14. Em cima: Paisagem dos Açores, de 
caráter  nitidamente  vulcânico,  planalto  típico, 



comparável à cordilheira da atualidade; antes do 
afundamento da grande ilha,  ficava de 3.000 a 
4.000  m  acima  do  nível  do  mar.  Embaixo: 
Negativo  de  Jotóstato  de  um  ecograma:  Os 
valores  de  profundidade  são  registrados 
automaticamente  mediante  sondagens  de  eco, 
durante a passagem sobre o dorsal do Atlântico 
Norte, à altura de 32° latitude Norte (borda Sui da 
plataforma dos Açores); são "ecos de Atlântida!"

Prancha 15. Paisagem de limo argilo-arenoso.  A 
região  do  limo  argilo-arenoso  na  China 
apresenta,  em  toda  parte,  típicas  paisagens 
aluviais,  evidenciando  a  origem  "aquática"  do 



limo  argilo-arenoso  estratificado,  com  suas 
famosas "culturas em terraço". Em cima: Terraços 
de  limo  argilo-arenoso  na  província  de  Shensi. 
Embaixo: Culturas de arroz no Sul da China.



Prancha 17. Duas reconstiluições.  Em cima: Um 



mastodonte,  enorme  animal  de  tromba,  de 
constituição  análoga  à  da  anta,  possivelmente 
extinto  apenas  150  anos  atrás.  Embaixo:  O 
mamute  achado no "gelo petrificado" da Sibéria, 
reconstituído  no  local  onde  foi  encontrado, 
mostrando nitidamente o seu espesso pêlo de cor 
marrom-avermelhada.



Prancha  18-a.  Foi  assim  que  na  era  das 
glaciações,  o  homem  viu  o  mamute. 
Representação  no  estilo  do  período  Aurignac 
superior, em Cabrerets, França. Supervalorização 
das  características,  tais  como  pêlo  espesso, 
tromba,  acumulação  de  gorduras  na  nuca  e 
cabeça.  Confere  perfeitamente  com  a 
reconstituição  siberiana,  evidenciando  a 
uniformidade da fauna e do espaço vital, no vasto 
âmbito  entre  os  Pireneus  e  a  península  de 
Chokchi na era das glaciações.



Prancha  19.  Inicial  astronômica.  Os  maias 
encerraram  as  suas  adiantadíssimas  noções 
astronômicas  em  representações  simbólicas 
como esta. A inicial inaugura uma série de glifos 
no  "Palácio"  do  "Templo  das  Inscrições",  em 
Palenque.  O  animal  fantasioso,  retratado  no 
"anel", é um "portador de períodos", símbolo de 
um  período  astronômico,  da  revolução  dos 
astros;  o  homem,  sustentando  o  "anel", 



representa uma "deidade numérica", o respectivo 
fator  de  multiplicação.  Ambos  simbolizam  uma 
unidade cronológica precisamente determinada.
Esses  relevos  astronômicos  cobrem  paredes 
inteiras.  A  sua  decifração  científica  permitiu 
lançar  um  olhar  inesperado  sobre  os 
conhecimentos  astronômicos  dos  maias  e  sua 
"mania  do  calendário,  quase  incompreensível, 
sua  fixação  em  períodos  condicionados  à 
mecânica celeste e,  sobretudo,  a idade de seu 
calendário,  recuado no tempo em mais  de dez 
milênios.
A fig.  31  mostra  um trecho  do mapa do fundo 
oceânico.  A Islândia,  bem como a  Ilha  de  Jan 
Mayen,  no  Arquipélago  das  Faeroer,  estão 
fincadas  em  plataformas  submarinas, 
surpreendentemente  largas,  entreligadas  por 
estreitos  de  níveis  transversais.  Marcas  de 
arrastamento,  semelhante  às  deixadas  por 
movimentos de rastejar, abrasar e afastar, vão da 
Islândia  para  a  Groenlândia  e  para  o  dorsal 
atlântico.  Antes  da  grande  transformação,  a 
superfície  da  Islândia,  em  terra  seca,  era 
aproximadamente  quatro  vezes  a  atual.  A 
exemplo do que se observa na Noruega, também 
na  Islândia  há  "fiordes",  baías  características, 
que são agüeiros estreitos, "vales afogados". O 



vulcão  da  Ilha  de  Jan  Mayen,  bem  como  o 
Arquipélago das Faeroer, são os remanescentes 
perenes  sobre  as  ondas  atlânticas  de  outrora 
extensos maciços térreos, a exemplo de como o 
são  os  Açores,  ao  sul.  O  afundamento  da 
Atlântida,  muitas  vezes ironizado e apostrofado 
como  fábula  mítica,  parece  ter-se  repetido  por 
diversas vezes e em escala menor, nas regiões 
periféricas,  setentrionais.  Todavia,  quanto  a 
essas regiões, dispõe-se de dados suficientes a 
respeito de certos detalhes, graças às pesquisas 
realizadas  por  Nansen.  Ali  certamente,  houve 
afundamento da ordem de 1.000 a 2.000 m em 
alguns  milhões  de  quilômetros  quadrados  de 
terra,  superfície  de  proporções  continentais, 
ocorrido  em  tempos  geológicos  dos  mais 
recentes.  O  nível  do  sima  na  bacia  atlântica 
baixou  devido  à  ação  de  qualquer  fenômeno 
geofísico, sujeito a reconstituição; é esta a única 
maneira  plausível  de  como  se  deu  o 
afundamento. Os pequenos torrões insulares de 
sial, presos no substrato do sima, acompanharam 
esse  processo  de  afundamento  e  se  tornaram 
submarinos,  com  exceção  dos  seus 
remanescentes,  ainda visíveis  sobre o  nível  do 
mar.
Em  geral,  a  profundidade  do  afundamento 



aumenta  do  norte  para  o  sul,  em  direção  do 
dorsal Wyville-Thomson, permitindo a conclusão 
inequívoca  de  que  o  processo  teve  início  na 
grande bacia atlântica sul, a partir de onde atingiu 
as  regiões  periféricas  polares.  O  epicentro  da 
catástrofe provocando a forte baixa no nível  de 
sima,  estava  pois  situado  bem  no  meio  do 
Atlântico.
O dorsal Rejkjanes constitui a linha mestra para a 
próxima  etapa,  a  Plataforma  dos  Telégrafos, 
assim  chamada  pelo  fato  histórico,  registrado 
durante a instalação do cabo transatlântico.  De 
repente, rompeu-se o cabo, instalado em 1898, a 
49° norte e 29° oeste de Paris. Ao que parece, as 
pontas  dos  cabos  caíram  em  um  abismo 
insondável  e,  à  custa  de  grandes  esforços, 
tiveram  de  ser  recuperadas  com  pegadores 
submarinos.  Por  mero  acaso,  junto  com  os 
cabos,  ainda  outros  objetos,  entre  eles  uma 
pesada  pedra  rochosa,  foram  recuperados  do 
leito oceânico. A rocha foi entregue ao Museu de 
Paris  e,  depois  de 15 anos,  foi  examinada por 
Paul  Termier,  na  época  diretor  do  Instituto 
Oceanográfico  e  cientista  de  renome  dentro  e 
fora da França. A pedra de rocha provou ser um 
taquílito,  de  estrutura  nitidamente  vítrea.  Em 
seguida, Termier submeteu o resultado de seus 



estudos ao Instituto Oceanográfico, onde proferiu 
um discurso notável, sob o título "L'Atlantide" — A 
Atlântida, expondo as seguintes conclusões:
I)  A  rocha  é  de  origem  vulcânica;  grande 
extensão  do  leito  oceânico,  de  onde  foi 
recuperada,  está  coberta  de  lava.  Portanto,  no 
âmbito da Plataforma dos Telégrafos, devem ter 
ocorrido  fortíssimas  erupções  vulcânicas, 
projetando  a  lava  da  qual  procede  a  pedra  de 
rocha recuperada.
II) A pedra é amorfa, vítrea e não cristalina, em 
sua  estrutura.  Seu  esfriamento  não  pode  ter 
acontecido em águas submarinas, mas sim ao ar 
livre;  logo, somente pode ter sido projetada por 
um vulcão terrestre, acima do nível do mar. A lava 
que  hoje  cobre  vastas  extensões  do  fundo  do 
mar é proveniente de vulcões outrora terrestres.
III)  Simultaneamente  com  aquela  erupção 
vulcânica,  ou  logo  depois,  toda  aquela  região 
deve ter afundado em 2.000 m. A pedra de rocha 
recuperada  documenta  uma  catástrofe  pré-
histórica,  ocorrida bem no meio do Atlântico,  lá 
onde, segundo Platão, teria afundado a Ilha de 
Atlântida.
IV)  Conforme  mencionado,  segundo  a 
classificação mineralógica, a pedra é um taquílito. 
No  prazo  de  uns  15.000  anos,  os  taquílitos 



costumam  dissolver-se  na  água  marinha. 
Todavia,  a  pedra  em  questão  ainda  apresenta 
contornos bem perfilados, sem qualquer sinal de 
corrosão. A catástrofe no Atlântico, indiretamente 
comprovada por este achado, deveria ter ocorrido 
há menos de 15.000 anos atrás, ou seja depois 
de  13000  a.C.,  mas  provavelmente  em  data 
bastante  posterior.  Essa  datação  confere, 
surpreendentemente,  com  as  sumárias 
indicações  platônicas,  falando  em  "9.000  anos 
antes de Sólon", situando-a por volta de 10.000 
a.C.,  e  ainda  corresponde  ao  valor  médio  até 
agora apurado pelas estimativas geológicas para 
o fim do período quartenário.
Os  resultados  das  pesquisas  efetuadas  por 
Termier  estão  sendo  contestados  pelo 
"argumento  de  Hartung",  apresentado  pelo 
geólogo  alemão  desse  nome,  o  qual  em 1860 
deu uma descrição das Ilhas dos Açores.  Nela 
são mencionadas rochas litorâneas erráticas, de 
pedras alienígenas, que nada têm a ver com as 
dos  próprios  Açores,  mas  que,  de  procedência 
ignorada,  para  ali  foram levadas e depositadas 
pelas  ondas;  presumivelmente,  essas  pedras 
teriam sido trazidas por gelo flutuante. Desde há 
muito  o  gelo  derreteu,  mas  as  rochas  nele 
encerradas  ficaram  ali.  Todavia,  essas  rochas 



encontram-se  na  zona  litorânea  atual  e  dali 
Hartung  deduziu  que,  na  região  dos  Açores,  o 
nível  jamais  sofreu  mudanças  pós-glaciais  de 
grande monta.
Hógbom e outros concluíram daí que na região 
dos Açores nunca houve catástrofe alguma, pois 
a  correspondente  mudança  de  nível  teria  sido 
desmentida  pelo  "argumento  de  Hartung".  No 
entanto, o que prova, de fato, o "argumento de 
Hartung"?  Nada  mais  e  nada  menos  além  da 
inexistência de mudanças de nível, pós-glaciais, 
de grande porte, nas regiões dos Açores. Porém, 
esse argumento deixa de provar que tal mudança 
de nível teria ocorrido  pouco antes  do início da 
era pós-glacial,  isto é, precisamente em fins do 
quaternário;  depois,  já  estava  concluída,  ao 
começar,  paulatinamente,  o  período  pós-glacial 
do degelo e recuo das glaciações. Foi justamente 
isto  o  que  Paul  Termier  constatou:  um 
rebaixamento  de nível,  passando dos 2.000 m, 
acompanhado  de  erupções  vulcânicas  e 
processado  com  espontaneidade  catastrófica. 
Quando  as  geleiras,  em  lento  recuo, 
multiplicaram-se em ritmo sempre mais intenso, o 
gelo flutuante zarpou para o Sul, dirigindo-se aos 
Açores; ao chegar naquelas regiões, lá nem mais 
existia  a  Ilha  de  Atlântida,  pois  já  estava 



submersa;  em  seu  lugar  estava  um  minúsculo 
arquipélago, as Ilhas dos Açores. Por esta razão, 
aquele  gelo  flutuante  nem poderia  ter  aportado 
em outro local, além do litoral hodierno daquelas 
ilhas. Sem dúvida desde então lá não houve mais 
mudanças de nível.
Sob este aspecto o "argumento de Hartung" não 
contradiz  a  narrativa  platônica,  nem  as 
conclusões de Termier e tampouco as deduções 
atuais. Pelo contrário, esse argumento confirma 
tudo  isto,  considerando-se  o  seguinte:  o 
pressuposto  da  concordância  da  teoria  da 
Atlântida com o "argumento de Hartung" reside 
no  presumivelmente  repentino  e  catastrófico 
rebaixamento do solo na região dos Açores. Essa 
concordância  transformar-se-ia  em  contradição, 
caso  o  rebaixamento,  afirmado  por  Termier,  se 
tivesse  processado  em  ritmo  lento,  secular, 
rastejante,  continuado  ao  longo  de  toda  a 
extensa  fase  pós-glacial.  Nesse  caso,  aquelas 
rochas erráticas, trazidas no decorrer de longos 
períodos, não teriam sido depositadas no litoral 
hodierno,  mas  sim  nas  praias  anteriormente 
existentes e entrementes afundadas.
Logo, a localização das rochas é decisiva para 
resolver a questão de o rebaixamento em debate 
ter  ocorrido de maneira  repentina,  ou em ritmo 



lento. E as rochas encontram-se no lugar exato, 
lá  onde  deveriam  encontrar-se,  suposto  que  o 
afundamento  do  antigo  litoral  foi  repentino,  a 
ponto  de  fazer  com  que  o  gelo  flutuante 
fundeasse na faixa litorânea hodierna, típica da 
época pós-glacial. Por conseguinte, o "argumento 
de  Hartung"  prova  que  o  afundamento  de 
Atlântida, se aconteceu, deve ter sido repentino. 
Aliás,  é  justamente  isto  o  que  narra  Platão: 
"...durante um único dia malfadado e uma única 
noite  malfadada".  Assim  sendo,  um  contra-
argumento virou evidência comprobatória de uma 
passagem muito discutida do texto platônico.
A região dos Açores, vizinha direta da Plataforma 
dos Telégrafos, fornece ainda outros indícios. Lá, 
o  fundo  do  mar,  na  restrita  área  rasa,  de 
vertentes  íngremes  por  todos  os  lados,  ela 
apresenta  cantos  fortemente  perfilados  e  picos 
altos  e  escarpados,  bem  conservados,  ainda 
nada arredondados, com fendas profundas, uma 
genuína  paisagem  montanhosa,  submarina,  na 
qual, conforme a narrativa platônica, todo vestígio 
de  terra  foi  radicalmente  obliterado.  Se  aquele 
maciço  estivesse  debaixo  do  nível  do  mar  por 
mais  de  15.000  anos,  a  água  marinha  teria 
corroído  a  lava  que  cobria  o  leito  oceânico,  e 
destruído, por completo, as perfilações nítidas e 



delicadas.  Ao lado dessa agressão química,  as 
forças mecânicas, tais como a abrasão, erosão e 
o efeito das ressacas, teriam agido de maneira 
igualmente  destruidora,  esmerilhando  e 
arredondando todos os cantos e picos, nivelando 
tudo.  No  entanto,  como  todo  o  fundo  do  mar, 
debaixo  da  atual  zona  de  ressacas,  continuou 
nitidamente  contornado  e  perfilado,  a  terra  ora 
submersa  nem pode ter  afundado  aos  poucos. 
Nesse caso,  dentro de uns poucos séculos,  as 
forças  químicas  e  mecânicas  de  nivelamento 
teriam erradicado todas as suas características, 
que ainda continuam a saltar aos olhos. Logo a 
ilha, cujas elevações mais altas estão ali  e são 
nossas conhecidas,  como as  Ilhas dos Açores, 
decerto não afundou em ritmo lento, gradual, mas 
sim  altamente  acelerado;  e  igualmente  certo  é 
que isto se deu há menos de 15.000 anos atrás.
Por conseguinte, a evidência geológica permite a 
conclusão de que toda a área entre a Ilha de Jan 
Mayen  e  as  dos  Açores,  sofreu  um  súbito 
rebaixamento  do  solo,  em  fins  do  quaternário. 
Este rebaixamento era tanto mais fundo quanto 
mais  perto  do  epicentro  da  catástrofe,  cuja 
localização  pode  ser  presumida  em  qualquer 
parte  ao  sul  dos  Açores.  Aliás,  aquele 
rebaixamento  catastrófico  estendeu-se  para 



muito além da região dos Açores, em direção Sul. 
Outrossim,  tal  fato  já  é  conhecido desde 1900, 
quando  o  barco  expedicionário  "GAUSS" 
recuperou uma amostra de sedimentos, de 46 cm 
de comprimento, da fossa abissal de Romanche 
(7.300  m).  Essa  área  fica  bem  próxima  do 
equador, a oeste do desnível da Libéria, na divisa 
entre  as  bacias  norte  e  sul  do  Atlântico, 
atravessando  o  dorsal  atlântico,  que  por  ela 
parece como cortado no meio, a uns 4.500 km 
dos Açores.
A  amostra  de  sedimentos  recuperada  pelo 
"GAUSS"  apresentou  cinco  camadas,  a  saber: 
em cima, uma camada de argila vermelha, depois 
três  camadas  de  sedimentação  continental, 
isentas de cal  e,  embaixo, uma camada de cal 
glo-bigerino que, adaptado à vida do plâncton, é 
encontrado  somente  em  profundidades  de,  no 
mínimo, 2.000 m e, no máximo, 4.500 m. Disso 
se  conclui  que  quando  essa  camada  de  cal 
globigerina  foi  depositada,  a  fossa  abissal  de 
Romanche tinha no máximo 4.500 m, ao passo 
que  agora  é  de  7.300  m.  Por  conseguinte,  o 
fundo oceânico deve ter sofrido um rebaixamento 
de no mínimo 2.800 m, ou seja, equivalente ao 
que  Paul  Termier  apurou  para  a  região  dos 
Açores e a Plataforma dos Telégrafos. Com isto, 



o  perímetro  em  cujo  âmbito  podem  ser 
comprovadas  as  conseqüências  da  catástrofe, 
ocorrida  em  fins  do  quaternário,  ampliou-se,  e 
muito, em direção sul.
Este desaparecimento espontâneo de uma área, 
ocupando  muitos  milhões,  de  quilômetros 
quadrados  de  superfície,  não  poderia  ter 
acontecido  sem  os  estrondos  das  convulsões 
sísmicas e vulcânicas, orquestrados ao tema de 
um tremendo final, anunciando o fim do mundo, 
pois se, ao invés daquelas convulsões violentas, 
as  deformações  fossem  lentas,  paulatinas,  a 
bacia  de  sima  do  Atlântico  poderia  tê-las 
acompanhado, movimentando sua massa tenaz, 
mas ainda elástica. Porém, frente a intervenções 
tremendamente  bruscas,  radicais,  sua  matéria 
básica  tornou-se  rígida  e  perdeu  toda  a  sua 
elasticidade;  houve  rompimento,  ruptura  e 
fendas,  por  onde  saiu  o  magma,  próximo  da 
superfície terrestre, que então cobriu toda a vida 
sobre  a  Terra.  De  fato,  grande  parte  da  bacia 
atlântica  está  coberta  de  tal  crosta  de  magma 
vulcânico  recente,  ácido,  ao  contrário  do  que 
ocorre com o leito marinho, igualmente instável, 
do  Oceano  Pacífico,  composto  de  magma 
paleogêneo básico. Desta vez, a evidência não é 
de ordem geológica, mas paleomineralógica.



Por  seu  turno,  a  vulcanologia  também  presta 
contribuição  considerável  ao  nosso  assunto.  É 
notável  a  ocorrência  de  vulcões  atlânticos,  em 
toda  esta  vasta  região,  atravessada  por  uma 
linha mestra de crateras em erupção. Esta linha 
acompanha,  e  com bastante precisão,  o  dorsal 
atlântico,  evidenciando assim uma antiquíssima 
linha de ruptura, outrora aberta e sempre prestes 
a  abrir-se  de  novo,  por  qualquer  motivo,  com 
facilidade muito maior do que uma área estável 
intata (Fig. 32).
A cadeia de vulcões atlânticos, vomitando fogo e 
morte,  começa  bem  ao  Norte,  na  Ilha  de  Jan 
Mayen,  onde também se inicia,  visivelmente,  o 
rebaixamento  do  leito  marinho.  Ela  prossegue 
rumo à Islândia, a terra do gelo e do fogo, onde, 
na terrível catástrofe histórica de 1783, perto de 
500 crateras entraram em erupção; depois, leva 
para as nove Ilhas dos Açores, cinco das quais 
contam com vulcões ativos. É esta a grande área 
potencialmente  perigosa,  em  cujo  âmbito,  a 
exemplo  do  que  acontece  nas  regiões  da 
Islândia,  vez  ou  outra,  ilhas  despontam  e 
desaparecem,  com  a  rapidez  de  um  raio.  Nas 
Ilhas de Cabo Verde, o Fuego está fumegando e 
também  a  Ilha  de  Madeira  é  um  foco  de 
convulsões sísmicas. A linha de ruptura continua 



pelas ilhas de Santa Helena, Tris-tão da Cunha e 
Diego Álvarez,  em direção às Orçadas do  Sul. 
Um ramo lateral dirige-se para as Antilhas, entre 
as quais  se destaca a Ilha de Martinique,  pela 
erupção catastrófica  do  Monte  Pelée,  em 8  de 
maio  de  1902,  quando  com exceção  de  um 
prisioneiro,  todos  os  30.000  habitantes  de  St. 
Pierre, a capital  insular, lá morreram, asfixiados 
por gases tóxicos; e prossegue para os vulcões 
gigantescos da América Central. A Fig. 32 mostra 
o esquema dessas regiões vulcânicas atlânticas, 
fornecendo  assim  a  prova  de  ordem 
vulcanológica de que em tais centros sísmicos a 
probabilidade de ocorrências de transformações 
repentinas supera, e em muito, a das mudanças 
paulatinas, graduais.

Destarte  os  achados  vulcanológicos, 
paleomineralógicos e geológicos apoiam a tese 
segundo  a  qual  o  rebaixamento  do  fundo  do 
Oceano Atlântico não se processou de maneira 
gradual,  mas  revolucionária,  catastrófica.  O 
epicentro  desse cataclismo deve ser  procurado 
ao  Sul  da  Plataforma  dos  Telégrafos, 
considerando  que  a  profundidade  do 
rebaixamento vem aumentando em direção Sul, 
passando pela região dos Açores. Nessas buscas 
poderia ser de utilidade o sistema de desníveis 
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transversais,  ramificado  em  toda  aquela  área 
submarina,  pois  nele possivelmente  persistiriam 
vestígios de uma destruição extrema. A Fig.  30 
demonstra esta evidência geológica.

Fig.  32.  Distribuição  dos  vulcões  no  Atlântico 
Norte.  O mapa mostra,  em linha pontilhada,  os 
contornos  do  dorsal  atlântico,  com  seus 
desníveis.  Os  centros  de  vulcões  ativos  estão 
assinalados  com  pontos,  as  regiões  de  abalos 
sísmicos com traços em paralelo. A linha grossa, 



de  traço-ponto-traço,  indica  a  linha  de  ruptura 
que originalmente formava as bordas das placas 
tectônicas.

O sistema do Atlântico norte está perfeitamente 
evoluído  e,  ao  que  parece,  intato.  Tudo  está 
completo. Ao Sul, a situação é diferente. Acolá, o 
desnível  de Porto Rico é destruído, a ponto de 
ficar  reduzido  a  um  toco,  evidenciando  a  sua 
antiga  existência.  A  vizinha  bacia  norte-
americana não apresenta desníveis transversais, 
que  lá  desapareceram  por  completo.  A  parte 
sudoeste do Atlântico norte, ocupando cerca de 
um terço  de  sua  superfície  total,  sofreu  o  seu 
destino  particular,  atroz,  responsável  pela 
destruição  dos  desníveis  transversais,  que  de 
início  lá  devem  ter  existido,  bem  como  pela 
formação do vácuo que na Fig. 28 aparece como 
um vazio inexplicável, entre a Flórida e o Cabo 
Hatteras.  Agora também para esta lacuna ficou 
estabelecido  um  nexo  com  fenômenos 
semelhantes.
Será que essas três áreas de catástrofes, a parte 
sul do Mar Ártico, a região dos Açores e a bacia 
norte-americana,  teriam  sofrido  revoluções 
geológicas  em  épocas  diversas?  Em  tempos 
normais, o dia-a-dia geológico decorre de forma 



flegmática,  gradual,  à  maneira  de  como  foi 
advogada por Lyell e não dá ensejo para supor a 
ocorrência  de  um  número  qualquer  de 
cataclismos.  Não;  foi  uma  só  catástrofe  que 
vitimou,  a  um só tempo,  os três palcos de um 
tremendo drama geológico. A evidência geológica 
atesta  que  o  cataclismo  atlântico  a  ser 
reconstituído  aqui  foi  uma  dura  e  horrenda 
realidade geológica, que interrompeu o dia-a-dia 
terrestre e encerrou o quarto período geológico 
num pavoroso repente.
Isto  não  é  uma hipótese  vazia.  Recentemente, 
amostras  de  solo,  a  respeito  das  quais 
Pettersson relatou no seu livro "ATLANTIS UND 
ATLANTIK"  —  A  Atlântida  e  o  Atlântico, 
evidenciam  as  revelações  feitas  durante  esses 
nossos estudos.  São amostras do tipo recorde, 
de quase 3 m de comprimento; o geofísico norte-
americano  Piggot  recuperou-as  do  Atlântico  e 
verificou  que  freqüentemente  apresentam  duas 
zonas, ricas em cinzas vulcânicas; e Pettersson 
escreveu a respeito:
"Essas  cinzas  devem  ser  provenientes  de 
enormes erupções vulcânicas, ocorridas ou nas 
índias Ocidentais ou, e mais provavelmente, no 
dorsal central do Atlântico... "
Contudo,  o  trecho  mais  importante  das 



exposições de Pettersson é o seguinte:
"Dos dois perfis vulcânicos, o superior encontra-
se acima do perfil glacial superior, indicando que 
esta  catástrofe  vulcânica  ou  estas  catástrofes 
ocorreram em tempos pós-glaciais..."
Com  isto  ficou  definitivamente  invalidada  a 
argumentação  de  Hògbom  contradizendo  as 
conclusões de Paul Termier, produzindo resultado 
idêntico com o obtido por Pettersson, em base da 
análise  das  amostras,  tipo  recorde,  de  Piggot. 
Essas  amostras  confirmam,  de  maneira 
incontestável,  que  no  Oceano Atlântico  de  fato 
ocorreu uma catástrofe vulcânica, que encerrou o 
período  quaternário  e  introduziu  a  época  pós-
glacial. Provas semelhantes foram retiradas nas 
proximidades  de  Terra  Nova;  também  essas 
apresentam cinzas vulcânicas, com todas essas 
algas  de  cinza,  datando  da  época  crítica  de 
transição  do  quaternário  para  o  quintenário. 
Pettersson  fez  as  seguintes  observações  a 
respeito:
"Em todo caso, esses achados constituem razão 
forte  para  supor  que  a  época após  as  últimas 
grandes glaciações, quando a Atlântida platônica 
teria  desaparecido,  de  fato  foi  um  período  de 
catástrofes vulcânicas e sísmicas, no âmbito do 
Atlântico Norte..."



Acontece, porém, que o fundo do mar traiu ainda 
outros segredos.
Uma das amostras  supra  foi  retirada do dorsal 
central  do  Atlântico,  do  ponto  exato  onde, 
segundo a narrativa de Platão, se situava a Ilha 
de Atlântica; igualmente as deduções tiradas até 
agora vieram a confirmar a localização da grande 
ilha que, no quaternário, bloqueava a passagem 
da Corrente do Golfo. Sob este aspecto, aquela 
amostra específica oferece interesse especial.
O que revelou ela? Conforme era de se esperar, 
revelou  ser  diferente  das  demais,  retiradas  à 
direita  e  à  esquerda  daquela  parte  da  bacia 
parcial  do  Atlântico.  Era  surpreendentemente 
curta,  um  sedimento  de  apenas  8  cm  de 
espessura. Pettersson opinou a seu respeito:
"Debaixo da amostra retirada, a sonda parece ter  
encontrado material duro, presumivelmente base 
de rocha, da qual não foram retiradas quaisquer  
provas... Portanto, não está fora de cogitação a 
eventualidade de o dorsal  do Atlântico  Central,  
de  onde  procede  a  amostra  em  questão,  ter 
ficado  acima  do  nível  do  mar,  até  uns  dez 
milênios  atrás,  quando  então  desceu  para  a 
profundidade na qual agora se encontra..."

O Foco da Catástrofe



Toda  catástrofe  genuína  tem  o  seu  foco,  seu 
centro de origem, a partir do qual se espalham e 
multiplicam  as  forças  destruidoras  e 
revolucionárias.  Também  a  catástrofe  de 
Atlântida,  sem  dúvida  real,  historicamente  bem 
definível  e  geograficamente  localizada  com 
precisão, deve ter partido de um tal foco.
Até agora somente se usou evidência geológica 
consoante o atual  grau de progresso da nossa 
pesquisa  hodierna  e,  portanto,  revelando 
aspectos da nossa atualidade. Contudo, caso se 
queira reconstituir aquela catástrofe pré-histórica, 
e  a  título  de indício  principal,  para  encontrar  o 
seu  foco,  cumpre  considerar  as  mudanças 
geográficas, registradas no decorrer das épocas 
que se passaram desde então.
Como  era  a  situação  geográfica  no  Atlântico 
norte, em fins do quaternário?
Segundo  reza  o  saber  contemporâneo,  é  lícito 
supor  que  em  essência  as  grandes  placas 
tectônicas,  de  ambos  os  lados  da  então  fossa 
atlântica,  já  alcançaram  a  sua  localização 
hodierna.  Conforme  Alfred  Wegener,  tal 
suposição deve ser feita com certa reserva, pois 
foi ele a salientar, expressamente, o afastamento 
da América,  para o Oeste,  e o afastamento do 



Velho Mundo para o Leste, e a incentivar aquelas 
medições  rigorosamente  exatas  que  de  fato 
revelaram  e  confirmaram  o  afastamento 
recíproco  do  Velho  e  do  Novo  Mundos.  Por 
conseguinte,  em  inícios  do  quinto  período 
geológico, ou seja há uns doze milênios atrás, o 
Atlântico deveria ter sido menos largo que hoje 
em  dia.  Todavia,  a  teoria  de  Wegener  não 
indicou, exatamente, a diferença apurada.
Felizmente,  há  uma  possibilidade  que  permite 
responder  esta  pergunta  importante.  A 
Paleoclimatologia  fornece  o  método  para 
reconstituir  a localização das placas grandes e, 
com isto, a largura do Atlântico Norte, em fins do 
quaternário.
Conforme  explicado  em outra  parte,  já  são  do 
nosso  conhecimento  o  fato  e  o  porquê  de  os 
chamados limites das glaciações determinarem a 
localização  das  isotermas  de  zero  grau,  do 
período  quaternário.  O  trajeto  dessas  linhas, 
características  para  o  clima  durante  o 
quaternário, pode ser reconstituído sem qualquer 
problema. Sua localização relativa ao Pólo Norte 
quaternário deve ter sido semelhante à ocupada 
pelas  isotermas  de  zero  grau  hodiernas,  em 
relação ao Pólo Norte hodierno, ou seja, devem 
ter  acompanhado  em  linha  aproximadamente 



paralela  os  meridianos  entre  os  50°  e  60°  de 
latitude norte. Sua única diferença essencial das 
isotermas  0o hodiernas  está  na  ausência  da 
"sacola de presentes",  trazida pela Corrente do 
Golfo,  a  sinuosidade  sobre  a  Noruega 
setentrional,  decisiva  para  o  clima 
contemporâneo.
A grosso modo,  a isoterma 0° stentrional diluvial 
deu uma volta aproximada, em um raio de 30° e 
40°, em torno do Pólo Norte diluvial. Como esse 
traçado quase coincide com o limite da glaciação, 
forçoso é assumir que durante o período diluvial 
deve  ter  formado  um círculo  ao  redor  do  pólo 
diluvial.
Comparando esta  conclusão  com a  localização 
hodierna  das  placas  tectônicas,  vê-se  que  os 
limites  das  glaciações  em  absoluto  não  se 
situavam  em  linha  circular,  ao  redor  do  Pólo 
Norte hodierno.  Por  conseguinte,  dali  se deduz 
que  a  localização  das  duas  grandes  placas 
tectônicas, o Canadá e a Eurásia, deve ter sido 
diferente, tanto em relação recíproca quanto ao 
Pólo  Norte,  ou seja  conforme a exigência  para 
preencher a condição circular paleoclimática dali 
derivada das isotermas de zero grau.
Para satisfazer esta condição, é preciso deslocar 
ambas as placas em direção de uma para a outra 



e rumo ao Pólo Norte, conforme mostra a Fig. 33, 
para então os limites das glaciações constituírem 
um círculo, com o Pólo Norte diluvial no centro.
O  que  é  que  mostra  esta  figura  bastante 
instrutiva? Primeiro, que naquela época o Velho 
Mundo  ficava  bastante  mais  perto  do  Novo 
Mundo que nos tempos de Cristóvão Colombo. 
De  fato  a  fossa  atlântica  que  separava  os 
continentes  era  mais  estreita.  Não  se  pode 
ignorar  o  afastamento  mutuo  ocorrido  desde 
então. A Corrente do Golfo tinha, naquela época, 
um caminho mais curto para transportar as suas 
águas  cálidas,  tropicais,  que  chegaram  à  ilha-
bloqueio,  diluvial,  à  Atlântida  platônica,  mais 
quentes  do  que  hoje  chegam  à  região  dos 
Açores.
Em segundo lugar, a pesquisa depara com o fato 
não totalmente inesperado de que o Pólo Norte 
diluvial  ficava  bem  afastado  do  Pólo  Norte 
hodierno,  ao que parece,  no  ponto  exato  onde 
hoje  se  situa  o  Pólo  magmetico,  em  meio  às 
numerosas  ilhas,  na  época  completamente 
cobertas de gelo, entre o Norte do Canadá e a 
Groenlândia,  cuja  dissolução  em  torrões 
individuais,  naquela  época,  talvez  ainda  não 
houvesse atingido o estágio alcançado hoje em 
dia. No seu valor angular, o afastamento do pólo 



desde  então  registrado  corresponde,  e  com 
bastante  precisão,  à  obliqüidade  da  eclíptica. 
Todavia,  para  não  fugirmos  ao  nosso  assunto, 
aqui  não  cabe  sequer  esboçar  a  grande 
importância desse resultado para a definição dos 
problemas das glaciações.

Fig. 33. A glaciação ártica, no quaternário.  Vista 
oblíqua do Pólo Norte quaternário, então situado 



no local onde hoje se encontra o pólo magnético 
terrestre.  O  pólo  estava  debaixo  de  glaciação 
permanente,  que  se  estendia  lambem  sobre  o 
Canadá,  o  Noroeste  e  Norte  da  Europa  e  o 
Noroeste  da  Ásia:  no  seu  recuo  deixou  as 
morenas terminais para indicar os limites por ela 
atingidos.  Se  as  placas  tectônicas  forem 
empurradas  para  se  aproximarem, 
reciprocamente,  conforme  mostra  o  esquema, 
com  os  limites  das  glaciações,  passando 
aproximadamente  em  paralelo  seguindo  as 
latitudes,  a  posição  das  placas  será  um  tanto 
diferente  da  atual  e  efetivamente  ocupada; 
naquela época, o Atlântico era bem mais estreito.
Enquanto a Fig. 33 mostra a situação diluvial das 
placas tectônicas, a Fig. 34 dá o relevo diluvial do 
fundo  da  bacia  atlântica.  Naquela  época,  os 
desníveis  transversais  eram  mais  curtos  que 
hoje,  com  os  trechos  faltantes  correspondendo 
aos  do  caminho  vencido  pelas  placas  e  pelos 
torrões  em  afastamento  recíproco,  nas  épocas 
epiglacial e pós-glacial.
Sempre  ocorre  o  movimento  rastejante,  o 
afastamento parcial, em direção à força motora. 
Em cada um dos casos isolados, as direções do 
rastejo e do impulso são idênticos. No entanto, as 
forças  que  aceleraram a  marcha  das  placas  e 



dos torrões naquela direção de rastejo, partiram 
do  foco  da  catástrofe;  foi  deste  centro  que 
emanaram. Era esta a fonte energética daqueles 
impulsos  tremendos  e  potentes,  a  ponto  de 
mudar a posição dos continentes que, devido à 
sua  inércia,  continuam  se  afastando 
reciprocamente, até o dia de hoje.
Por  outro  lado,  disto  se  deduz  que,  ao 
prolongamento,  vice-versa,  estas  direções  de 
rastejo para trás, para a fonte ainda hipotética e 
que  está  sendo  procurada,  então  a  ela 
deveríamos chegar e configurá-la como o foco da 
catástrofe.
A Fig. 35 ilustra o resultado desta reconstituição e 
ressalta,  inequivocamente,  o  valor,  ou  desvalor 
da  hipótese,  advogando  a  existência  de  um 
genuíno foco de catástrofe, como centro impulsor 
do afastamento pós-diluvial das placas tectônicas 
e dos seus torrões.



Fig.  34.  O  Atlântico  Norte  com seus  desníveis  
transversais,  no  quaternário.  Parte  tracejada: 
Dorsal  atlântico  com  os  desníveis.  Linha 
pontilhada:  Os  dois  abismos  submarinos,  perto 
de Porto Rico. No quaternário, a distância entre 
os dois sistemas de placas tectônicas, beirando o 
Atlântico,  não  era  muito  maior  que  agora.  Os 
desníveis transversais, originados com o primeiro 
afastamento  continental,  no  terciário  inferior, 
eram  então  de  comprimento  menor.  As  Ilhas 
Britânicas  (B)  ainda  faziam  parte  da  placa 



européia. A Atlântida (A) ainda estava acima do 
nível do mar (G = Groenlândia; KS =Hspanha).

Se essa tese não fosse válida, deveriam existir 
forças  de  origens  diversas,  provenientes  de 
vários  focos  de  catástrofe,  cuja  localização 
individual não mais poderia ser definida. Somente 
no caso de essas forças terem sido geradas por 
um foco, concentrado em âmbito restrito, poder-
se-ia  esperar  encontrar  o ponto de cruzamento 
das  setas  de  direção,  prolongadas  para  trás. 
Seria  este,  então,  o  local  exato,  procurado  e 
reencontrado, do foco da catástrofe.
Para  fins  de  reconstituição,  dispomos  de  nada 
menos que seis desníveis transversais. As suas 
setas  de  direção  divergem  em  ângulos 
consideráveis. Este fato, por si só, já é um indício 
importante, pois se as placas do Velho e do Novo 
Mundo  se  afastassem  simplesmente  uma  da 
outra,  as  setas  deveriam  apontar  em  paralelo. 
Por si só, estas divergências de ângulo atestam o 
fato de não se tratar de um movimento qualquer 
de mero afastamento recíproco.
As divergências de ângulo apresentadas por seis 
objetos  de  teste  possibilitam  uma  seleção 
bastante  crítica  entre  aquilo  que  poderia 
acontecer  por  mero  acaso,  embora  fosse 



possível  que,  por  acaso,  três  setas  de  direção 
convergissem sobre um ponto qualquer; porém, 
quando  cinco  ou  até  todas  as  seis  setas 
convergem sobre um ponto focal, este fato já não 
pode ser considerado como obra do mero acaso, 
mas como indício de determinada regularidade.

Fig. 35. Reconstituição do foco da catástrofe.  O 
esquema mostra a zona costeira atual em linhas 
mais grossas, e as costas quaternárias em linhas 
mais  finas.  Os  desníveis,  formados  durante  o 
terciário  e  quaternário,  bem  como  o  dorsal 



atlântico,  são  marcados  por  tracejado  e  os 
trechos finais dos desníveis,  datando depois do 
dilúvio, em preto. Seus prolongamentos para trás 
cruzam-se em um determinado local,  que foi  o 
centro da catástrofe, de onde partiram as forças 
propulsoras  dos  movimentos  de  afastamento 
pós-diluviais,  nas  direções  indicadas  pelas 
flechas.  No  âmbito  do  foco  da  catástrofe, 
assinalados em preto, situam-se os dois abismos 
submarinos,  perto  de  Porto  Rico,  nas 
proximidades imediatas  do toco do desnível  de 
Porto  Rico,  fraturado,  bem  como  a  profunda 
fossa de Porto Rico.

E,  de  fato,  todas  as  seis  setas  de  direção, 
prolongadas  para  trás,  convergem  sobre  um 
ponto situado mais ou menos no meio do grande 
desabamento de terra, a leste da hodierna costa 
sudeste  norte-americana.  Ali  encontrava-se  o 
centro, gerando as forças que impulsionavam os 
movimentos  de  afastamento  pós-glacial.  Foram 
essas  energias  que  provocaram o  afastamento 
divergente  dos  continentes.  Eis  o  foco  da 
catástrofe de Atlântida.
Esta localização, no ponto exato onde acaba de 
ser  encontrada,  mediante  uma  reconstituição 
exata, confere plenamente com as conjeturas e 



conclusões  elaboradas  a  respeito  do  destino 
particular do maciço térreo faltante, no mosaico 
hodierno  das  placas  tectônicas.  Agora,  este 
destino  próprio  e  específico  torna-se 
perfeitamente  claro;  a  terra  ali  situada  foi 
fraturada e desabou para o fundo do mar,  pelo 
fato de situar-se muito próxima do foco central da 
catástrofe.
Ademais,  o  mapa  oceanográfico  (Prancha  12) 
fornece  mais  outra  evidência  de  valor 
inestimável. No ponto exato onde foi encontrado 
o foco, o relevo do solo é absolutamente normal. 
Situa-se sobre dois abismos enormes, de 7.000 
m de profundidade, perto do toco remanescente 
do desnível fraturado de Porto Rico, bem no meio 
da zona costeira desabada e não muito longe da 
borda sul do maciço submarino, o qual, antes de 
ficar submerso,  era a ilha-bloqueio,  o "Bloqueio 
X"  que  no  quaternário  barrou  a  passagem  da 
Corrente do Golfo e foi identificado como sendo 
Atlântida  platônica.  Ao  sul,  a  área  do  foco  é 
delimitada pela vala de Porto Rico, de 9.000 m de 
profundidade. Com isto, surge mais outro elo na 
seqüência  das  pesquisas,  que  permitirá 
prognósticos de alcance ainda mais amplo, não 
somente quanto ao foco, mas também quanto à 
verdadeira causa e à decorrência da catástrofe 



de Atlântida.
Sem dúvida,  a catástrofe teve origem naqueles 
dois abismos submarinos, situados bem no meio 
do  foco  e  em  cujas  imediações  aparecem 
concentrados  os  efeitos  da  catástrofe  de 
Atlântida.
Segundo Alan H. Kelso de Montigny, antropólogo 
norte-americano,  nesse  âmbito  poderiam  ainda 
ser incluídas as regiões a leste do Mar Caribe, 
cercado  pelo  arco  das  pequenas  Antilhas. 
Também  ali  o  mapa  oceanográfico  mostra  um 
"buraco" enigmático, bem no meio das Antilhas, 
pelas  quais  fica  cercado,  como  se  fossem  os 
remanescentes  da  borda  de  uma  gigantesca 
cratera  semi-submersa.  Kelso  de  Mintgny  acha 
que no máximo há dez milênios atrás ali caiu um 
aste-róide; aliás, essa data confere e de maneira 
surpreendente  com  as  datações  elaboradas  a 
respeito do nosso assunto. Como o suposto local 
da queda do asterói-de não fica  muito  distante 
dos dois imensos abismos submarinos, na bacia 
norte-americana do Atlântico e, assim sendo, do 
foco  da  catástrofe,  poder-se-ia  tratar  de  mais 
outro  fragmento  daquele  corpo  celeste  que, 
supostamente,  teria  provocado  a  catástrofe 
atlântica,  em  fins  do  período  diluvial.  Todavia, 
quanto  às  extensões  dessas  três  cavidades 



submarinas o "buraco" no Caribe é relativamente 
pequeno e raso em comparação aos outros dois 
abismos  enormes,  cobrindo  uma  área  de 
aproximadamente  200.000  km2.  A força  que,  a 
seu  tempo,  os  abriu  no  substrato  do  sima  da 
bacia atlântica — quem sabe quanto mais fundos 
eram do  que  hoje  o  são  — ultrapassa  toda  e 
qualquer imaginação humana. Na era da bomba 
atômica,  pensar-se-ia  em  termos  de  uma 
explosão nuclear submarina.



O Meteoro da Carolina

Como  poderiam  ter  sido  abertas  essas  duas 
crateras  gigantescas?  Teriam  sido  funis 
sugadores  de  terras,  cujo  desabamento  foi 
causado  por  tremores  tectônicos  ou  enormes 
dolinas produzidas por redemoinhos submarinos? 
Sua  imensa  extensão  e  profundidade  excluem 
esta segunda hipótese. A teoria segundo a qual 
os dois abismos representariam uma espécie de 
efeitos  secundários  do  dia-a-dia  geológico, 
deixaria de explicar justamente o fato decisivo do 
porquê de sua existência, bem no meio do foco 
da catástrofe, localizado com precisão. Nenhuma 
cratera,  produzida  pela  queda  de  um  objeto, 
tampouco  uma  dolina  poderiam  de  repente  ter 
influído na direção do afastamento de continentes 
em migração,  afastamento  esse  que  não  pode 
ser  posto  em  dúvida,  por  nenhum  motivo 
plausível.
Evidentemente,  tais  tentativas  de  explicar  as 
coisas  não  bastam.  A  causa  primária,  por 
enquanto desconhecida,  da catástrofe atlântida, 
produziu  essas  enormes  crateras  de  "bomba", 
desviou e acelerou o afastamento recíproco das 
placas  e  dos  torrões,  bem  como  provocou  o 



desabamento  da  zona  costeira  na  bacia  norte-
americana  e,  no  mínimo,  inaugurou  o 
rebaixamento do leito oceânico no Atlântico e no 
Mar Ártico. Efeitos universais devem ter tido suas 
causas condizentes e essas últimas não podem 
ter sido de natureza flegmática, gradual, mas sim 
catastrófica,  iguais  ao  cataclismo  que  os 
provocou.  Dificilmente  poder-se-ia  aceitar  outra 
idéia, além da que foi  nesse centro do foco da 
catástrofe  que  se  deu  a  ignição  da  tremenda 
carga  energética,  dando  a  partida  para  aquele 
acontecimento que revolucionou a Terra. Os dois 
abismos  submarinos  são  as  cicatrizes  ainda 
persistentes  de  uma  ferida  dupla,  aberta  na 
crosta terrestre, pela queda de um corpo celeste 
de porte considerável.
Com isto, sob o aspecto quantitativo, diagráfico, e 
por  meio  de todas as possibilidades  oferecidas 
pelas  ciências  exatas,  a  moderna  pesquisa 
confirmou  aquilo  que  qualitativamente  já  havia 
sido suposto por pesquisadores mais antigos, tais 
como  Wyston,  o  Conde  Carli,  de  Lalande  e 
Braghine.  Todavia,  o corpo celeste  em questão 
não  era  um  cometa,  segundo  a  terminologia 
técnica,  mas sim um corpo errático bem maior, 
um planetóide.  Oportunamente reverteremos ao 
assunto.



As  duas  crateras  abertas  com  sua  queda, 
situadas  uma  ao  lado  da  outra,  apresentam 
dimensões  e  conformação  aproximadamente 
iguais,  ambas  são  de  forma  oval  e  ambas  as 
elipses do seu eixo longitudinal são dirigidas de 
noroeste  para  sudeste.  Por  conseguinte,  os 
objetos  que  lá  caíram  e  abriram  os  abismos 
submarinos, parecem ter vindo ou do sudeste ou 
do noroeste.
A  sudeste  não  se  encontra  nenhum  vestígio 
comprovável. A noroeste há, no entanto, a faixa 
litorânea fraturada, representando o resquício no. 
I, onde devem ter ocorrido quedas tremendas, a 
ponto de fraturar a terra firme e fazer rebaixar o 
leito  marinho.  Sem  dúvida,  são  esses  os 
vestígios indiscutíveis de uma mesma catástrofe. 
Por  conseguinte,  o  corpo  celeste  veio  do 
quadrante  noroeste  e  não  sudeste;  venceu  a 
corrida com a Terra em sua órbita pois, como era 
procedente  do  oeste,  do  poente,  desenvolvia 
velocidade  superior  àquela  desenvolvida  por 
nosso planeta. Daí se deduz que sua órbita deve 
ter  sido  acentuadamente  excêntrica,  visto  que 
somente assim poderia ter atingido, no periélio, 
aceleração  maior  que  a  da  Terra,girando  com 
velocidade  constante,  em  uma  órbita 
aproximadamente  circular.  A região  sobrevoada 



por esse corpo celeste, antes da desintegração 
de seu pesado núcleo maciço, que caiu no fundo 
do  mar,  presumivelmente  perto  de  Porto  Rico, 
chegou  a  fragmentar-se  e  afundou.  Todavia,  a 
zona  vizinha  de  terra  firme  resistiu,  embora 
também ficasse afetada, conforme o atesta a sua 
qualidade de centro de tremores sísmicos. Assim 
sendo, é lícito esperar por mais outros vestígios 
de  impactos,  causados  por  quedas  e  a  serem 
encontrados  naquela  faixa  entre  a  Flórida  e  o 
Cabo Hatteras, potencialmente perigosa quanto a 
tremores de terra.
Sem  dúvida  os  dois  abismos  submarinos 
absorveram o impacto principal, porém os efeitos 
posteriores,  secundários,  atingiram  também  a 
terra firme, no continente. No desnível de Porto 
Rico, alguns milhões de quilômetros cúbicos do 
substrato  de  sima,  tenaz  e  duro,  foram 
deslocados,  desintegrados  e  transformados  em 
nada. Outrossim, a terra firme a noroeste resistiu.
Considerando  esses  fatos,  poder-se-ia  tirar  a 
conclusão de que os dois abismos submarinos, 
situados  no  foco  da  catástrofe,  deveriam  ser 
compreendidos como sendo as crateras abertas 
pela  queda  do  núcleo  do  planetóide, 
desintegrado  em  duas  partes,  enquanto  que  a 
destruição da zona costeira, a noroeste, poderia 



ser  atribuída  à  queda  dos  fragmentos  do  seu 
respectivo  invólucro  de  rocha que,  nas  esferas 
mais densas do ar, se teriam aquecido e dividido 
em  gigantescos  blocos  de  pedra,  produzindo 
verdadeiros efeitos de bombas cósmicas.
Tal  bombardeio cósmico dificilmente poderia ter 
poupado as terras situadas mais para o noroeste; 
porém,  presumivelmente,  lá  os  impactos  eram 
menos concentrados, de modo a deixar intata a 
crosta  terrestre,  ao  invés  de  esmigalhá-la  e 
afundá-la no mar, a exemplo do que aconteceu 
com  a  região  vizinha,  submersa.  Se  fosse 
possível  ver  até  o  fundo  do  oceano, 
provavelmente  lá  deveriam  aparecer  vestígios 
nítidos e identificáveis daquela ação cósmica de 
destruição  global.  Como  de  momento  não  há 
condições técnicas,  para tal,  pois  as modernas 
sondagens  de  eco  ainda  não  lograram  o 
necessário  grau  de  nitidez,  somente  resta 
procurar  por  esses  vestígios  na  faixa  intata  de 
terra continental. Também aí deveria haver uma 
cratera,  aberta  pelo  bombardeio  cósmico, 
conservada  ao  longo  dos  milênios,  decorridos 
desde a catástrofe e que, portanto,  deveria  ser 
perceptível.
A rigor,  seria o caso de se esperar que aquela 
região apresentasse uma paisagem lunar, cheia 



de precipícios e abismos. No entanto, não é isto 
o  que  ela  mostra,  mas  sim,  em  toda  a  sua 
extensão,  terreno  pantanoso,  plano, 
apresentando  numerosas  "bays"  —  baías  e 
enseadas.  Ao  menos  no  seu  aspecto  externo, 
difere  muito  pouco  de  outras  zonas  costeiras 
pantanosas, e ninguém jamais suspeitou de que 
lá  se  acharia  escondido  o  resquício  de  uma 
catástrofe  cósmica.  Mas,  mesmo  assim,  tal 
resquício foi encontrado e, desde então, a região 
em apreço é chamada de "campo de crateras da 
Carolina".  Como tal  constitui  o  resquício  no.  II, 
peça de prova de grande valor no extenso rol dos 
documentos coletados. O seu achado deu-se da 
seguinte maneira:
Em 1931, as autoridades estaduais da Carolina 
do  Norte  e  Carolina  do  Sul  sem  a  mínima 
intenção de colaborar na pesquisa da Atlântida, 
resolveram  realizar  um  novo  levantamento 
topográfico e, para tanto, contrataram uma firma 
especializada  em  aerofotogrametria.  Quanto  a 
isto,  nada  de  extraordinário  ou  sensacional  a 
assinalar.  No  decorrer  dos  trabalhos,  foi 
levantada também a área crítica, entre a Flórida e 
o  Cabo  Hatteras,  junto  com  o  seu  trecho 
interiorano. Todavia, quando as respectivas fotos, 
com  outras  tantas,  foram  reveladas  e 



examinadas  no  estereocomparador,  aí  então 
surgiu a sensação inesperada. Os comandantes 
de avião que viram essas fotos, acreditaram ter 
recuado  no  tempo  uns  14  anos  e  voltado  aos 
campos  de  batalha  da  I  Grande  Guerra,  ao 
inferno de Flandres, do Norte da França. Todas 
as fotos mostravam o solo coberto de formações, 
em  parte  circulares,  em  parte  ovais,  que  por 
vezes se cruzavam e, de maneira insofismável, 
foram  identificadas  como  sendo  as  crateras, 
cheias  de  lodo  e  cobertas  de  vegetação, 
causadas pela queda de objetos de dimensões 
gigantescas.  E  nem  poderia  ser  outra  a 
impressão  recebida  por  uma  pessoa  objetiva, 
sem  preconceitos,  ao  estudar  essas  aerofotos, 
que certamente retratam a realidade. Neste caso, 
a câmara fotográfica agiu em retrospecto, dando 
um  relance  no  passado  geológico  do  nosso 
planeta.  A sua  lente  penetrante  e  incorruptível 
descobriu o meteoro da Carolina; a Prancha 13 
mostra parte desse material ae-rofotogramétrico.
Em seguida,  aquelas  fotos  fizeram sensação e 
provocaram  discussões  científicas.  Foi  então 
lembrado o fato de, 36 anos atrás, L. C. Glenn já 
ter  elaborado um relatório  sobre as numerosas 
baías e enseadas, as bacias rasas de dimensões 
estranhas,  que  achou  esquisitas  e  nas  quais 



reparou em toda a região costeira. Na época, o 
relato  mereceu  bem  pouca  atenção  e  foi 
arquivado, sem querer ter sido lido. No entanto, 
as  aerofotos  tomadas em 1931,  representavam 
documentos  autênticos,  ilustrativos  e 
impressionantes,  a  ponto  de  incentivar 
discussões,  em  parte  bastante  agitadas,  a 
respeito  das  causas  que  teriam  provocado  a 
formação do campo de crateras da Carolina.
As  fotos  aéreas  mostram  essas  bacias  em 
número de cerca de 3.000;  metade das bacias 
têm o comprimento de uns 400 m e mais de cem 
ultrapassam  os  1.600  m  de  comprimento.  São 
distribuídas  sobre  uma  superfície  extensa, 
conforme  a  Fig.  36.  No  entanto,  essa  área 
constitui apenas a borda de uma elipse alongada; 
completando-a, obtém-se uma zona de impacto 
de  no  mínimo  165.000  km2 de  superfície. 
Somente uma pequena parte dessa área fica em 
terra continental, intata; em sua grande extensão 
faz parte da zona costeira fraturada, esburacada 
e da faixa de terra submersa. Considerando que 
no trecho de terra  intata  foram contados 3.000 
impactos, é lícito calcular que os fragmentos da 
bomba  cósmica,  desintegrada,  devem  ter 
causado, no mínimo, 10.000 impactos. Cada um 
desses impactos abriu no solo uma bacia oval ou 



circular,  de  profundidade  ignorada,  conforme  o 
ângulo  da  queda.  Todos  os  eixos  longitudinais 
estão dispostos em paralelo; logo os fragmentos 
da bomba desintegrada caíram em linha paralela. 
Embora, desde então, tivessem decorrido quase 
onze milênios,  a Sudeste a maioria  das bacias 
ainda  mostra  os  vestígios  do  dique  de  terra 
originado  na  ocasião.  Também  este  detalhe 
confirma  e  de  maneira  concludente,  que  os 
impactos vieram do noroeste, pois somente sob 
esta hipótese a terra aberta com cada impacto 
poderia ter sido deslocada para sudeste, onde se 
amontoou, formando um dique. Todos os indícios 
confirmam  a  tese,  segundo  a  qual  um  grande 
corpo  celeste  veio  do  noroeste,  desintegrou-se 
nas  alturas  e  fez  cair  os  destroços  do  seu 
invólucro  de  rocha,  antes  da  queda  dos 
fragmentos do seu pesado núcleo maciço,  cujo 
impacto  causou  as  duas  enormes  crateras 
submarinas, situadas mais a sudeste.
Outrossim, se a queda de um genuíno meteorito, 
de grande porte, da maneira que acaba de ser 
descrito,  tivesse  sido  registrada  em  tempos 
históricos,  dificilmente  poderia  ter  deixado 
vestígios  diferentes  daqueles  revelados  pelo 
mapa  oceanografico  e  as  aerofotos.  Assim 
sendo, logo após a publicação das aerofotos em 



apreço,  foi  levantada  a  tese  de  o  campo  de 
crateras  da  Carolina  ter  sido  produzido  pela 
queda  de  meteoritos,  e  mesmo  pelo  chamado 
"meteoro da Carolina".
Pouco  após  a  publicação  das  aerofotos  da 
Carolina, o Dr. F. A. Melton e William Schriever, 
geólogos  da  Universidade  de  Oklahoma, 
estudaram  o  problema  da  procedência  desses 
dois  abismos  submarinos  gigantescos  e 
adiantaram  teses  a  respeito,  sem  no  entanto 
tocar  no  assunto  de  Atlântida.  Segundo  esses 
dois  pesquisadores,  o  campo  de  crateras  da 
Carolina foi produzido pelo impacto concentrado 
de uma chuva de meteoritos, à maneira de uma 
cabeça de cometa excepcionalmente grande.

Fig. 36. Mapa do campo de crateras da Carolina 



— Ao redor da cidade de Charleston, Carolina do 
Sul,  EUA,  uma  região  de  forma  elipsóide, 
nitidamente contornada, estende-se até a costa e 
apresenta  numerosas  "bays",  baías  grandes, 
outrora profundas e entrementes cheias de turfa. 
São  as  crateras  aftertas  pelo  impacto  de  um 
meteorito, que lá caiu há uns 10.000 anos atrás 
("Meteorito da Carolina"). A maioria dos projéteis 
caiu  no  mar;  a  linha  pontilhada  contorna, 
aproximadamente, a área atingida.

O único a contestar essa tese era o Sr. Fletcher 
Wat-son Jr.; ele afirmou que a seu ver todas as 
legítimas  crateras,  abertas  com  o  impacto  da 
queda  de  meteoritos,  sempre  são  circulares,  a 
exemplo  da  cratera  do  Arizona,  conhecida  e 
identificada  como  tal,  ao  passo  que  em  sua 
maioria as bacias da Carolina são de forma oval 
e não circular. A ele pareceu inaceitável a tese de 
as  depressões  terem  sido  produzidas  por 
meteoritos,  provenientes  de  uma  cabeça  de 
cometa desintegrada na estratosfera, pelo fato de 
tal  cabeça de cometa não ter  massa suficiente 
para  fornecer  os  fragmentos  necessários  a  tal 
bombardeio. A Terra — assim ele escreve — já 
teria atravessado, por várias ocasiões, cabeças, 
bem como caudas de cometas e concentrações 



de meteoritos, sem que tais passagens tivessem 
provocado catástrofes. Portanto, conclui Fletcher 
Watson Jr., nem se pode cogitar de uma origem 
cósmica  das  bacias  da  Carolina  que,  em  sua 
opinião,  foram  causadas  por  fenômenos  de 
dispersão, a exemplo dos  bajirs  migratórios nos 
desertos arenosos da Ásia Central.
Evidentemente,  a  explicação  flegmática  não 
satisfaz; ela não explica a singular localização do 
campo  de  crateras,  em  relação  ao  foco  da 
catástrofe,  aos  abismos  submarinos  e  à  zona 
litorânea  fraturada  e  desabada.  Tampouco 
apresenta argumento plausível  dizendo por que 
as crateras se concentram em uma área plana, 
de forma elíptica,  e por que, ali  e acolá,  essas 
conformações  se  cruzam;  enfim,  ela  deixa  de 
explicar muita coisa.
Contudo  em  um  só  ponto  sem  dúvida  o 
observador crítico estava com a razão; o campo 
de  crateras  não  poderia  ter  sido  causado  pelo 
impacto de uma cabeça de cometa desintegrado, 
tampouco por  uma concentração de meteoritos 
excepcionalmente  densa.  Uma  cabeça  de 
cometa teria sido pequena em muitas dezenas de 
valores,  e  demasiadamente  carente  de  massa; 
talvez  pudesse  ter  provocado  impressionantes 
fogos  de  artifício  celestes,  nas  bordas  do 



envoltório  de  nitrogênio,  porém  jamais  tal 
iluminação  na  alta  atmosfera  poderia  ter  tido 
conseqüências  telúricas.  Uma  concentração  de 
meteoros é uma formação de objetos voando em 
paralelo;  mesmo  se  fossem  objetos  grandes, 
embora  até  agora  não  se  registrassem  tais 
condensações de supermeteoros, sempre teriam 
voado em linha paralela e, por conseguinte, seus 
trajetos  de  queda  também  teriam  sido  em 
paralelo.  Nesse  caso,  deveriam  ter  aberto 
crateras  de  contornos  iguais,  ou  em  forma 
circular  ou  elípticas,  mas  nunca  semelhantes 
àqueles  que existem no campo de crateras da 
Carolina, que são depressões, ora circulares ora 
elípticas.  A efetiva  distribuição  desregrada  das 
conformações constitui sério entrave para a tese 
das bombas cósmicas, pois prova que tanto os 
trajetos quanto os ângulos de queda devem ter 
sido  muito  variados.  Em  queda  vertical,  a 
exemplo  do  que  se  deu  no  caso  do  meteorito 
gigante do Arizona, bombas cósmicas abrem no 
solo  crateras  esféricas  profundas,  todavia 
elípticas.  Como  se  explica,  portanto,  aquela 
confusão  de  trajetos  de  queda  verticais  e 
horizontais, em todo o âmbito da área atingida? 
Isto somente pode resultar do fato de um corpo 
celeste, de porte muito maior do que um meteoro, 



na acepção deste termo técnico, ter sofrido várias 
explosões  parciais  e  ainda  ter-se  desintegrado 
em  várias  partes,  em  diversos  pontos  de  seu 
trajeto  de  queda.  Cada  fragmento  individual, 
assim  constituído,  precipitou-se  então  sobre  o 
solo,  seguindo  o  seu  próprio  trajeto  de  queda, 
que tanto pode ter sido vertical, como horizontal, 
conforme o caso. Ademais,  as acelerações dos 
fragmentos individuais, durante as explosões no 
interior  do  corpo  celeste,  ainda  deveriam  ter 
contribuído  para  aumentar  a  confusão  geral. 
Nesta  seqüência  de  idéias,  aquilo  que  se 
assemelha a um plano elíptico, representa uma 
espécie  de  faixa  de  explosão,  acumulando 
fragmentos  cósmicos  de  tamanho,  direção  e 
aceleração  diversos,  em distribuição  totalmente 
arbitrária,  confusa,  com a provável  acumulação 
desses  fragmentos  no  centro  da  faixa.  Ao  que 
parece,  ali  a  precipitação  era  concentrada,  a 
ponto de acontecer queda após queda sobre um 
mesmo local no solo. Destarte, surgiu um quadro 
confuso,  apresentando  crateras  abertas  por 
impactos  indiscriminados,  abrindo  buracos 
redondos  e  elípticos,  de  tamanhos  vários, 
conforme mostram as aerofotos.
A  grosso  modo,  como  era  de  se  esperar,  a 
bomba cósmica múltipla desceu exatamente por 



trás  do  núcleo  do  corpo  celeste,  então 
ultrapassado  pela  Terra.  O  quadro  das  quedas 
ilustra  e  de  maneira  inconfundível,  a  idéia 
simples,  astronomicamente  bem  motivada,  do 
que teria  constituído  a  cauda do corpo  celeste 
desintegrado,  precipitando-se  por  trás  do  seu 
núcleo e, destarte, a sua aparência teria sido a 
de um enorme cometa.
Em  vista  disto,  conforme  na  teoria  era  de  se 
prever,  mas  na  prática  dificilmente  era  de  se 
esperar,  a  descoberta  do  meteoro  da  Carolina 
confirma de maneira contundente a validade da 
tese  segundo  a  qual  a  catástrofe  da  Atlântida 
teve origem cósmica.
Assim sendo,  cabe aqui  um breve relato  sobre 
cometas,  meteoros  e  concentrações  de 
meteoros, bem como outros corpos celestes que, 
ao  acaso,  atravessam  o  firmamento,  a  fim  de 
poder-se formar uma idéia daquilo que, em última 
análise, provocou a catástrofe atlântida.
Comecemos  por  uma  observação  formal, 
preliminar. A Astronomia distingue entre estrelas 
fixas e planetas. Uma só estrela fixa, o Sol, é do 
nosso  sistema  solar;  em  seu  torno  giram  os 
planetas, por ele iluminados, seguindo em suas 
respectivas órbitas, que se situam em um plano 
comum, a eclíptica,  a qual,  por sua vez, quase 



coincide  com  o  plano  equatorial  do  Sol  em 
rotação.  Ao  que  parece,  nesse  sistema 
maravilhosamente simples e, pelo menos em sua 
aparência,  altamente  estável,  de  mecânica 
celeste,  dificilmente  cabem  meteoros, 
concentrações de meteoros, tampouco cometas. 
Embora  também  esses  últimos,  na  grande 
maioria dos casos, fossem integrantes genéticos 
do  nosso  sistema  solar,  as  suas  órbitas  não 
costumam ficar na eclíptica;  seus planos fazem 
ângulo  oblíquo  com aqueles  e,  quase  sempre, 
suas  órbitas  perfazem  elipses  extremamente 
excêntricas.  Portanto,  cortam  as  órbitas 
planetárias  quase  esféricas  e,  destarte,  podem 
aproximar-se da Terra, vez ou outra. Por via de 
regra,  esta  aproximação  não  encerra  perigo 
algum,  pelo  fato de ser  minúscula a  massa de 
tais  "estrelas  cadentes".  Freqüentemente,  os 
núcleos pouco resistentes de cometas, também 
chamados de "cabeça", e a massa de gás que os 
segue, sob a pressão dos raios solares, chamada 
"cauda", desintegram-se. Assim sendo, em maio 
de  1846  foi  observada  a  desintegração  do 
cometa de Biela, que surgia periodicamente, por 
ocasião  de  sua  passagem  pelo  periélio; 
provavelmente  se  desintegrou  com  a  força  da 
gravitação  do  Sol.  Uma  só  vez  retornou, 



identificável em sua forma de cometa, e depois 
desapareceu;  provavelmente  foi  absorvido  por 
um  planeta  grande,  ou,  fragmentado  em  uma 
concentração  de  meteoritos.  É  este  o  fim  da 
maioria  dos  cometas;  transformam-se  em 
inúmeros fragmentos que, como concentrações, 
prosseguem  na  órbita  primitiva  do  cometa. 
Quando a Terra passa por uma tal concentração 
de  meteoros,  há  o  fenômeno  das  estrelas 
cadentes.  Em casos  muito  raros  e,  por  via  de 
regra,  desligados  de  tais  concentrações 
periódicas,  fragmentos  maiores  caem  do  céu, 
como as chamadas "bolas de fogo". Outrora, tais 
"mensageiros  do  céu"  obtinham  distinção  e 
veneração  desmedidas  e  certamente 
exageradas. Hoje em dia, merecem atenção mais 
objetiva,  de acordo com o valor  do ferro-níquel 
constituinte  de  seu  corpo.  Contudo,  mesmo  o 
quão interessantes  possam ser,  não  cabe aqui 
tratar  dos  problemas  da  estrutura  desses 
meteoritos ferrosos.
No entanto, há outro problema relacionado com 
os meteoritos e que exige resposta, a saber: por 
que  brilham  as  bolas  de  fogo  e  estrelas 
cadentes?
Cada partícula cósmica, seja grande ou pequena 
— é  bom  frisar  este  detalhe  logo  de  início  — 



movimenta-se em sua órbita, ao redor do centro 
de  movimento  da  mecânica  celeste,  conforme 
elaborada por Johannes Kepler. Dentro do nosso 
sistema  solar,  o  Sol  constitui  esse  centro. 
Quando nesta sua órbita a partícula cósmica vier 
a  aproximar-se  demais  de  um  planeta  grande, 
digamos da Terra, cujo plano orbital se cruza em 
linha  reta  com  o  da  partícula  em  questão,  na 
chamada linha do nó, a ele é atraída pelas forças 
gravitacionais  de  atração;  a  sua  órbita  é 
"distorcida" e ela é tanto mais acelerada em seu 
curso,  quanto  mais  próximo  chegar  da  Terra. 
Com isto aumenta, em proporção quadrada à sua 
velocidade, a força de fuga, capaz de retirá-la da 
atração  da  Terra.  Se  a  partícula  for 
suficientemente  acelerada,  ainda pode escapar; 
nesse caso ela apenas toca na borda externa do 
qnvoltório  de  ar,  aquece-se  e  o  gás, 
extremamente  rarefeito  ao  seu  redor,  torna-sç 
autoluminoso,  como  se  fosse  um  tubo  de 
Geissler;  surge então o traço cintilante de uma 
longínqua estrela cadente,  atravessando o céu. 
Quanto mais comprido for esse traço, tanto mais 
profundo o corpo errante entrou na atmosfera.
Porém,  nem  todas  as  estrelas  cadentes 
conseguem escapar  deste  modo;  muitas  têm a 
sua  órbita  desviada,  de  maneira  sempre  mais 



forte,  para  as  proximidades  da  Terra,  em  cuja 
direção  vão  se  retorcendo.  Sob  o  aspecto 
geocêntrico,  a  órbita  da  partícula  cósmica 
apresenta-se  como  uma  trajetória  de  queda 
quase  parabólica,  atravessando  primeiro  as 
camadas  da  ionosfera  e,  em  seguida,  o 
extremamente delgado envoltório de hidrogênio, 
ppr  onde quase não assinala  a  sua passagem 
com  efeitos  luminosos.  Somente  ao  tocar  na 
borda do envoltório de nitrogênio, a uns 60 km de 
altitude, o gás chega a adensar-se, a ponto de a 
partícula  encontrar  a progressiva resistência do 
ar.  Devido  à  sua  alta  velocidade  de  queda, 
aqueles  bólidos  cósmicos  chegam  a  percorrer 
vários  quilômetros  por  segundo,  e  sua  face 
frontal  é  aquecida  em  milhares  de  graus.  As 
camadas  periféricas  evaporam,  em  parte  suas 
moléculas ficam ionizadas e começam a brilhar 
em seus espectros lineares típicos. A essa altura, 
o meteoro surge no céu como uma bola de gás, 
de brilho opaco e de cor geralmente avermelhada 
ou esverdeada; por via de regra, leva ainda uma 
cauda,  como se  ela  fosse  de  um cometa.  Por 
vezes,  a  luminosidade  de  corpos 
excepcionalmente  grandes  chega  a  ofuscar  o 
brilho do Sol. Por causa das enormes dilatações 
térmicas,  há  altíssimas  tensões  de  ruptura  no 



interior  do  meteoro,  às  quais  o  corpo  não 
consegue  resistir  por  muito  tempo  e  acaba 
explodindo. Nesse caso pode acontecer que do 
céu cai uma chuva de bolas de fogo, maiores e 
menores. Todavia, em sua grande maioria e não 
obstante  sua  luminosidade  impressionante,  os 
meteoros  são  de  tamanho  minúsculo  e, 
raramente,  seu  peso  passa  de  100  g.  Eles 
evaporam  e  se  dissolvem  muito  antes  de 
atingirem o solo terrestre. Deles nada fica, além 
da lembrança do observador de ter avistado uma 
luminosidade inesperada, repentina, um traço de 
fogo branco, verde ou vermelho, riscando o céu 
noturno. Contudo, nem todos os meteoros eram 
tão  inofensivos;  para  tanto,  está  aí  a  abertura 
enorme da cratera no Arizona,  EUA que,  aliás, 
não  é  a  única  testemunha  da  queda  de  um 
meteoro de grande porte.  Também nos dias de 
hoje  foram  registradas  quedas  de  tais  bólides, 
conforme os dois exemplos que se seguem.
A 12 de fevereiro de 1947 foi registrada a queda 
de  um  meteoro  gigante  na  Sibéria,  nas 
montanhas  de  Sikhote-Alin,  a  nordeste  de 
Vladivostok. No mínimo, cem fragmentos grandes 
do meteoro atingiram uma área de mais de 13 
km2 de  superfície;  os  buracos  abertos  com  a 
queda  eram  quase  circulares,  seu  diâmetro 



atingiu  até  25  m,  e  sua  profundidade  15  m.  A 
mata  ao  redor  ficou  devastada;  muitas  árvores 
foram desenraizadas  e  lançadas  para  longe.  A 
região  toda ficou  coberta  de  pedaços  de  ferro, 
maiores e menores, entre os quais houve alguns 
pesando  até  100  kg.  Na  ocasião  tentou-se 
calcular a massa primitiva do meteoro que, sem 
dúvida,  explodiu  na  atmosfera,  em  base  dos 
fragmentos recolhidos e, destarte, foi apurado o 
peso  de  aproximadamente  1.000  t,  com  um 
diâmetro  de 10 m.  Para um corpo celeste,  tais 
especificações  não  representam  grande  coisa, 
mas  para  um  meteorito  são  bastante 
respeitáveis.
E mesmo assim aquele meteorito gigante ainda 
era um anão, comparado com aquele que, mais 
de  39  anos  antes,  caiu  igualmente  nas  matas 
virgens  da  Sibéria.  A respeito  dessa  queda  de 
meteoro  há  relatos  extensos  e  autênticos,  que 
transmitem uma imagem plástica da queda e dos 
efeitos do seu impacto. O relato técnico, objetivo 
do astrônomo russo Kulik, atesta a dramaticidade 
daquele acontecimento:
"Em  30  de  junho  de  1908,  às  7,00  h,  nas 
proximidades  do  Rio  Podkanennaya  Tunguska 
(Tungusca Pedregoso), (61° latitude norte, 102° 
longitude leste, a oeste de Pulkov) precipitou-se 



sobre a  terra uma massa de corpos cósmicos,  
cuja  queda  ultrapassou  tudo  quanto  até  então 
havia  sido registrado.  Apesar  de o  dia  ter  sido 
claro,  ensolarado,  a  massa  de  rochas 
incandescentes  no  céu  foi  avistada  em  um 
perímetro  de  mais  de  360  milhas.  Ruídos 
semelhantes  aos  do  ribombar  do  trovão  foram 
ouvidos até 900 milhas de distância e o estrondo 
da explosão até um raio de 4.200 milhas.
A pressão do ar era forte, a ponto de derrubar 
pessoas  e  cavalos,  em  um  perímetro  de  400 
milhas.  Ademais,  uma fortíssima onda sísmica,  
envolvendo o globo terrestre, com velocidade de 
317 m por segundo, foi registrada por todos os 
observatórios  astronômicos,  acusando  um 
terremoto  catastrófico  na  Sibéria.  Segundo  os 
registros do Observatório  Sísmico de Potsdam, 
Alemanha,  essa onda levou  somente  30  horas 
para circumvolver o nosso planeta, quando então 
retrocedeu.
O meteoro levou para a atmosfera quantidades 
enormes de pó meteórico, fazendo com que no 
céu  surgissem as  chamadas  nuvens  de  prata.  
Em toda parte, na Sibéria Ocidental e na Europa,  
essas  nuvens  transformaram  a  luz  do  dia  em 
uma  penumbra  tosca,  vermelha,  porque  de 
imediato  se  espalharam  sobre  toda  a  área 



setentrional do Velho Mundo. Foram observadas 
no continente todo e a claridade por elas refletida 
era intensa; na noite seguinte ao dia da queda, o 
astrônomo Max Wolff em Heidel-berg, Alemanha,  
não  conseguiu  tirar  fotos  do  céu  noturno;  na 
região  do  Mar  Negro  foi  possível  ler  com 
facilidade o jornal em plena meia-noite de 30 de 
julho...
Se  a  queda  do  meteoro  fosse  antecipada  em 
quatro  horas,  teria  acontecido  sobre  São 
Petersburgo,  destruindo  por  completo  a  capital  
do Império Russo. De imediato, uma coluna de 
fogo, atingindo 20 km de altitude, subiu no local  
da  queda,  pois  toda  a  energia  de  movimento 
converteu-se  instantaneamente  em  calor.  Ao 
mesmo  tempo  em  que  se  deu  a  queda  do 
meteoro  siberiano,  outro,  deporte  menor,  caiu  
nas proximidades da cidade de Kiev.
A expedição  que,  em 1927,  visitou  o  local  da 
catástrofe  siberiano,  encontrou  fragmentos  do 
meteorito pesando 150 t. Portanto, o peso total  
do meteoro siberiano deve ser estimado em um 
milhão  de  toneladas,  no  mínimo,  mas 
provavelmente em mais.
A expedição constatou que, em um perímetro de 
60 milhas, as matas foram erradicadas. Enormes 
larícios e pinheiros foram derrubados, com suas 



copas apontando para fora e em uma área de 12 
milhas,  tudo estava queimado.  Hoje  em dia,  já  
estão aplainadas as numerosas crateras, abertas 
no  solo  com  a  queda  dos  fragmentos  do 
meteoro. A parte principal da massa cósmica não 
é mais visível, porque penetrou fundo na crosta 
terrestre.
Os habitantes da região contam diversas estórias 
sobre  a  catástrofe  de  1908  e  descrevem  o 
incêndio gigantesco que viram no céu. "
Este relato sugestivo do meteoro da taiga, desde 
então  famoso,  vem a  completar  as  exposições 
supra  da  mecânica  celeste  dos  meteoros. 
Apresenta  nexos  valiosos  para  estudos 
comparativos com aquele corpo celeste que, uns 
doze  milênios  atrás,  abriu  os  dois  abismos 
submarinos  na  bacia  atlântica  e  produziu  o 
campo de crateras da Carolina, nos EUA.
Todavia, a mera comparação dos dois meteoros, 
o  de  1908  com  o  de  1947,  já  é  bastante 
instrutiva;  a  proporção de suas massas era  de 
aproximadamente  1.000:1.  No  entanto,  a 
diferença  entre  as  suas  respectivas  forças 
destrutivas  aparentemente  ainda  era  mais 
acentuada,  pois  a  queda  do  meteoro  pequeno 
deixou  de  ser  notada  em  regiões  distantes  da 
Sibéria,  ao  passo  que  a  do  meteoro  da  taiga 



repercutiu em todo o Hemisfério Norte, em cujo 
firmamento apareceram tanto p brilho vermelho, 
quanto as nuvens de prata.  Também esse fato 
reveste-se  de  certa  importância,  devendo  ser 
considerado nas pesquisas subseqüentes.
Ainda  maior  que  o  meteoro  da  taiga  era, 
presumivelmente,  aquele  bólido  que  abriu  a 
cratera  circular  nas  rochas  duras  do  Arizona, 
EUA, e, não obstante o emprego de métodos e 
equipamentos dos mais modernos, até agora não 
pôde  ser  recuperado  das  profundezas.  Aliás, 
essa  cratera  é  tão  funda  que  entre-mentes  foi 
quase completamente fechada com delizamentos 
de  terra  e  rochas.  Será  que  o  meteoro  do 
Arizona, cuja queda também se deu em tempos 
pré-históricos,  teria  sido  um acompanhante,  de 
porte  menor,  um  irmão  gêmeo,  mais  fraco,  do 
gigante que se precipitou sobre o Atlântico?

A Queda do Planetóide

Qual teria sido o tamanho aproximado do corpo 
celeste  que  produziu  o  campo  de  crateras  da 
Carolina,  nos  EUA,  e  os  dois  abismos 
submarinos na área Sudoeste do Atlântico Norte, 
bem como a  depressão menos funda  na parte 
Leste do Caribe?



Qualquer estimativa a respeito deve ter por base 
os efeitos comprováveis da queda daquele corpo. 
O seu núcleo abriu os abismos submarinos, e o 
seu invólucro de rochas as crateras ao redor da 
cidade  de  Charleston,  Carolina  do  Sul,  EUA. 
Como  as  sondagens  de  eco  não  acusam  um 
perfil de solo suficientemente nítido, é impossível 
medir  os  abismos  atlânticos  e  dali  deduzir  as 
dimensões  do  núcleo.  Portanto,  a  tentativa  de 
reconstituição  deve  orientar-se  pelo  seguinte 
método:
No  caso  de  um  meteoro  grande  explodir,  seu 
núcleo se dividir em duas partes e seu invólucro 
de rocha em inúmeros fragmentos, é lícito supor 
e com bastante probabilidade que a maior parte 
de sua massa total estava contida em seu núcleo 
de  ferro-níquel,  mais  pesado,  cujo  peso  está 
sendo estimado como, no mínimo, equivalente ao 
do invólucro de rocha. Esse último valor pode ser 
deduzido,  com  segurança  razoável,  dos 
remanescentes ali existentes, como as enseadas 
da Carolina — "Carolina Bays".
Em  toda  a  área  atingida  foram  contados 
aproximadamente dez mil impactos, situados na 
"faixa de explosão",  demarcada pelo  bólido  em 
desintegração, a grande maioria dos quais está 
abaixo  do  nível  do  mar.  O  tamanho  dessas 



crateras  varia  bastante,  de  modo  que  cumpre 
operar com um valor médio. Diz-se que mais ou 
menos  a  metade  das  3.000  crateras,  na 
superfície,  teria mais de 400 a 500 m; todavia, 
mais  de  cem  das  crateras,  ou  seja,  3%, 
apresentam a extensão de 1.500 m a 2.000 m. 
Computando esses dados, não seria exagerado 
supor  um diâmetro  médio  de  500 m para  uma 
cratera mediana.
Acontece que cada fragmento abriu uma cratera 
cilíndrica  lisa;  do  contrário,  as  crateras  não 
poderiam  cruzar-se,  conforme  se  cruzam  em 
vários pontos. Logo, cada projétil cósmico era do 
tamanho preciso e necessário para abrir a "sua" 
cratera, em cuja abertura coube exatamente. Por 
causa da alta velocidade da queda, o solo não 
podia desviar para o lado e sofreu impacto direto; 
por conseguinte, a média da cratera aberta com 
esse  impacto  indica  o  diâmetro  médio  do 
fragmento  do  bólido  que  o  causou. 
Evidentemente,  hoje  em dia  não se pode mais 
examinar  a  conformação  daqueles  fragmentos; 
no entanto,  a  título  de comparação,  seria  lícito 
supor que fossem esféricos. Destarte, calcula-se 
o  volume  do  invólucro  de  rocha  como 
representando a soma total dos volumes parciais 
de todos os fragmentos esféricos, que abriram as 



10.000  crateras  de  0,5  km  de  largura  interna 
média.
A partir dal, o cálculo aritmético não oferece mais 
problemas. O volume médio de cada fragmento 
individual  deve  ter  sido  de,  no  mínimo,  um 
vigésimo de um quilômetro cúbico; 10.000 de tais 
fragmentos somam o volume total de, no mínimo, 
500 quilômetros cúbicos. Ao calcular com o peso 
específico de, no mínimo, 2 t  p/m3,  chega-se a 
mais de um bilhão de toneladas para o invólucro 
de rochas do corpo celeste desintegrado. O peso 
do seu núcleo de ferro-níquel deve ter sido, no 
mínimo, igual.  Assim sendo, obtém-se um peso 
total da ordem de 2 bilhões de toneladas e um 
aproximado  volume  total  de  600  a  700  km3;  a 
essas medidas corresponderia um bólido esférico 
de  uns  10  km  de  diâmetro.  Mesmo  com  uma 
tolerância de no máximo uma dezena para mais 
ou para menos desse valor estimativo do volume, 
o  diâmetro  mínimo  do  corpo  celeste,  antes  de 
sua  explosão,  pode  ser  estimado  seguramente 
em alguns quilômetros.
Em todo caso, era um gigante em comparação 
com o meteoro que em 1947 caiu no Leste da 
Sibéria  e  presumivelmente  media  10  m;  mas 
igualmente  gigante  era  em comparação  com o 
meteoro da taiga, cujo peso deve ter sido múltiplo 



em milhões de vezes. Se este último talvez fosse 
um  meteorito  excepcionalmente  grande, 
integrante de uma concentração de meteoros, o 
meteoro da Carolina, se por enquanto se queira 
usar  este  termo  de  uso  corrente,  embora 
tecnicamente  um tanto  incorreto,  não pode  ser 
considerado  como  meteoro  ou  cometa 
propriamente  dito,  por  ter  sido  grande  demais 
para  essa  categoria  dos  errantes  cósmicos 
menores  e  minúsculos.  Era  um planetóide,  um 
daqueles  planetas  pequenos,  não  muito  raros, 
cuja  órbita  corre  no  assim  chamado  sulco  dos 
planetóides, mas que por vezes ultrapassa, e em 
muito, os seus limites.
A seguir, uma breve exposição a respeito desses 
integrantes interessantes do nosso sistema solar.
Marte, o planeta vermelho, é o vizinho da Terra 
no  espaço  cósmico,  do  outro  lado  do  Sol.  É 
surpreendentemente  grande  a  distância  entre 
Marte e a estrela gigante, Júpiter, orbitando em 
torno  de  Marte  e  identificável  por  sua 
luminosidade  muito  clara,  um  tanto  amarelada. 
Aparentemente, esse vazio não era ocupado por 
planeta algum. No entanto, já Johannes Kepler lá 
viu,  intuitivamente,  um  planeta  fictício,  jamais 
avistado,  que  então  lá  inseriu,  a  título  de 
hipótese.  A regra  formulada  por  Titius  e  Bode, 



ordenando as  distâncias  entre  os  planetas  e  o 
Sol  de  maneira  simples,  porém não  totalmente 
satisfatória,  também  considera  um  tal  planeta 
invisível.  E no dia do ano novo de 1801 Piazzi 
descobriu, na constelação do Touro, uma mancha 
luminosa,  telescópica,  de  oitava  grandeza  que, 
em seu movimento próprio, foi reconhecida como 
planeta.  Em  vista  de  suas  dimensões 
anormalmente  minúsculas,  para  ele  e  seus 
semelhantes criou-se, então, uma nova classe de 
satélites,  a  dos  planetóides,  dos  planetas 
pequenos, ou corpos parecidos com planetas. O 
primeiro  a  ser  descoberto  e  considerado  como 
pertencente  a  essa  classe  foi  denominado  de 
Ceres; ainda era um dos maiores entre aqueles 
liliputianos planetários.
Naquele mesmo ano, Gauss desincumbiu-se da 
tarefa de calcular, segundo as leis keplerianas, a 
órbita de um planeta; para tanto baseou-se nos 
poucos  elementos  de  observação  disponíveis, 
localizados  um perto  do  outro.  Destarte  Ceres, 
originariamente observado por Piazzi por pouco 
tempo apenas, até a sua conjuntura com o Sol, 
chegou a ser redescoberto em 1802. Foi este o 
sinal para o início de uma verdadeira caça aos 
planetóides.  Em 1802,  Olbers descobriu  Pallas; 
em 1804, Harding, Juno, e em 1807, novamente 



Olbers, o planetóide maior, Vesta, cujo diâmetro é 
de  834  km.  Com  isto,  esgotaram-se  as 
possibilidades para as descobertas mais fáceis. 
Em  1845  e  com  instrumentos  mais 
aperfeiçoados, Hencke localizou Astréia e, desde 
então, cada ano foi descoberto um número maior 
ou  menor  de  planetóides.  Em  1905  já  se 
contavam mais de 500 e, em 1950, o seu número 
passava dos 2.000.
Em  sua  maioria,  esses  menores  entre  os 
pequenos  movimentam-se  dentro  do  chamado 
sulco  dos  planetóides,  situado  entre  Marte  e 
Júpiter;  no  entanto,  alguns  deles  evoluem  em 
órbitas quase inacreditáveis. Por exemplo,  há o 
grupo dos troianos,  três  corpos minúsculos  em 
uma  órbita  comum,  a  qual  percorrem  em 
intervalos rigorosamente iguais, com suas pontas 
formando um triângulo retângulo. Aliás, há ainda 
outro grupo, também portador de um belo nome 
clássico. Esse grupo é ainda mais interessante; 
distingue-se  por  suas  órbitas  elipsóides, 
extremamente  excêntricas,  alongadas;  no  seu 
afélio,  o grupo encontra-se além das órbitas de 
Júpiter e Saturno e no seu periélio ultrapassa as 
órbitas  de  Marte,  da  Terra  e  até  de  Vênus, 
atingindo  as  raias  da  proximidade  do  Sol  (Fig. 
37).  Condições  orbitais  extremas,  como  essas, 



somente  são  encontradas  em  concentrações 
periódicas  de  cometas  e  meteoros,  dos  quais 
esses  extravagantes  corpos  errantes  se 
distinguem somente por sua massa bem maior. O 
seu  parentesco  confirma,  posteriormente,  a 
opinião de Melton e Schriever, segundo a qual o 
"meteoro"  da  Carolina  fosse  uma concentração 
de meteoros, originada com a explosão de uma 
cabeça de cometa. Cientificamente, essa opinião 
era justificada, só que contradizia a nomenclatura 
astronômica e não conferia com a ficha técnica 
desse corpo celeste.
Também  este  grupo  foi  descoberto  em  tempo 
verdadeiramente recorde, conforme segue: Eros 
(por Witt,  em 13-01-1898); Alinda (Wolff,  03-01-
1918),  Ganimedes  (Berge,  23-10-1924);  Amor 
(Delporte, 12-03-1932); Apolo (Reinmuth, 24-04-
1934);  Adônis  (Delporte,  12-02-1936);  Hermes 
(Reinmuth,  28-10-1937).  Ao  que  parece,  esse 
grupo  sente  enorme  atração  pelos  planetas 
grandes.  Em  fevereiro  de  1936,  um  dos  seus 
integrantes,  Adônis,  aproximou-se  até  uns 
300.000 km de distância da Terra, quando por ela 
quase  teria  sido  atraído  e  captado;  a  sua 
eventual  queda  teria  causado  destruição  ainda 
mais  catastrófica do que a provocada por  uma 
guerra atômica. No entanto, Adônis andou muito 



ligeiro e logrou livrar-se da atração da Terra, da 
qual  se  afastou  em  uma  órbita  um  tanto 
distorcida,  evoluindo  em  hipérbole  geocêntrica. 
No  entanto,  há  uns  onze  milênios  atrás,  as 
condições  eram muito  especiais,  a  ponto  de  a 
humanidade daquela época não ter tido a sorte 
de  escapar  de  um  desastre  de  proporções 
cósmicas.

Fig. 37. Orbitas do Grupo de Adônis.  Este grupo 
inclui  também  alguns  pequenos  planetóides, 
girando em torno do Sol, em órbitas excêntricas. 



O esquema mostra a órbita de Adônis em linha 
de  traço-ponto-traço  e  a  do  Amor,  em  linha 
tracejada.  A título  de  comparação,  o  esquema 
indica as órbitas esféricas dos planetas interiores, 
Marte (I), Terra (5), Vênus (9) e Mercúrio (?), que 
são  cortadas  pelas  órbitas  elipsóides, 
excêntricas, de modo a existir a possibilidade de 
uma colisão entre um planeta e um planetóide.

Nada há contra a suposição de também o corpo 
celeste,  de uns  10  km de diâmetro,  que então 
caiu  no  Atlântico,  ter  feito  parte  daquele  grupo 
excêntrico de planetóides.  Eros, Amor e Adônis 
são  de  tamanho  aproximadamente  igual.  Ao 
calcular  o  efeito  do  impacto  de  tal  asteróide 
errante  e,  com  base  nos  valores  apurados, 
concluir  pelo  montante  da  destruição  causada 
com  a  sua  queda,  a  gente  fica  com  aquela 
sensação  de  horror,  que  se  experimenta  ao 
perceber um perigo enorme, inesperado, do qual, 
por  um  golpe  de  sorte,  se  escapou,  pois, 
conforme foi mencionado acima, em 1936 Adônis 
quase teria atingido a Terra.
O quadro do seu impacto permitiu deduzir alguns 
dados a respeito da suposta órbita do planetóide 
que  caiu  no  Atlântico  e  portanto  deverá  ser 
chamado "Planetóide A".



Ele veio do noroeste, isto é, do lado do poente. 
Portanto, ultrapassou a Terra em sua rotação e 
em  sua  órbita  ao  redor  do  Sol,  pois  sua 
velocidade era muito superior à do nosso planeta. 
Por esta razão, a sua órbita deve ter sido plana e 
alongada.  Tudo  isto  confere  com  as 
características  do  grupo  de  Adônis.  A 
aproximação do pequeno planetóide ao planeta 
maior  deveria  ter  acontecido  em  um 
entroncamento, ou seja, no ponto de cruzamento 
das duas órbitas. Logo, o "Planetóide A" chegou 
mais próximo da Terra, do que Adônis em 1936; 
atraído pelas forças gravitacionais terrestres, ele 
teve a sua órbita distorcida para uma parábola de 
queda, progressivamente mais vertical. Com isto, 
sua  velocidade  aumentou  proporcionalmente, 
devendo ter atingido a, no mínimo, 15 a 20 km 
p/segundo  (velocidade  relativa  à  Terra),  ao 
perfurar o envoltório de hidrogênio. O cruzamento 
de sua órbita com a terrestre deve ter sido em um 
ângulo de aproximadamente 30°. A uns 400 km 
de altitude, na luminosidade do hidrogênio, deve 
ter  surgido  o  brilho  avermelhado  ao seu redor. 
Quanto  mais  se  aqueceu,  tanto  mais  intenso, 
alvo, tornou-se o seu próprio brilho. A sua cauda 
de gás aumentou para proporções gigantescas. 
Ao precipitar-se sobre a face da Terra, este raio 



mortífero  deve  ter  sido  muito  maior  do  que 
qualquer cometa, emitindo um brilho a ofuscar o 
do  próprio  Sol.  O  olho  humano  que  o  avistou 
deve  ter  ficado  cego  instantaneamente.  A 
temperatura  de  sua  face  frontal,  exposta  à 
resistência  do  ar  mais  forte  e,  portanto,  ao 
aquecimento mais intenso, deve ter ultrapassado 
o  limite  de  20.000°,  emitindo  um brilho  vinte  a 
cem vezes  o  do  Sol.  Os  gases,  puxados  para 
trás, devem ter dado aparência fantástica àquele 
gigante cósmico. Quando então ele penetrou no 
envoltório de nitrogênio e percorreu as últimas e 
mais densas camadas do ar, o aquecimento e a 
tensão  de  ruptura  no  seu  interior  tornaram-se 
demasiados,  a  ponto  de  fazê-lo  explodir.  Aí, 
então, com várias explosões seu invólucro rígido 
de rocha fragmentou-se em um sem-número de 
projéteis  mortíferos,  que  abriram  um  sulco  da 
perdição através da área sudeste da América do 
Norte.  Só  quando  já  estava  nas  proximidades 
imediatas  do  solo,  também  o  núcleo  explodiu 
com  um  estrondo,  ao  qual  nenhum  tímpano 
humano  seria  capaz  de  resistir.  Os  dois 
segmentos  gigantes,  com  cada  um  pesando 
perto de um bilhão de toneladas, caíram no mar; 
vagas enormes subiram para o céu e, em torno 
dos dois impactos, uma ressaca de proporções 



inimagináveis espalhou-se por todos os lados. Se 
a altura dessas ondas fosse de uns 10 km, teria 
inundado até o Monte Everest.
Sem  dúvida,  essa  ressaca  causou  uma 
destruição terrível em todas as regiões costeiras, 
onde  aniquilou  todo  e  qualquer  vestígio  das 
civilizações  antediluvia-nas.  Com  base  nos 
elementos de órbita é possível reconstituir, com 
razoável  precisão,  a  trajetória  de  queda  e  o 
impacto do planetóide, que deve ter sido visível 
no  firmamento  noroeste,  como  um  arco 
parabólico  de  800  a  1.000  km,  nascendo  no 
horizonte.  Daquele  corpo  que  se  vinha 
aproximando silenciosamente e com a rapidez do 
pensamento, peças incandescentes caíram sobre 
a Terra, como se lá fossem destroçar-se. Todo o 
espetáculo,  de  beleza  bárbara,  selvagem,  não 
deve ter demorado por mais de dois minutos, a 
contar do aparecimento da primeira luminosidade 
no céu, até o ribombar do impacto, causado pela 
queda do núcleo. Presumivelmente, este ribombo 
foi ouvido em toda a superfície terrestre, menos 
pelos  povos  habitando a  faixa  da  explosão;  ali 
todo ser vivo morreu antes de chegar a ouvi-lo.
A luminosidade  no  céu  era  visível  a  mais  de 
2.000 km de distância. Teria sido este o medonho 
fenômeno de chamas, aparecido no céu noturno, 



na época do dilúvio, durante o reinado mítico do 
Rei Foroneu, e do qual Santo Agostinho conta em 
seu livro  "De Civitate Dei",  baseado no relatório 
perdido  de  Adrasto  e  Dião,  e  que  teria  sido 
potente a ponto de mudar a órbita de Vésper, a 
estrela da noite?
Um  acontecimento  de  tais  proporções, 
conseqüências inimagináveis e impacto sensório 
tão  atordoante  deve  ter  ficado  gravado  na 
memória  daqueles  que  o  presenciaram, 
deixando-os  com  uma  impressão  terrível  e 
indelével.  Por  isto,  aquilo  que daquela  vivência 
inolvidável  falaram  aos  pósteros  não  foi 
esquecido,  como muitas outras coisas.  A forma 
característica de tais imagens de memória ficou 
conservada  nos  mitos,  visto  que,  além  da 
reconstituição  objetiva,  que  sempre  permite 
reencontrar,  calcular  e  atestar  detalhes 
importantes, a humanidade não possui evidência 
alguma, a não ser esses resquícios míticos, com 
os  quais  deve  contentar-se.  A confrontação  do 
mito  com  a  imagem  obtida,  mediante  a 
reconstituição  dos  fatos,  julgará  o  valor  ou 
desvalor  de  ambos,  revelando,  se  e  até  que 
ponto,  conferem  ou  não  conferem  em  sua 
essência.
Daquilo que os povos antigos ainda lembravam e 



transmitiram a  respeito,  bem pouca  coisa  ficou 
conservada  até  os  nossos  dias.  Nas  índias 
Ocidentais, a conquista espanhola, em seu zelo 
de  converter  os  pagãos  para  a  religião  cristã, 
destruiu  praticamente  tudo  quanto  existiu  em 
evidência  autêntica;  os  códices  maias, 
insubstituíveis,  datando  de  tempos  lendários  e 
jamais  decifrados,  foram  quase  totalmente 
destruídos.  Dois  dos  poucos  relatos  ainda 
existentes, falando da catástrofe celeste, da qual, 
evidentemente,  não  tratam  no  estilo  de  um 
relatório científico, mas sim em linguagem mítica, 
poética, visual, são citados a seguir.
O  Popul-Vuh  relata  que  o"deus  do  horror, 
Huracán,  inundou  a  Terra  quando,  ao  mesmo 
tempo, no céu foi avistado um tremendo incêndio. 
Este relato confere bem com a reconstituição dos 
fatos,  eliminando-se  a  pessoa  de  Huracán, 
vingador  ou  punidor.  Da  mesma  maneira  os 
arauaques, na Guiana, lembram que primeiro o 
Grande  Espírito  os  castigou  com  incêndios  e 
depois lhes infligiu uma terrível inundação; nisto 
podem ser discernidos a queda do meteoro e o 
macaréu causado pelo seu impacto, inundando a 
Guiana. Todavia, também no Leste há uma lenda 
pré-helênica, contando coisas semelhantes, mas 
com  nitidez  talvez  ainda  maior.  Fala-se  em 



Faetonte, que queria guiar o carro do Sol, mas os 
cavalos de fogo escaparam ao seu controle e ele 
chegou  muito  perto  da  Terra,  a  qual  incendiou 
pela metade; em seguida foi atingido por um raio 
no mar, no Erídano.
Muito  impressionante  é  uma  passagem  no 
capítulo V do Livro de Chilam Balam, altamente 
significativo,  escrito  em  língua  maia,  mas  em 
caracteres  latinos.  É  o  seguinte  o  texto  dessa 
passagem,  suprimidas  as  parábolas  e  alusões 
ininteligíveis, míticas, de importância-secundária:
"...Isto  aconteceu  quando  a  Terra  começou  a 
despertar. Ninguém sabia o que estava por vir.  
Caiu uma chuva de fogo, caíram cinzas, rochas e 
árvores. Arvores e rochas foram derrubadas... E 
a  Grande  Serpente  foi  arrancada  do  céu...  e 
depois,  a  sua  pele  e  pedaços  de  seus  ossos 
precipitaram-se  sobre  a  Terra...  e  flechas 
atingiram órfãos e anciãos, viúvos e viúvas, que 
viviam mas não tinham mais força suficiente para 
viver.  E  foram enterrados  nas  areias  da  praia.  
Depois,  vieram vagas terrivelmente grandes. E,  
junto com a Grande Serpente, o céu caiu para 
baixo e a terra seca ficou submersa..."
Para  o  nosso  assunto  este  relato  interessa,  e 
muito,  tanto pelos detalhes que encerra quanto 
por sua procedência. Provém do país próximo da 



zona costeira atingida pelo meteoro da Carolina; 
por  isto,  dá  pormenores  exatos  da  queda  do 
meteoro, o qual lá deve ter sido avistado em toda 
a  sua  plenitude.  Ao  valer-se  da  imagem 
comparativa da Grande Serpente, arrancada do 
céu,  ilustra  com  extrema  plasticidade  o 
aparecimento do planetóide, de fato semelhante 
com  um  corpo  de  serpente,  com  os  gases 
emanados de sua parte dianteira e formando o 
seu corpo luminoso. Em sua trajetória luminosa, 
ofuscando o brilho do Sol, realmente deve ter tido 
a aparência de um corpo de serpente, formado 
por estrelas e sóis, dando a impressão de que a 
Via-Láctea, a própria Grande Serpente Universal, 
estivesse se precipitando sobre a Terra, a fim de 
destruí-la. A exemplo de uma serpente, de goela 
aberta,  vomitando  fogo,  o  terrível  fenômeno 
cósmico  aproximou-se  do  nosso  planeta,  de 
repente desintegrou-se, quando então "...  a sua 
pele  e  pedaços  de  seus  ossos  precipitaram-se 
sobre a Terra". Existiria outro quadro comparativo 
a  reproduzir  com  igual  força  demonstrativa  e 
fidelidade  plástica  o  fenômeno,  para  cuja 
descrição dificilmente haveria palavras?
O "Planetóide A" era apenas um entre os muitos 
dos seus semelhantes do grupo de Adônis. Todos 
eles percorrem órbitas igualmente excêntricas e 



todos eles, vez ou outra, se aproximam da Terra. 
E nem sempre se pode contar com a boa sorte 
de a humanidade escapar de tal aproximação da 
mesma  feliz  maneira  de  como  escapou  em 
fevereiro de 1936.

O Tremendo Rufar de Tambor

Acabamos de descrever a queda do meteoro na 
área sudoeste do Atlântico Norte, que provocou a 
maior  e  mais  terrível  catástrofe  conhecida  dos 
mitos  da  humanidade.  Com  o  seu  impacto, 
penetrando fundo no leito  da  bacia  atlântica,  o 
"Planetóide  A"  deixou  de  existir;  foi  absorvido 
pela  Terra,  mas  o  seu  ocaso  deixou  a  face 
horrivelmente marcada.
O astrônomo russo Kulik relatou que uma coluna 
de  fogo,  de  20  km de  altura,  subiu  da  cratera 
aberta pelo meteoro da taiga. No entanto, apesar 
disto, em comparação com a massa e potência 
do "Planetóide A", aquele meteoro era um anão, 
um quase nada.  A massa do meteoro da taiga 
representava somente a fração de dois milhões 
daquela  do  "Planetóide  A";  o  meteoro  da  taiga 
precipitou-se  sobre  a  Terra  com  velocidade  de 
pouco mais de 1 a 1,5 km p/segundo, conforme 
permite  deduzir  o  local  do  impacto, 



aproximadamente  circular,  que  indica  uma 
trajetória  de  queda  quase  vertical  e,  portanto, 
bastante  encurvada;  logo,  não  pode  ter  sido 
percorrida com velocidade excessiva.
O  "Planetóide  A"  seguramente  era  dez  vezes 
mais  veloz,  considerando  sua  trajetória  de 
aproximação plana, elíptica, sua vinda do Oeste 
e o impacto em ângulo plano, indicado pela forma 
elipsóide  dos  dois  abismos  submarinos. 
Outrossim, apenas uma pequena fração de sua 
velocidade  foi  perdida  no  envoltório  de  ar  da 
Terra,  enquanto  o  meteoro  da  taiga,  em  sua 
qualidade  de  bólido  menor,  lá  sofreu 
desaceleração  bem  mais  acentuada.  Ao 
considerar todos esses dados, resulta que a força 
do impacto e, com isto a grandeza característica 
das  proporções  da  destruição  causada,  do 
"Planetóide A", superou em no mínimo duzentos 
milhões de vezes a do meteoro da taiga. Aquilo 
que em 1947 aconteceu nas  matas  virgens da 
Sibéria, ao longo do Rio Ienissei,  embora fosse 
uma catástrofe local, não oferece nenhum termo 
de  comparação  com aquilo  que,  onze  milênios 
atrás, ocorreu no Atlântico. Somente multiplicado 
por  duzentos  milhões  de  vezes,  esta  última 
poderia ser considerada, a título de comparação. 
Em  1908,  a  coluna  de  fogo  subiu  até  20  km 



acima  da  superfície  terrestre;  mas,  outrora,  no 
Atlântico,  o  fogo  cósmico,  das  proporções  de 
uma protuberância telúrica, deve ter ultrapassado 
as bordas do envoltório de ar e a ionosfera.
Multiplicando-se  a  massa  com  a  velocidade, 
obtém-se  o  impulso  e,  com  isto,  a  grandeza 
decisiva para os efeitos energéticos causados. O 
peso apurado de, aproximadamente, dois bilhões 
de  toneladas  (=  peso),  corresponde a  uns  200 
quatrilhões de toneladas (= massa); multiplicados 
com  a  velocidade  da  ordem  de  uns  20  km 
p/segundo, dá o impulso de quatro quatrilhões de 
toneladas  p/segundo;  um  algarismo 
verdadeiramente  astronômico,  comparável 
somente em termos de valores astronômicos de 
grandeza equivalente.
Um impulso tão elevado não pode ter deixado de 
exercer influências dinâmicas sobre o movimento 
de rotação da Terra,  em ritmo lento.  Embora a 
estria  marcada  na crosta  terrestre  fosse  maior, 
em  aproximadamente  um  bilhão  de  vezes,  o 
impulso do impacto por si só dificilmente poderia 
ter  sido  suficiente  para  acelerar  ou  diminuir  o 
ritmo  da  rotação  da  Terra,  a  não  ser  em uma 
medida  ínfima,  imensurável.  No  entanto  o 
planetóide, causando impacto oblíquo, agiu sobre 
o movimento de rotação da Terra, a exemplo de 



como uma pedrinha age sobre um pião, rodando 
lentamente,  e  que,  de  repente,  é  atingido  de 
cima, em ângulo oblíquo.
Como  reage,  então,  o  pião?  De  maneira 
estabilizante,  começando  a  diminuir  seu 
movimento. Seu eixo começa a cambalear, perde 
sua posição vertical no plano sobre o qual está 
colocado  e  evolui  em  um  movimento 
cambaleante.  Verificou-se, de fato, que a Terra, 
ou melhor, a crosta terrestre, está cambaleando, 
no mínimo,  desde o fim do quaternário.  O eixo 
terrestre leva uns 25.000 anos para perfazer um 
movimento  cambaleante;  para  completar  um 
único movimento cambaleante,  a Terra gira em 
torno  do  seu  eixo  por  umas  nove  milhões  de 
vezes.  Também a  crosta  terrestre,  em rotação, 
possui  impulsos da ordem de um quatrilhão de 
quilogramas  p/segundo;  superam  em  250.000 
vezes os impulsos da ordem de quatro trilhões de 
kg/segundo,  calculados  para  o  impacto  do 
"Planetóide  A".  Segundo  a  teoria  do  pião, 
inicialmente  a  Terra  em  movimento  de  rotação 
deveria  completar  um  movimento  cambaleante 
no  intervalo  de  250.000  dias,  ou  seja,  em 
aproximadamente 700 anos. Como, entrementes, 
o período do movimento cambaleante aumentou 
para  25.000  anos,  deduz-se  dali  que  ele  foi 



amplamente absorvido e retardado por forças de 
fricção interna, agindo entre a crosta terrestre e 
seus rolamentos de magma. A Terra vai  cessar 
de cambalear, com o ângulo da abertura do pião 
cambaleante diminuindo, progressivamente, pelo 
fato  de  o  seu eixo  rotativo  erguer-se,  por  obra 
das forças de  fricção.  Este  processo todo está 
sendo co-influenciado pelo Sol e pela Lua, cujas 
forças  gravitacionais  transmitem  momentos 
basculantes e, portanto, impulsos de precessão à 
Terra,  de  forma  não  exatamente  esférica, 
conforme se sabe,  devido à sua protuberância, 
ao  longo  do  equador.  A  grosso  modo,  o 
movimento de precessão sabidamente causou a 
periodicidade das estações solares; de certo, em 
inícios do quintenário, este movimento era mais 
acentuado que hoje em dia.
Nos primeiros 700 anos após a catástrofe, este 
movimento  cambaleante  provocou  um  certo 
desequilíbrio  no  cinturão  de  Van  Allen.  Esse 
cinturão é formado por duas zonas, em forma de 
concha,  que envolvem a  Terra  e  possuem alta 
intensidade de radiação;  a causa disto  está no 
campo magnético terrestre.
O cinturão de Van Allen absorve os prótons, ricos 
em  energia,  das  protube-râncias  solares;  esta 
absorção  acontece  primariamente  na  concha 



interna,  a  partir  de  uma  altitude  de  3.200  km 
acima da superfície terrestre. A segunda concha, 
maior  e  externa,  com  uma  sinuosidade  quase 
elíptica,  em  direção  transversal  contra  o  Sol, 
estende-se a partir de 16.000 km de distância da 
Terra,  até  50.000  km  adentro  do  universo. 
Somente  nos  pólos  terrestres  magnéticos,  a 
ponta do cinturão de Van Allen atinge até 320 km 
adentro da ionosfera.
Em  conseqüência  de  distúrbios  no  cinturão  de 
Van Allen, a Terra fica im-piedosamente exposta 
às tempestades solares e às duras radiações daí 
resultantes. Isto significa que um número maior 
de átomos de nitrogênio é convertido em isótopos 
de  carbono,  enriquecendo  assim  o  carbono 
radioativo  na  atmosfera.  Todavia,  mesmo  com 
certo  retardamento,  isto  pode  contribuir  para  a 
rees-tabilização do campo magnético terrestre, a 
partir de fora.
À  medida  que  o  movimento  cambaleante 
enfraqueceu,  o  cinturão  de  Van  Allen  logrou 
reassumir sua função protetora, intensificando-a 
proporcionalmente.  Hoje  em  dia,  o  problema 
deixou de ser importante, visto que entrementes 
o  período  para  a  execução  de  um  único 
movimento  cambaleante  está  aumentando para 
25.000  anos;  contudo,  ainda  não  se  sabe  ao 



certo  quais  teriam  sido  as  conseqüências 
causadas  nos  primeiros  mil  anos  após  a 
catástrofe.  Ou-trora,  a  periodicidade  das 
estações  do  ano  estava  relacionada  com  uma 
intensidade  de  radiação,  no  mínimo  diferente, 
mas certamente mais perigosa do que a atual.
Não  se  sabe  se  tal  periodicidade  já  existia  no 
quaternário. Somente com base na hipótese de 
Laplace,  não  comprovada  e  pouco  provável, 
presume-se  que  o  sistema solar  fosse  estável, 
permitindo  apenas  ligeiras  oscilações  dos 
elementos orbitais, para mais ou para menos de 
determinados  valores  médios.  A rigor,  seria  de 
supor-se  que,  ao  norte  das  isotermas  de  zero 
grau,  a  formação  de  gelo  e  sua  conservação 
fossem  possíveis  somente  enquanto  não 
houvesse a interferência  dos períodos do calor 
do verão. Em resumo, durante o quaternário as 
variações  de  temperatura  condicionadas  à 
mudança das estações devem ter sido menores 
do que hoje o são.  Seria  este o caso,  suposto 
que naquela  época a posição do eixo terrestre 
sobre  a  eclíptica  fosse  razoavelmente  vertical, 
em ângulo apenas levemente oblíquo. Com toda 
a probabilidade, no quaternário esse ângulo era 
bem menor do que hoje.
O  valor  hodierno  é  da  ordem  de  23°27'; 



atualmente está diminuindo em uns 47" (ou seja, 
0,785')  por século;  isto corresponderia a 0,013° 
por século, ou a uma diminuição de 1° em 7.630 
anos.  Também  esta  diminuição  progressiva 
corresponde  à  teoria  do  pião,  pois  todo  pião 
cambaleante, inclusive a Terra, torna a erguer-se, 
quando forças de fricção agem no plano sobre o 
qual  se  acha  colocado.  No  caso  do  pião-
brinquedo, essas forças são geradas pela fricção 
entre sua ponta e a superfície sobre a qual  se 
encontra; no caso do pião-Terra, cujo cambalear 
é  acompanhado  somente  pelo  envoltório  de 
rocha,  mas  não  pelo  crisol  e  nem pelo  núcleo 
gasoso,  essas  forças  são  geradas  pela  fricção 
entre o seu envoltório de rocha e o magma em 
seu  interior.  Portanto,  seria  de  esperar-se  que, 
aparentemente,  no  início  do  quintenário,  a 
obliqüidade  elíptica  máxima  primeiro  foi 
acelerada  para  depois  diminuir  lentamente,  à 
medida que a fricção diminuía. Ao ser prolongada 
para  trás,  a  linha  representando  a  obliqüidade 
eclíptica, como função do tempo decorrido desde 
inícios do quintenário, não se transforma em uma 
reta,  mas  sim  em  uma  curva  em  leve  aclive, 
progressivamente vertical.
O tremendo rufar de tambor, finalizando o quarto 
tempo da grande sinfonia  terrestre,  fez  a  Terra 



estremecer  e  cambalear,  não  se  sabe  em 
quantos graus; contudo, a humanidade gravou na 
memória  esse  acontecimento  singular. 
Comprova-o a lenda, o mito que na maioria dos 
casos  costuma  transmitir  o  primitivo  saber 
religioso  do  homem,  por  meio  de  imagens, 
refletindo experiências cósmicas.
Para  tanto,  nem  se  deveria  ir  em  busca  de 
testemunhos  entre  os  povos  de  pele  vermelha 
que  habitavam  as  vizinhanças  do  local  da 
catástrofe,  pois  eles  ficaram  demasiadamente 
impressionados com o incêndio todo-abrasador e 
as  ondas  todo-envolventes  do  macaréu  que  o 
seguiram,  ou  seja,  com  as  conseqüências 
imediatas  do impacto  do planetóide  nas costas 
atlânticas.



Essas  conseqüências  causaram  menos  horror 
aos  povos  que  habitavam  regiões  mais 
afastadas,  embora  ainda  fosse  fortíssimo  o 
impacto  psicológico  por  eles  sofrido.  Também 
eles experimentaram na própria carne as demais 
conseqüências do tremendo rufar de tambor, que 
guardaram na lembrança; ainda sabem que, na 
época, a terra estremeceu e todo o firmamento 
saiu  de  sua  ordem  celeste,  perene,  com  o 
turbilhão que por ele passou.
Dessas lembranças faz parte mormente a lenda 
já  mencionada  de  Faetonte.  Somente  em uma 
matamorfose  poética,  posterior,  o  herói  é 
apresentado  como  filho  do  deus  do  Sol,  mas 
ainda  Homero  e  poetas  pré-homéricos 
conheceram-no  como  Faetonte,  o  luminoso, 
adjetivo  do  próprio  Hélio.  Porém,  o  que 
significaria,  na  realidade,  a  imagem  mítico-
alegórica do carro do Sol,  saindo de sua pista, 
através do céu, para incendiar a metade da Terra, 
ao aproximar-se dela excessivamente? Será que 
isto significaria que a divindade, guiando o carro, 
foi atingida pelo raio de Zeus, brilhante como um 
meteoro, pois é isto o que diz o seu nome, caiu 
sobre  a  Terra  e  nas  águas  do  Erídano,  do  rio 
mítico do Oeste?
Essa  imagem  mítica  demonstra  um  distúrbio 



cósmico,  cuja  reconstituição  é  perfeitamente 
viável.  Para  o  homem  em  contato  com  a 
natureza, de instinto orientado geocêntricamente, 
a Terra representa um disco sólido, sobre o qual 
repousa o céu. O eixo terrestre, terminando com 
a estrela polar, é o pivô em torno do qual gira o 
céu.  Sua  esfera  cristalina  suporta  os  ciclos  e 
epiciclos  das  órbitas  planetárias,  nas  quais  se 
inclui também a do Sol. Com obliqüidade elípti-ca 
muito  reduzida,  esse  quadro  continua 
relativamente  constante,  ano  após  ano, 
representando  um círculo  grande,  incluindo  um 
ângulo com o horizonte, igual ao grau de latitude. 
Mesmo quando se sente que a Terra recebeu um 
empurrão forte, mais forte que o proveniente de 
um terremoto, não se tem a impressão de a terra 
estar  estremecendo  e  cambaleando,  mas  sim 
que o céu, esse domo transparente, com o seu 
sem-número  de  estrelas  cintilantes,  estivesse 
estremecendo  e  cambaleando.  Quando  o  Sol 
parece cambalear através do céu, este fenômeno 
ilustra  a  decorrência  de  um  distúrbio  telúrico, 
descrito  pelo  observador  ingênuo  de  maneira 
subjetiva  e  correta,  mas  incorretamente 
transposto para o céu e considerado como um 
deslocamente  da  órbita  solar.  Na  memória, 
confundem-se esses dois eventos, o do carro do 



Sol  cambaleante  e  da  queda  do  meteoro,  não 
imediatamente visível nas terras do Leste, mas lá 
divulgado por rumores, a ponto de se misturarem 
em um só. Eis o quadro final do mito, mostrando 
Faetonte,  atingido  pelo  relâmpago  e  caindo  do 
carro do Sol.
Outrossim,  a  epopéia  Vòluspá,  poema singular, 
decantando divindades de tempos remotíssimos, 
pré-germânicos, e que na Idade Média ainda era 
recitado  na  Islândia,  presta  depoimento  mais 
claro  e  objetivo  a  respeito  do  nosso  assunto. 
Conforme  anuncia  no  versículo  inicial,  essa 
epopéia  relata  a  mais  antiga  história  da 
humanidade,  não  de  toda  a  humanidade,  bem 
entendido,  mas somente daquela parte da qual 
descende a profetiza mítica,  suposta autora do 
poema. Diz o seguinte:
Versículo II — Primeiro foi o tempo em que viveu 
Ymir.  Não  havia  areia,  nem  mar,  nem  onda 
salgada; não encontrei a Terra, nem o céu nas 
alturas.  Tudo  era  um  grande  vazio,  em  parte 
alguma crescia o capim.
Versículo  III  —  Até  que  os  filhos  de  Bur  
levantaram a gleba, criaram a Ela, a Mid-gard, a 
lenda.  O  Sol  do  quadrante  sul  brilhou  sobre 
ameias de pedra. O solo ficou verde, com o porro 
verdejante.



Versículo IV  —  Ao Sul,  o Sol,  companheiro da 
Lua, mexeu com a mão direita na borda do céu. 
O Sol  não conhecia  as suas salas,  a  Lua não 
conhecia a sua força. As estrelas não conheciam 
suas moradas...
O  versículo  II  descreve  o  tempo  primitivo  do 
período quaternário, das etapas de glaciação. Eis 
a vista do grande vazio, cintilante, do manto de 
gelo encobrindo a terra e o mar congelado,  do 
céu  uniformemente  branco-acinzentado,  com 
suas  nuvens  de  neve  que,  sem  horizonte,  se 
confunde  com  a  Terra.  Os  dois  versículos 
seguintes descrevem as transformações telúrica 
e cósmica, encerrando a época das glaciações e 
introduzindo  uma  nova  era.  Os  filhos  de  Bur, 
deidades  dessa  nova  era  que,  em  uma  outra 
epopéia matam Ymir, o gigante da neve, em cujo 
sangue afogam o mundo dos gigantes glaciais, 
levantam a gleba;  eis  a memória  do tremor  de 
terra, que eles levantam por debaixo da camada 
de gelo, a qual então se desfaz e recua para a 
Escandinávia.  O  solo  da  terra,  agora  livre  do 
gelo, torna-se verde, sob os raios do Sol, subindo 
ao Sul; criou-se a "Lenda de Midgard".
O versículo IV transpõe o cambalear, o levantar e 
estremecer da Terra. O Sol, a Lua e as estrelas 
vagueiam  sem  rumo,  sem  local  fixo,  sem 



moradas definidas. Isto quer dizer que saíram de 
sua  órbitas  aparentes,  geocêntricas,  e 
enveredaram por novos rumos. Quando a Terra 
cambaleia, para nós, terráqueos, o universo com 
todas as suas estrelas está cambaleando.
Um relance para o céu noturno mostra como as 
estrelas  fixas,  mormente  na  região  polar,  isto 
significa que a partir de então transferiram suas 
órbitas,  percorrem  órbitas  esféricas, 
identificáveis, em torno do pólo celeste. Quando 
abandonam seus locais fixos, suas cadeiras de 
cristal,  para  nós  sempre  esféricas,  para  outro 
local,  em  torno  de  um  outro  pólo  celeste.  Por 
conseguinte, o versículo IV descreve o processo 
do deslocamento do pólo celeste.
Na  realidade,  o  pólo  celeste  é  um  ponto  que 
existe somente em nossa imaginação subjetiva; 
ele marca o suposto encontro fictício do eixo da 
rotação da Terra, infinitamente alongado, com a 
aparente  abóbada  celeste.  Ao  deslocar-se  o 
suposto  pólo  celeste,  na  realidade  o  que  se 
desloca é o pólo da rotação da Terra; e não é o 
eixo  celeste  que  estremece  e  cambaleia,  em 
direção de um novo plano de equilíbrio, conforme 
a nós parece, mas sim o eixo terrestre.
Este versículo enigmático, evidência singular de 
inestimável  valor,  deixada  por  uma testemunha 



ingênua,  ocular,  apenas  descreve  o 
deslocamento do eixo terrestre e o início de uma 
precessão, no mínimo intensificada. O versículo II 
da estrofe IV ilustra isto com o exemplo do Sol. 
De repente, o Sol  é empurrado de sua altitude 
celeste para o horizonte (borda do céu), de modo 
a  dar  a  impressão  de  que,  na  queda,  estaria 
procurando  apoio  nessa  borda  firme.  A 
contingência  de  o  Sol  ser  apostrofado  como 
"companheiro da Lua" poderia ser um indício da 
constelação da lua nova, na qual sabidamente o 
Sol  e a Lua, esta última em crescente estreito, 
aparecem lado a lado.
Por  sua  vez,  também  os  relatos  bíblicos  de 
fenômenos  metafísicos  freqüentemente 
costumam usar  imagens míticas,  que poderiam 
ter sido inspiradas em eventos cósmicos. Nesta 
seqüência de idéias vem à mente a queda dos 
anjos.  O  respectivo  texto  é  bem  conhecido; 
Lúcifer,  o  mais  belo  e  forte  entre  os  anjos 
primitivamente  criados,  rebelou-se contra Deus-
Criador  e,  em  uma  revolução  celeste,  tentou 
destronar o Todo-Poderoso; esta tentativa levou à 
queda  de  Lúcifer  e  seus  adeptos  aos  abismos 
mais  negros  e  profundos  do  Inferno.  O  Antigo 
Testamento faz uma só referência a respeito; em 
Isaías, 14, 12-15, formulando, ao mesmo tempo, 



uma profecia com relação à Babilônia e seus reis, 
cuja sorte seria igual à dos primitivos "Príncipes 
da Terra":
"Como caíste do céu, ó astro brilhante, que ao 
nascer do dia brilhavas? Como caíste por terra,  
tu  que  ferias  as  nações?  Que  dizias  no  teu 
coração:  subirei  ao  céu,  estabelecerei  o  meu 
trono  acima  dos  astros  de  Deus,  sentar-me-ei  
sobre o monte da aliança (situado) aos lados do 
Aquilão. Sobrepujarei a altura das nuvens, serei  
semelhante  ao  Altíssimo.  E,  contudo,  foste 
precipitado no inferno, até ao mais profundo dos 
abismos."
A  revolta  dos  anjos  renegados,  sob  Lúcifer, 
lembra vivamente lendas helênicas semelhantes, 
falando na revolta dos gigantes, na rebelião dos 
alóades,  nas  lutas  entre  deuses  e  titãs.  Ali,  o 
relâmpago e o trovão do deus celeste decidem a 
luta;  o  gigante  Tifão,  e  os  alóades  são 
derrubados,  caem  no  chão,  são  sepultados 
debaixo de vulcões.
Poderia  passar  por  despercebido  o  nexo  entre 
essas  narrativas,  exageradas  a  ponto  de  se 
tornarem mitos, e o relato objetivo da queda do 
"Planetóide A"?
Se esta suposição for correta, então o relato da 
"Queda  dos  Anjos"  encerraria  a  lembrança  da 



catástrofe atlântida, vitimando a Ilha de Atlântida, 
cujo ocaso conta em linguagem visual, pictórica.
Considerando todos esses elementos e avaliando 
os mitos de maneira objetiva, sem preconceitos, 
cumpre  admitir  que  as  lendas  populares 
transmitem  um  evento,  suscetível  de  ser 
reconstituído  na  realidade,  em  linguagem 
plástica, multicor, mas nem por isto menos fiel e 
subjetivamente correta. Outrossim, não se deve 
estranhar  o  fato  de  usarem a  sua terminologia 
própria que, onze milênios atrás, evidentemente 
era diferente do nosso atual modo de falar.

A Carga Explosiva do Cosmo

Na área do impacto  do meteoro da taiga,  uma 
coluna de fogo subiu até 20 km de altitude. Kulik, 
o sóbrio cientista russo, qualificou de catástrofe 
essa queda de meteoro e descreveu seus efeitos 
pósteros.  Todavia,  ao  examinar  essa  descrição 
com  rigorosa  objetividade,  recalculando  seus 
dados,  obtêm-se  algarismos  até  um  tanto 
decepcionantes  para  o  homem  hodierno, 
acostumado  com  os  efeitos  causados  por 
bombas atômicas.
Kulik  indica  o  peso do  meteoro  da  taiga  como 
tendo  sido  de  aproximadamente  um milhão  de 



toneladas;  sua  velocidade  de  impacto  deve  ter 
sido de cerca de 1 km/segundo. Dali se deduz a 
sua  força  de  impacto  como  da  ordem  de  uns 
50.000 km/t ou 5,1010 m/kg, com o valor térmico 
passando um pouco dos 100 milhões de calorias. 
A fim de obter idêntico efeito local, seria preciso 
empregar  umas  75  t  de  nitroglicerina,  o  que 
representaria menos de um centésimo da força 
desenvolvida por uma bomba atômica, do tipo A.
No  entanto,  o  que  representou  o  meteoro  da 
taiga  em comparação  com o  "Panetóide  A"?  A 
massa  desse  último  era  de,  no  mínimo  200 
bilhões de toneladas (= massa), sua velocidade 
de queda,  condicionada à Terra,  era de 20 km 
p/segundo e, portanto, sua força de impacto era 
de  20  bilhões  de  toneladas  quilométricas  (= 
2,1019  mkg),  com valor  térmico  de  mais  de  40 
bilhões de calorias. Para conseguir-se igual efeito 
explosivo, seria preciso fazer detonar, ou 30 qua-
trilhões  de  toneladas  de  nitroglicerina  ou,  na 
hipótese de calcular-se um milhão de toneladas 
desses explosivos igual à força destrutiva de uma 
moderna bomba de hidrogênio, isto representaria 
o  impacto  total  de  30.000  bombas  atômicas, 
lançadas em bombardeio altamente concentrado.
A força total do impacto do "Planetóide A" pode 
ser assumida como tendo sido igual a 2,1019 mkg 



ou  4,1016 calorias;  essa  enorme  quantidade 
energética teria sido representada por uma carga 
explosiva, proveniente do cosmo, onde se deu a 
sua ignição,  e  que penetrou profundamente  no 
solo terrestre. Do total dessa carga, metade era 
do  invólucro  de  rocha  e  metade  do  núcleo. 
Portanto,  cada  um  dos  dois  segmentos 
representando  o  núcleo  desintegrado,  levou 
cerca de uma quarta parte e cada um dos 10.000 
fragmentos  do  invólucro  desintegrado,  uma 
vigésima parte de um milésimo da carga total.
Comecemos por esses fragmentos, cujo impacto 
abriu  aquela  terrível  faixa  de  destruição, 
chamada campo de crateras da Carolina e cuja 
origem  está  sendo  atribuída  ao  meteoro  da 
Carolina.
A queda de cada fragmento de tamanho médio — 
qualquer  tentativa  de  reconstituição  somente 
pode operar com valores médios — teve a força 
de  impacto  de  aproximadamente  um bilhão  de 
mkg,  sobre  uma  área  de  superfície  média  de 
200.000 m2;  portanto,  houve impacto  da ordem 
de  5  quatrilhões  de  mkg  p/m2.  No  caso  do 
meteoro da taiga, a área destruída pelo impacto e 
pela  formação  de  chamas,  conforme  descritos, 
apresentou  diâmetro  de  uns  20  km,  ou  seja, 
superfície de uns 300 km2,  ou,  300 milhões de 



m2;  mesmo  assumindo  que  do  total  dessa 
superfície apenas uma terça parte fosse atingida 
pelo  bombardeio  do  meteoro,  isto  ainda 
representaria  100  milhões  de  m2.  Conforme 
calculado  acima,  a  energia  do  impacto  era  de 
50.000 tkm, ou seja, 50 quatrilhões de mkg; por 
conseguinte, somente 500 mkg (p/m2) couberam 
ao  metro  quadrado  da  superfície,  o  que 
representa  apenas  1/5.000.000  do  valor 
comparativo  atribuído  ao  "Planetóide  A".  O 
montante desta energia de impacto é tanto mais 
interessante por demonstrar que a catástrofe na 
Sibéria  Ocidental  nem foi  tão  horrível  assim.  A 
densidade da energia do meteoro de taiga, que 
mal chegou a 1/5.000, ficou bem abaixo daquela 
desenvolvida  por  uma  granada  de  canhão  de 
campanha  que,  em  tiro  direto,  atinge  um  alvo 
próximo. No entanto, com o "Planetóide A", essa 
energia era duas mil vezes maior, considerando-
se somente a queda dos fragmentos do invólucro 
de rocha.
Acontece que a densidade de energia,  também 
chamada  de  coeficiente  balístico,  representa  o 
fator  decisivo  na  força  de  penetração  de  um 
míssil celeste ou terrestre. Os fragmentos devem 
ter  aberto  no solo  crateras  de  profundidades  a 
serem  medidas  em  quilômetros.  Foi  somente 



naquela  profundeza  que  encontraram  o  seu 
ponto de repouso e,  em cada caso iosolado, o 
impacto durou somente uns poucos segundos.
Naqueles breves instantes, nada ou praticamente 
nada do calor de fricção, gerado e armazenado 
na  face  dianteira  do  projétil  celeste,  pôde  ser 
desviado.  A  energia  térmica  lá  concentrada 
bastaria para aquecer todo o míssil celeste para 
até 4.000°  C.  No entanto,  devido ao tempo de 
impacto,  extremamente breve,  quase todo esse 
calor ficou concentrado em uma estreita borda de 
sua  face  frontal,  onde  o  aquecimento  local 
deveria  ter  ultrapassado  os  10.000°.  A grande 
luminosidade, irradiada pelo míssil no interior da 
terra, pode ser deduzida do fato de a temperatura 
na superfície solar ser de apenas 6.000°C, o que 
representa  no  máximo  um  décimo,  mas 
provavelmente  apenas  um  centésimo  da 
claridade dessa fonte de luz invisível.
Nenhuma substância  material  poderia  resistir  a 
um  ataque  térmico  dessa  magnitude;  sua 
estrutura desintegrar-se-ia e no mesmo instante 
se evaporaria. Para trás, em direção à abertura, 
os  gases desenfreados tiveram o escapamento 
barrado  pelos  destroços  do  próprio  míssil, 
profundamente encravados no solo.  Portanto,  a 
força  destruidora  da  nuvem  de  gás, 



inimaginavelmente  quente  e  sob  pressão 
incalculável, deve ter-se dirigido não para baixo, 
mas sim para os lados. A tais forças, de ação tão 
repentina, cederam até os estratos subterrâneos 
de granito e dunito, então deformados como se 
fossem  de  breu.  Com  a  expansão  do  gás, 
cavidades  enormes  se  abriram,  a  grandes 
profundidades no interior da Terra, perfurando o 
substrato, cuja consistência ficou igual à de uma 
esponja. À vista disto, compreende-se por que a 
zona  costeira  mais  atingida,  no  Sudeste,  ficou 
completamente fraturada e se tornou submarina, 
pois foi perfurada impiedosamente, tanto de cima 
quanto por baixo.
No  entanto  também  a  área  cujo  solo  resistiu, 
sofreu  horrivelmente.  Ao  que  parece,  ali  os 
impactos  não eram tão concentrados;  talvez,  o 
bombardeio  sofrido  fosse  menos  pesado.  Em 
todo caso ali  a  base ainda não cedeu.  Porém, 
quando, aos poucos os gases escaparam, ou em 
seu  paulatino  esfriamento,  se  precipitaram  nas 
paredes das enormes caividades subterrâneas, a 
contrapres-são,  agindo  de  baixo  e  contribuindo 
para  a  conservação  da  estrutura,  também 
começou  a  ceder.  Todavia,  a  camada  superior, 
logo mais nivelada, devido à ação do lodo e da 
turfa, fornecendo o material de enchimento, não 



deve ter tardado em apresentar o quadro típico 
das atuais "Carolina bays", e repousa com todo o 
seu peso sobre o substrato seriamente abalado. 
Teve  então  início  o  processo  de  recuperação 
geológica,  promovendo  a  retransformação  e 
estabilização  dos  estratos  do  solo  destruídos; 
hoje,  mais  de onze milênios  após a catástrofe, 
esse  processo  ainda  não  está  terminado, 
evidenciando  assim  a  magnitude  imensa  do 
cataclismo.  Tremores  tectônicos  continuam  a 
abalar a área, ainda não totalmente recuperada. 
Em qualquer ponto sempre há desmoronamento 
de  bordos  de  cavidades  subterrâneas,  fazendo 
periclitar  o  fragilíssimo  equilíbrio  da  crosta 
terrestre, tão severamente danificada.
Por conseguinte, a cidade de Charleston, situada 
bem no meio do campo de crateras (Fig. 36) e na 
borda  da  faixa  do  solo  conservado  intato,  é  o 
centro  de  tais  tremores  tectônicos.  A  Fig.  38 
demonstra  o  gradiente  da  intensidade  dos 
movimentos  do  solo,  durante  os  tremores 
tectônicos, registrados em 31 de agosto de 1896. 
A  comparação  dessas  duas  figuras  revela  a 
identidade da área dos tremores sísmicos com o 
campo  de  crateras,  a  faixa  de  explosão, 
provocados com o impacto da queda do invólucro 
de rocha do planetóide.



Todavia, no caso dos dois abismos submarinos, a 
força do impacto foi incomparavelmente maior. Ali 
houve a queda dos dois  segmentos do núcleo, 
com cada um pesando meio bilhão de toneladas; 
cada um desenvolvendo uma força de impacto de 
cerca de 2,5 bilhões de toneladas quilométricas; 
cada um atingindo uma área de uns 10 milhões 
de  m2,  ou  seja,  uma densidade  de  energia  da 
ordem de umas 250.000 toneladas quilométricas 
por  m2,  correspondentes  a  2,510  mkg/m2.  Este 
valor  ultrapassa  em  cem  mil  vezes  o  fator 
correspondente de um canhão de campanha, e 
em cem vezes o de um fragmento do invólucro 
de rocha do planetóide.
A proporção quantitativa permite uma conclusão 
aproximada  a  respeito  da  profundidade  do 
impacto. Debaixo do Oceano Atlântico, a crosta 
terrestre não é muito resistente; a sua espessura, 
certamente, não passa dos 40 km. Sem dúvida 
houve nítida perfuração. Sob o tremendo rufar de 
tambor,  a  pele  tensa  rasgou  onde  bateram  as 
duas baquetas. Hoje em dia, após onze milênios 
de  curativos  geológicos,  de  retransformação  e 
inundação  superficial,  a  profundidade  dos  dois 
abismos ainda passa dos 7 km.
Contudo,  não  se  conhecem  as  últimas 
profundezas, retendo os fragmentos do núcleo do 



meteoro.  Talvez,  a  exemplo  da  maioria  dos 
corpos  do  seu  gênero,  ele  também  fosse  de 
ferro-níquel. Neste caso, lá naquelas profundezas 
desconhecidas,  inacessíveis  ao homem,  estaria 
localizada a maior ocorrência de metal, em todo o 
globo, contendo talvez milhões de toneladas de 
platina. Presumivelmente, em sua grande parte e 
conforme já foi descrito para os bólidos menores, 
originários do seu invólucro de rocha,  o projétil 
celeste evaporou em gases de altíssima tensão e 
temperatura inimaginável, os quais, por sua vez, 
abriram cavernas  e  cavidades  gigantescas  nos 
estratos mais profundos da crosta terrestre.  No 
decorrer  de  décadas  ou  séculos,  os  gases 
esfriados precipitaram-se nos paredões daquelas 
cavidades,  onde talvez  formaram uma espessa 
crosta  de  níquel.  Dificilmente  o  homem 
recuperará esses tesouros imensos, levantando-
os  das  profundidades.  Devido  à  perfuração 
indefinível  do  substrato,  o  gravímetro  deveria 
deixar de funcionar e até a agulha magnética da 
bússola seria de pouca ajuda, visto que tais ligas 
de ferro-níquel bem poderiam ser antimagnéticas, 
entravando assim as reações desse instrumento, 
ultra-sensível sob condições normais.
Cabe  mencionar  aqui  o  que  Charles  Berlitz 
escreveu  no  seu  livro  "O  TRIÂNGULO  DAS 



BERMUDAS",  a respeito da eventual  existência 
de  enormes  complexos  energéticos,  no  âmbito 
daquela  área.  Em  sua  opinião,  as  fontes  de 
energia concentradas no leito marinho e que até 
o  dia  de  hoje  vêm  sendo  ativadas, 
ocasionalmente,  por  aviões  sobreovoando  a 
região,  provocam  sifões  magnéticos  que 
inutilizam  instrumentos  magnéticos  e 
elétricos.Nestes  últimos  anos,  teriam  sido 
descobertos  enormes  complexos  estruturais 
submersos, situados nas proximidades de Bimini 
e  em  outros  pontos  do  grupo  das  Baamas. 
Seriam  estes  os  resquícios  de  uma  civilização 
adiantada, que lá teria existido há muitos milênios 
atás.
Todavia,  tudo  isto  ultrapassa  o  escopo  da 
pesquisa  realista,  apresentada  neste  livro  e, 
portanto, convém restringirmo-nos ao assunto em 
apreço, que é o da catástrofe provocada com a 
queda do "Planetóide A".
O  que  teria  acontecido  quando  os  gases 
congestionados,  superaquecidos,  que  em  parte 
saíram das crateras do impacto teriam escapado 
para trás? Fica a cargo do leitor imaginar esses 
efeitos,  pois  para  tanto  não  há  termos  de 
comparação  adequados.  Em  todo  caso,  o 
segundo  macaréu  deve  ter  sido  muito  mais 



intenso que o primeiro, acontecido no instante do 
próprio impacto. Neste contexto vem à mente o 
macaréu, originário da erupção do Krakatoa, no 
Arquipélago  de  Sonda,  que  ceifou  a  vida  de 
40.000 pessoas; mas, em comparação, ele não 
passou de um simples jogo de ondas.
Qual  teria  sido,  então,  o  número  de  pessoas 
vitimadas por esta catástrofe no tempo antes dos 
tempos?
Fig. 38. Zonas sísmicas ao redor de Charleston.  
A cidade de Charleston,  Carolina  do Sul,  EUA, 
situa-se no centro de uma região potencialmente 
sísmica.  As  zonas  de  intensidade  sísmica 
equivalente  passam  em  círculos  quase 
concêntricos  ao  redor  do  foco,  nas 
profundidades;  a  comparação  com  a  fig.  36 
revela o grau de exatidão com que a localização 
do foco confere com a do campo de crateras da 
Carolina.



Tais  números  de  horror  não  podem  ser 
reconstituídos; todavia, no Codex Troanus lê-se:
"No sexto ano de Cam, no décimo primeiro Muluc 
do mês de Zar, aconteceu um terrível terremoto, 
que durou até o décimo terceiro Chuen. Mur, o 
país das colinas de barro e as terras de Mound 
foram suas vítimas. Sofreram dois abalos e, de 
repente,  desapareceram na escuridão da noite.  
Em  diversos  locais,  a  crosta  terrestre  foi,  
constantemente,  levantada  e  abaixada  pelas 
forças subterrâneas, até que não resistiu mais à 
pressão  e  fendas  profundas  vieram  a  separar 
muitos países. Por fim, esses dois países, com 
64  milhões  de  habitantes,  desapareceram  no 
oeceano. Isto aconteceu há 8.060 anos."
Embora a tradução de parte desse texto, feita por 



Brasseur  de  Bourbourg,  não fosse  considerada 
como  garantidamente  correta,  mas  antes  por 
muitas  pessoas  fosse  posta  em  dúvida,  o 
mesmo, apesar de apócrifo, confere de maneira 
estranha  com  os  resultados  obtidos  com  os 
estudos  visando  à  reconstituição  da  sorte 
reservada  aos  infelizes  habitantes  daquelas 
regiões malditas, a ponto de autenticar a palavra 
daquela  testemunha  de  tempos  remotíssimos. 
Outrossim,  posteriormente,  ainda  deveremos 
reverter à datação dada pelo Codex Troanus.
Mesmo se a destruição provocada pelo impacto e 
detonação subterrânea da carga explosiva, vinda 
do  cosmo,  tivesse  decorrido  da  maneira  acima 
exposta, em todo caso ainda não era a catástrofe 
atlântida propriamente dita, mas somente a sua 
introdução,  a  centelha  que  provocou  a  sua 
ignição.
No Decorrer de um Único dia Malfadado e uma 
Única noite Malfadada...
Conforme relatado por Kulik, o meteoro da taiga 
só não causou danos ainda maiores pelo fato de 
a densidade energética do seu impacto ter sido 
relativamente  baixa  pois,  cumpre  frisar  este 
ponto,  caiu  sobre  uma  região  desabitada, 
deserta,  onde  atingiu  um  torrão  de  sial, 
perfeitamente intato, potente e de solidez quase 



indestrutível. Outrossim, segundo os cálculos de 
Kulik,  se sua queda fosse retardada em quatro 
horas,  a  cidade  de  São  Petersburgo  teria  sido 
atingida.  Aí  então  esse  acontecimento,  que  na 
hora  mereceu  pouca  atenção,  teria  sido 
registrado  pelos  anais  da  História  como  uma 
catástrofe de proporções pavorosas. No entanto, 
essa  mesma  História  recusa-se  a  tomar 
conhecimento  de  um  ca-taclismo  ainda  muito 
maior e bem documentado, cuja decorrência foi 
reconstituída em todas as suas fases.
O  "Planetóide  A",  além  de  incomparavelmente 
mais veloz, ainda tinha volume de massa muito 
maior do que seu minúsculo congênere siberiano, 
ao  qual  era  superior  em  cinco  centenas  de 
milhões,  quanto  à  densidade  de  energia,  na 
região do seu impacto. O fato mais grave era o 
de não ter atingido um torrão de sial perfeito; quis 
a fatalidade do acaso que caísse precisamente 
sobre um dos pontos mais vulneráveis, sensíveis 
e menos resistentes da crosta terrestre, naquela 
linha  de  ruptura,  pontilhada  de  vulcões, 
remanescente da antiquíssima linha divisória, dos 
tempos pré-terciários  que na bacia  atlântica  se 
estende entre as placas tectônicas do Velho e do 
Novo Mundo, o chamado dorsal atlântico.
Esse dorsal, antes um elemento de divisão que 



de ligação, atravessa toda a imensa área instável 
entre a Ilha de Jan Mayen, ao Norte, até a Ilha de 
Tristão  da  Cunha,  ao  Sul.  Em  uma  área  de 
tamanha instabilidade, debaixo de uma linha de 
ruptura, existente desde tempos tão remotos,  a 
parte solidificada da crosta terrestre,  de textura 
de  sial,  é  muito  mais  frágil  e  delgada  que  em 
outro  ponto  qualquer.  Ali  a  zona  de  fusão 
contendo  o  magma  fica  mais  à  superfície  em 
geral  apenas  15  a  20  km  adentro  conforme 
assinalado  pelo  grande  número  de  vulcões 
existentes  no  local  e  cujos  poços  atingem 
bolsões de magma, bem como estratos contendo 
lava.  Por  força  do  seu  conteúdo  de  vapor  de 
água e dióxido de carbono, lá, em toda parte, a 
matéria ígnea está sob pressão suficientemente 
alta  no interior  de um tal  poço,  para projetar  a 
lava às altitudes de um Monte Everest.  Apenas 
uma  crosta  delgada,  funcionando  como  tampa 
pouco  resistente,  retém  o  fogo  subterrâneo  e 
protege as águas do oceano contra o seu choque 
com  o  líquido  incandescente  subjacente, 
comprimido entre o magma, embaixo, e a crosta 
divisória, em cima. As forças tumultuando essas 
zonas ígneas foram liberadas no instante em que 
a  interferência  de  um  elemento  periférico 
provocou  a  ruptura  da  blindagem,  bastante 



precária neste ponto letal, protegendo o espaço 
vital do homem contra aquelas regiões infernais.
Foi essa a blindagem perfurada com a queda dos 
dois segmentos do núcleo do "Planetóide A". As 
duas  crateras,  abertas  com  o  impacto, 
funcionaram  como  enormes  poços  vulcânicos; 
alcançaram aquelas  profundezas ígneas e com 
um tremendo rufar de tambor deu-se a detonação 
da  potentíssima  carga  explosiva  do  cosmo, 
equivalente  à  potência  destrutiva  de  30.000 
bombas de hidrogênio. A comparação, a seguir, 
talvez  possa  dar  uma  idéia  do  que  isto 
significaria.
A Terra, com sua blindagem de 40 a 50 km de 
espessura, assemelha-se a uma caldeira de alta 
pressão, construída de chapas de aço de bitola 
fina. Ademais, as chapas não são soldadas, em 
suas juntas, o que seria um fator de reforço, mas 
somente rebitadas, o que representa um fator de 
enfraquecimento.  Suas  bordas  rebitadas 
correspondem às linhas de ruptura e quebra da 
crosta terrestre. O impacto do meteoro da taiga 
foi como uma leve batida de martelo no centro de 
uma tal chapa de aço; ela ressoou mas resistiu 
ao  impacto.  Por  outro  lado,  a  queda  do 
"Planetóide  A"  agiu  sobre  a  crosta  terrestre  de 
maneira como se um projétil, lançado da boca de 



um canhão, tivesse atingido a caldeira,  bem ao 
lado de um furo de rebite e, a partir desse ponto, 
teria  danificado  todo  o  rebitamento.  O  que 
aconteceria  a  uma  caldeira,  submetida  a 
tratamento tão severo? Pois bem, o rebitamento 
danificado não resistiria mais à pressão interna, 
inalterada,  mas  cederia  e  a  caldeira  de  alta 
pressão explodiria.
Da mesma maneira explodiu o caldeirão debaixo 
da  bacia  atlântica,  quando  o  impacto  dos 
segmentos nucleares do "Planetóide A" causou o 
primeiro e decisivo furo na zona de ruptura, no 
dorsal atlântico.
Ressoaram, então, os acordes inaugurais de um 
concerto infernal. De imediato, através dos dois 
poços  recém-formados,  o  magma  ígneo, 
vermelho-vivo,  subiu  com  velocidade  incrível  e 
misturou-se com os demais líquidos superpostos, 
até  alcançar  as  águas  do  Atlântico.  Com  isto, 
foram  criadas  as  condições  prévias  para  uma 
erupção  vulcânica,  submarina,  nas  maiores 
proporções  possíveis.  Ela  abriu  o  rebite  do 
caldeirão,  que  cedeu  sob  tamanha  pressão.  O 
solo  oceânico  rompeu-se  em direção  sul-norte. 
Todos  os  vulcões  ali  existentes  entraram  em 
atividade,  com  novos  poços,  formados  na 
ocasião,  projetando a lava  ígnea.  Entraram em 



choque  tremendo  os  fogos  subterrâneos  e  as 
águas  do  mar;  misturaram-se  o  magma  e  o 
vapor.  Entre  dois  continentes,  a  Terra  vomitou 
fogo, a partir do vulcão de Beerenberg, na Ilha de 
Jan  Mayen,  ao  Norte,  e  a  Ilha  de  Tristão  da 
Cunha, ao Sul.
Tudo  isto  deve  ter  acontecido  com  tremenda 
velocidade,  igual  à  de  um  raio.  Durante  dois 
minutos  apenas  relampagueou  a  trajetória  de 
queda do planetóide sobre a Terra; mas, antes de 
o macaréu causado pelo impacto ter alcançado 
as  praias,  os  portões  do  inferno  já  estavam 
escancarados e deles saiu o fogo de um incêndio 
diluvial,  antes  de  o  dilúvio  propriamente  dito 
extinguir toda a vida sobre a Terra. Em reação de 
cadeia,  esta catástrofe vulcânica prosseguiu ao 
longo da linha de rebite,  lançando ininterruptas 
massas de magma e água na luta infernal  dos 
elementos.
A duração desse inferno pode até ser calculada e 
com  exatidão  razoável.  Suposto  que  esse 
processo tivesse prosseguido ao longo da linha 
de ruptura, com velocidade igual à que foi medida 
em  fendas  do  solo,  aparecendo  também  em 
tremores de fraca e média intensidade, obtém-se 
uma velocidade aproximada da ordem de 15 m 
p/segundo.  O comprimento  da  linha  de  ruptura 



era  de  uns  3.000  km,  a  partir  do  ponto  do 
impacto,  em direção ao Norte,  já  que somente 
este  trecho  interessa  ao  nosso  assunto.  Por 
conseguinte,  o  cataclismo  todo  pode  ter 
continuado  durante  dois,  no  máximo  três  dias, 
para desestabilizar toda a zona entre Porto Rico 
e a Islândia. Em menos de 24 horas, a explosão 
deve ter alcançado o ponto ao Sul do pequeno 
torrão  atlântico,  onde  a  linha  de  ruptura,  até 
então inteiriça,  se divide em dois  ramos quase 
paralelos, cercando a Atlânti-da a Oeste e Leste. 
Cada  um  desses  ramos  era  de  1.200km  e, 
portanto, a catástrofe deve ter levado um dia e 
uma noite,  no  máximo,  para  percorrê-los.  Com 
isto, toda a ilha ficou presa dentro de um laço de 
fogo.  Ao  seu  redor,  o  fundo  oceânico  estava 
aberto, a crosta terrestre subjacente rompida e, 
por  toda  parte,  o  magma,  brilhante,  vermelho, 
surgia das profundezas para misturar-se com as 
águas do Atlântico.
O  vapor  d'água,  gerado  nesse  processo, 
condensou  o  magma,  com  ele  misturado,  em 
gotas  minúsculas,  que  logo  se  esfriaram  e 
ficaram  transformadas  em  cinzas;  assim 
transmitiram  o  seu  calor  ao  vapor,  o  qual, 
superaquecido, subiu com velocidade incrível e, 
com suas nuvens em forma de pinheiro, lançou 



quantidades  inimagináveis  de  produtos  ígneos 
para  muito  além  da  troposfera,  até  as  regiões 
onde cintilavam as  nuvens de  prata,  dentro  da 
ionosfera. Sobre toda a zona flagelada formaram-
se  nuvens  de  vapor  e  cinzas,  do  tamanho  de 
continentes e, com elas, enormes quantidades de 
magma, na forma de cinza, lapíli e pedra-pomes, 
foram transportadas para as zonas mais altas da 
atmosfera.
Há  ainda  outro  exemplo  para  tal  explosão 
vulcânica  submarina,  embora  fosse  de 
proporções muito menores, porém historicamente 
reconhecido e quantitativamente reconstituível, a 
saber:  a  erupção  do  Krakatoa,  no  estreito  de 
Sonda, ocorrida em 26 e 27 de agosto de 1883. 
Por aquela ocasião, o vulcão insular foi projetado 
ao ar, junto com dois terços do solo da ilha, pela 
pressão da água marinha.  A ilha  ocupava uma 
superfície total de 33 km2 e a área afetada pela 
erupção  vulcânica  era  de  uns  20  km2.  A 
quantidade dos  produtos  vulcânicos,  projetados 
pela erupção foi calculada em 50 a 100 km3, ou 
seja,  3  a  4  km3/km2  de  superfície, 
correspondentes  a  3  a  4  km  de  altura  média, 
atingida pela lava expelida, que depois cobriu a 
superfície ativa em forma de cubo.
A catástrofe atlântica foi uma explosão vulcânica 



submarina, a exemplo da do Krakatoa, mas em 
proporções incomparavelmente  maiores.  Apesar 
disto  e  por  mera  precaução,  a  seguir  somente 
operaremos  com  os  algarismos  específicos, 
computados para esta última erupção registrada 
pela História.
Ao calcular-se em uns 4.000 km — aí incluída a 
bifurcação  envolvendo  a  Atlântida  —  o 
comprimento total da linha de ruptura no Atlântico 
Norte, com largura dessa zona vulcânica de 100 
a  150,  em  média  125  km,  resulta  uma  área 
vomitando  fogo  com  superfície  de 
aproximadamente  meio  milhão  de  quilômetros 
quadrados.  Se  a  média  das  massas  de  lava 
projetadas  não  tiver  ultrapassado  aquela 
registrada com a erupção do Cracatoa, então o 
volume do magma teria sido de 1,5 a 2 milhões 
de quilômetros cúbicos, dando um peso mínimo 
de 5 quatrilhões de toneladas. Esses algarismos 
importantes ainda serão assunto de exposições 
posteriores.  Por  ora  tratamos  somente  de 
acompanhar  e reconstituir  a  catástrofe atlântica 
até o seu pavoroso final.
Enquanto a linha de ruptura continuou a abrir-se, 
novas massas de magma e vapor d'água e gases 
vieram  a  incorporar-se  ao  volume  global  dos 
elementos despertados com a catástrofe. Massas 



de  magma  continuaram  surgindo  das 
profundezas  e,  em  vagas  sempre  novas,  o 
Atlântico bateu contra a zona de fogo, de onde 
saíram,  incessantemente,  novos  vapores  e 
cinzas.  Tudo  quanto  subiu  das  entranhas  da 
Terra  foi  levado  para  as  mais  altas  camadas 
atmosféricas,  por força da evaporação da água 
marinha e do vapor  d'água então liberado pelo 
magma que antes o havia absorvido. Destarte a 
erupção submarina literalmente lançou o magma 
das profundezas da Terra à atmosfera. Por sua 
vez,  as  tempestades  provocadas  pela  erupção 
deram  continuidade  àquele  transporte.  As 
massas  vulcânicas,  despachadas  para  as 
altitudes, não caíram sobre a zona da qual foram 
levantadas;  ademais,  a  explosão  atlântica 
provocou em toda a região vulcânica, de onde o 
magma subiu ao céu, um sensível rebaixamento 
do nível de magma, de difícil reposição. Debaixo 
da bacia atlântica formou-se uma  depressão de 
magma, de profundidade variada e que se tornou 
mais  funda  no  local  da  bifurcação  da  linha  de 
ruptura, cujos dois ramos envolviam o torrão de 
Atlântida. Ali  a depressão deve ter atingido sua 
profundidade máxima. Suposto que também para 
o  centro  interno  da  catástrofe,  durante  o 
tremendo  drama,  encenado  pela  natureza,  não 



se calcule com capacidade de projeção superior 
à  registrada  com  a  erupção  do  Krakatoa,  de 
intensidade muito menor, o rebaixamento do nível 
de  magma,  a  profundidade  da  depressão 
originada  com  a  dispersão  total  dos  produtos 
vulcânicos, deve ter atingido 3 ou 4 km.
Destarte,  em  toda  a  volta  do  torrão  insular,  o 
magma, constituindo o seu substrato de sima, foi 
dispersado,  perdido  e,  em  forma  de  cinzas, 
projetado para a alta atmosfera. Com isso teve 
início  o  último  ato  do  drama,  tendo  por 
protagonista principal o torrão de sial,  ancorado 
no  substrato  de  sima.  Como  a  ilha  era 
relativamente pequena e bastante móvel, ela teve 
de acompanhar isostatica-mente o rebaixamento 
do nível do seu leito de magma. A velocidade de 
afundamento  não  foi  muito  grande  pois,  o 
processo todo levou umas 24 horas, concluindo-
se daí  por  uma velocidade de afundamento da 
ordem de 4 a 5cm p/segundo. O mais provável 
seria que, quando a Ilha de Atlântida começou a 
afundar,  todos  os  seres  vivos  em  seu  solo  já 
estivessem  mortos,  extintos  pelos  arautos  da 
catástrofe  final,  por  gases  tóxicos,  tormentas  e 
macaréus.  A seqüência  gráfica  (Fig.  39)  ilustra 
esse  drama,  em  três  típicos  finais  de  ato, 
dispensando comentários. Ao cessarem as novas 



levas  de  lava,  por  causa  da  evaporação 
simultânea  da  água  marinha,  que  reduziu  o 
volume dos novos suprimentos de vapor d'água e 
lava,  aos  poucos  o  trovejar  das  explosões  e 
erupções  começou  a  diminuir.  A  superfície 
vermelha, incandescente, começou a fechar-se e, 
mesmo antes  de  se  tornar  negra,  foi  inundada 
pelo  Atlântico,  cujas  águas,  ainda  si-bilantes  e 
subindo em vapores recém-formados, retornaram 
ao  seu  leito,  então  reformulado.  Suas  vagas 
bateram, fechando-se sobre o local onde, ainda 
no  dia  anterior,  existia  uma  ilha  grande,  com 
montanhas altas  e  estruturas soberbas.  O solo 
dessa ilha havia afundado 3km, situando-se bem 
no  meio  da  depressão,  exatamente  sobre  a 
antiqüíssima linha de ruptura, o dorsal atlântico, 
entremen-tes  fechado  e  colado  com  o  magma 
expelido  do  inferno  submarino.  Tenaz  como  o 
breu,  a  depressão  prende  a  outrora  Ilha  de 
Atlântida em sua nova localização. E assim ela 
continua,  até  o  dia  de  hoje,  justamente  como 
aquele  maciço  térreo  submarino,  aquele 
alargamento  enigmático  e  geneticamente 
incompreensível, do dorsal atlântico, deixando à 
mostra  somente  nove  ilhotas,  cujas  vertentes 
nuas,  cobertas  de  lava,  despontam  sobre  as 
ondas  do  oceano.  São  as  Ilhas  dos  Açores  e 



entre  elas  passa  a  Corrente  do  Golfo,  agora 
desimpedida, rumo à Europa.
A ilha que até então bloqueava a passagem da 
Corrente do Golfo,  forçando a sua volta para a 
América  do  Norte,  ficou  submersa,  foi  tragada 
pela  depressão  no  magma.  Todavia,  a 
conformação  dessa  depressão  não  deve  ser 
imaginada como sendo a de uma vala, à margem 
da  estrada,  pois  ela  é  rasa;  naquele  local,  o 
Oceano Atlântico tem, no mínimo, 1.500 km de 
largura,  de  cada  lado  do  dorsal  atlântico.  A 
proporção entre essas duas metades oceânicas e 
a profundidade máxima da depressão é de 500:1; 
isto quer dizer que o rebaixamento registrado foi 
mínimo,  pois  o  nível  do  magma  baixou  de 
maneira quase imperceptível, a partir das bordas 
do torrão insular, em direção ao centro da bacia 
atlântica.  Por  conseguinte,  a  depressão  é  de 
pouca  profundidade,  insuficiente  para  que  se 
pudesse contar com forças de retransformação, 
capazes de um dia reerguerem a ilha submersa, 
trazendo-a para a superfície oceânica.
Será que Platão estaria certo também quanto à 
maneira de como descreveu a catástrofe? Para 
tanto,  segue-se  aquela  passagem  tão 
freqüentemente contestada ou ironizada de sua 
narrativa, dizendo:



"No  entanto,  posteriormente,  quando 
sobrevieram  tremendos  terremotos  e  horríveis 
inundações,  no  decorrer  de  um  único  dia 
malfadado  e  uma  única  noite  malfadada, 
naquelas  terras  pereceu toda a  vossa geração 
valorosa, a exemplo de como desapareceu a Ilha 
de Atlântida, mergulhada no fundo do mar''.
Terremotos,  inundações,  fendas  no  solo, 
desabamentos  de  terra,  rebaixamento  do  leito 
marinho,  são  esses  também  os  essenciais 
fenômenos  que  acompanharam  a  catástrofe 
atlântida,  em  seu  modelo  de  reconstituição 
objetiva.  Quanto  a  isto,  este  modelo  de 
reconstituição confere com a narrativa platônica. 
Contudo,  o  trecho  do  texto  que  tanta  celeuma 
levantou e apenas encerra alguns traços típicos 
de uma revolução geológica na Terra, conforme 
advogada por Cuvier, nem foi tão violentamente 
contestado pelos círculos competentes. O que se 
contesta  é,  principalmente,  a  frase:  "...  no 
decorrer de um único dia e uma única noite  ...", 
especificando o intervalo de tempo suposto para 
a duração da catástrofe.
No  entanto,  é  justamente  este  o  detalhe 
rigorosamente certo. O afundamento da ilha deve 
ter  começado,  de  maneira  perceptível,  no 
instante exato em que as explosões em cadeia 



alcançaram  o  ponto  de  bifurcação  da  linha  de 
ruptura, situado ao Sul do torrão insular. Dali em 
diante prosseguiram do lado das bordas da ilha e 
provocaram o rebaixamento do nível de magma, 
que em quantidades enormes foi expelido pelas 
crateras vulcânicas e projetado à atmosfera. No 
entanto, tão logo essas explosões alcançaram o 
segundo ponto da bifurcação, ao Norte da ilha, 
onde se reencontram os dois ramos envolvendo-
a,  o  seu  consecutivo  prosseguimento,  rumo 
Norte,  em  direção  à  Ilha  de  Jan  Mayen,  não 
ocasionou mais nenhum rebaixamento na região 
dos  Açores.  Logo,  o  afundamento  do  torrão 
insular deve ter sido encerrado com a chegada 
das  explosões  naquele  segundo  ponto  de 
bifurcação,  situado  ao  norte;  assim  sendo, 
perdurou  enquanto  as  explosões  prosseguiram 
do primeiro até o segundo desses dois pontos. A 
distância  a  ser  percorrida  era  de 
aproximadamente  1.200  km.  Calculando  com 
uma velocidade de 15m p/segundo, o processo 
todo levou  exatamente  24  horas,  ou  seja,  "um 
único  dia  malfadado  e  uma  única  noite 
malfadada", em cujo decorrer se deram o início e 
o fim do afundamento do torrão insular chamado 
Atlântida.



Os Efeitos Posteriores da Catástrofe 
de Atlântida 

Os Produtos de Projeção Vulcânica

Sob  o  aspecto  vulcanológico,  a  catástrofe 
atlântica ora reconstituída em seus detalhes foi 
uma erupção submarina de imensas proporções. 
Acaba  de  ser  descrita  em  seus  processos 
parciais,  imediatos;  agora,  interessa  tratar  dos 
efeitos posteriores.
Esses  efeitos  já  foram  demonstrados,  em 
proporções  bem  menores,  pela  queda  do 
meteoro  da  taiga,  de  porte  consideravalmente 
menor. São condicionados às quantidades de pó 
e rocha, vulcânicas ou meteóricas, projetadas às 
altitudes  atmosféricas,  por  força  de  respectiva 
erupção, ou do impacto causado com a queda do 
meteoro.  A  projeção  desses  produtos  gerou 
efeitos  secundários,  tais  como precipitações de 
cinzas, chuva de sangue, nuvens de prata, bem 
como o "brilho  vermelho".  Aliás,  a  explosão do 
Krakatoa  deu-se  de  forma  ainda  mais 
impressionante; provocou um macaréu tremendo, 
que destruiu tudo em sua passagem, através de 
vasta extensão do oceano, desde o Cabo da Boa 
Esperança  ao  Cabo  Horn,  ou  seja,  metade  do 



globo. Com o choque desse macaréu o ar ficou 
comprimido  a  ponto  de  explodir  com  estrondo 
tamanho  a  ser  ouvido  em  Alice  Springs,  na 
Austrália,  a  3.600km  de  distância,  e  na  Ilha 
Rodríguez,  4.800  km  distante  do  local  da 
catástrofe. A onda de ar assim originada deve ter 
dado  nada  menos  de  três  voltas  ao  redor  do 
globo. No entanto, quem teria ouvido o ribombar 
do trovão, acompanhando a catástrofe atlântida? 
Decerto  foi  ouvido  por  toda  a  humanidade 
existente à época do cataclismo. Mas os relatos a 
respeito  não  mereceram  crédito  e  foram 
ridicularizados como fábulas.  Outrossim, é lícito 
afirmar com toda a certeza que jamais a História 
registrou  outra  queda  de  meteoro  ou  erupção 
vulcânica  de  proporções  iguais  às  assumidas 
pela  catástrofe  atlântida,  que  acabamos  de 
reconstituir. Isto vale também para o cômputo dos 
produtos  vulcânicos  projetados  em  sua 
decorrência.
Conforme  cálculos  feitos,  cinco  quatriihões  de 
toneladas  de  magma  foram  dispersadas  no 
decorrer  daquele  cataclismo.  Este  valor 
aritmético  pode  ser  controlado  por  um  cálculo 
simples.  Sem  dúvida,  em  período  geológico 
recente,  o  fundo  oceânico  entre  a  Ilha  de  Jan 
Mayen e o Atlântico Sul rebaixou repentinamente 



em alguns quilômetros. Nansen verificou no Mar 
Ártico um rebaixamento da ordem de 1 a 2 km; 
na  região  dos  Açores,  esse  rebaixamento  de 
nível foi constatado como importando em 3 a 4 
km. Ali a depressão na bacia de sima do Atlântico 
pode ser determinada, de maneira insofismável, 
mediante sondagens de eco. Todavia, como em 
seu  estado  bruto  o  magma  é  líquido,  tende  a 
manter-se  em  plano  eqüipotencial,  ou  seja,  a 
formar  uma  superfície  sem  depressões,  de 
rotação esférica ou elipsóide. Por conseguinte, a 
depressão  não  se  originou  paulatinamente,  por 
obra  de microforças  cinéticas,  pois  essas,  pelo 
contrário, teriam provocado a sua eliminação, já 
que  a  tendência  dessas  forças  teria  sido  a  de 
promover  a  retransformação  da  superfície 
atingida, levando-a a voltar ao seu primitivo plano 
eqüipotencial.
Como a  depressão  não  pode  ter  sido  formada 
gradualmente,  com  o  lento  escoar  do  magma 
dispersado,  o  seu  volume  deve  ter  diminuído 
mediante a dispersão e o transporte do magma 
para um outro lugar qualquer. O volume total de 
cinco  quatrilhões  de  toneladas,  conforme 
apurado,  corresponde  a  1,5  a  2  milhões  de 
quilômetros cúbicos; se imaginarmos esse total, 
em forma de paralelepípedos, amontoado sobre 



o estrato básico do Atlântico Norte, abrangendo 
uns  50  milhões  de  quilômetros  quadrados, 
obtém-se uma altura média de 1/25 km ou seja 
cerca  de  40  m.  O  Atlântico  Norte  ocupa  uma 
superfície  total  de  uns  5.000  x  10.000  km; 
comparando  a  altura  média  do  volume 
dispersado com essa largura, a menor das duas 
medidas supra, obtém-se a proporção 1:125.000. 
Assim  sendo,  trata-se  de  uma  grandeza  aliás 
bastante pequena, e dificilmente haverá alguém a 
considerar  fora de cogitação o fato de que,  no 
decorrer  da  maior  catástrofe  vulcânica  da 
História,  os  depósitos  de  magma, 
inimaginávelmente  vastos  debaixo  da  crosta 
terrestre,  teriam sofrido  perdas suficientes  para 
corresponder  a  um  rebaixamento  de 
aproximadamente  40m  em  média.  Sob  esse 
aspecto  e  por  ele  controlado,  o  nosso  cálculo 
está  perfeitamente  dentro  do  possível  e  do 
provável.
Suposto  que  o  cálculo  supra  seja  aceito  como 
correto,  poderia  fornecer  informações 
quantitativas  das  proporções  e  da  ordem  dos 
distúrbios  na  vida  terrestre,  causados  pelos 
produtos  projetados  durante  essas  erupções 
vulcânicas.
Uma catástrofe da natureza daquela ocorrida há 



dez milênios atrás, gera três grupos principais de 
produtos de projeção vulcânica, a saber: gases, 
água e lava.
Comecemos com a lava, visto que para tanto já 
existem  elementos  permitindo  o  seu  cálculo 
quantitativo.  Conforme  mencionado  em  outra 
parte,  eram  1,5  a  2  milhões  de  km3,  pesando 
aproximadamente 5 quatrilhões de toneladas cie 
produtos sólidos,  em grandes blocos,  flocos de 
cinza  e  pó  finíssimo.  O  vapor  de  água  os 
transportou  até  as  mais  altas  camadas  da 
atmosfera. Aliás, o vapor d'água sempre constitui 
o produto principal em toda atividade vulcânica, 
mormente sendo esta de origem submarina. Para 
levantar  e  transportar  àquelas  altitudes  cinco 
quatrilhões de toneladas de lava, cumpre calcular 
com massas de água no volume de, no mínimo 
quatro  vezes  o  seu  peso,  ou  seja  vinte 
quatrilhões  de  toneladas,  respectivamente  20 
milhões de km3.



Seqüência de diagramas. Fig. 39.
Diagrama 1. Antes da catástrofe. O torrão insular 
encontra-se  entre  as  placas  continentais,  onde 
ocupa ampla superfície, acima do nível do mar. À 
direita e à esquerda da ilha, as linhas de ruptura, 
oclusas  com  rochas  de  projeção  vulcânica. 
Diagrama 2. Durante a catástrofe.  O magma do 
substrato,  saindo  pelas  linhas  de  ruptura 
arrebentadas, é projetado ao ar pela água do mar 
em evaporação e lá disperso. O nível de magma 
começa  a  baixar:  gases  tóxicos  e  macaréus 
envolvem e inundam os continentes.
Diagrama  3.  Depois  da  catástrofe.  Debaixo  do 
torrão  insular,  a  superfície  do  magma  sofreu 
considerável  depressão  e  desceu  de  maneira 
apreciável.  O  torrão  insular  acompanhou 
isostalieamente  esse  rebaixamento, 
transformando-se  assim  em  um  maciço  térreo 
submarino:  os  picos  de  duas  das  suas 
montanhas tornaram-se ilhas rochosas. As placas 
tectónicas  continentais  sofreram  rebaixamento 
em suas bordas internas e ficaram em posição 
um tanto oblíqua. Por conseguinte, de um lado as 
zonas costeiras baixaram, enquanto que do outro 
lado subiram.





Então, um metro cúbico de água, pesando uma 
tonelada, teria transportado uns 250 kg de lava, 
em forma de cinzas, ocupando um volume parcial 
de  uns  100  litros,  ou  seja  10%  do  espaço 
ocupado pela água.  Esta estimativa opera com 
percentagem de água, a ser considerada antes 
como baixa do que elevada.
Todavia,  convém  considerar  que,  em sua  área 
norte, o Atlântico abriga uns 200 milhões de km3 

de água marinha. Portanto, somente 10% do seu 
volume de água teria participado nessa catástrofe 
de  dispersão.  Embora  esses  10%,  se  fossem 
divididos  uniformemente  sobre  a  superfície 
atlântica, tivessem concorrido para rebaixar o seu 
nível,  a água tem mobilidade bem maior que a 
lava  e,  assim  sendo,  não  demora  em 
restabelecer-se  no  seu  plano  eqüipotencial, 



temporariamente  desequilibrado.  Destarte,  as 
massas de águas necessárias para tanto que não 
existiam no Atlântico Norte, foram supridas pelo 
Atlântico  Sul.  Portanto,  na  superfície  do  nível 
oceânico nenhuma depressão chegou a formar-
se, a exemplo de como se formou nos estratos 
básicos  do  magma,  em  processo  de  súbito 
esfriamento. Todavia, ao comparar-se o montante 
de  20  milhões  de  km3  de  água,  conforme 
apurado, que teria evaporado e com ele levado 2 
milhões de km3 de magma, de um lado, com as 
reservas  hídricas  da  Terra,  somando  2.400 
milhões  de  km3,  do  outro  lado,  chega-se  à 
conclusão de que uma parcela ínfima desse total, 
ou seja 120 partes, estavam engajadas naquela 
catástrofe.  Contudo,  até  que  essas  massas  de 
águas retornassem ao mar do mundo, seu nível 
desceu,  temporariamente,  em  até  40  m,  no 
decorrer  de  poucas  semanas.  Em  seguida,  as 
águas devem ter subido um pouco além do seu 
nível  normal,  porque  as  águas  de  absorção, 
liberadas pelo magma, vieram a reforçar o ciclo 
hídrico terrestre.
Embora esses processos de compensação, em si 
só,  fossem  bastante  impressionantes,  não 
tiveram ressonância nas lendas do dilúvio, o que 
se explica  pelo  fato  de  os povos,  testemunhas 



daquela catástrofe, terem recebido e gravado na 
memória  impressões  muito  mais  fortes  e 
aterrorizadoras.
O  último  dos  três  grupos  de  produtos 
supramencionados  é  o  dos  gases  de  erupção. 
Além  do  vapor  d'água,  já  citado,  consistem 
principalmente  em  gás  carbônico,  (ou  melhor, 
dióxido  de  carbono,  C02),  e  ainda  em  gases 
asfixiantes, tais como vapores de enxofre e ácido 
sulfúrico,  ácido  clorídrico  e  sal  amoníaco,  bem 
como  cloretos  de  ferro  e  cobre,  ácido  bórico, 
composições  de  cianogênio  e  outros  tantos. 
Entre  esses,  os  componentes  altamente 
rarefatíveis,  tais  como o ácido carbônico,  ácido 
sulfúrico  e  cloreto  de  hidrogênio,  são  os  mais 
perigosos,  por  se  espalharem  sobre  grandes 
distâncias e afetarem com seu calor e toxicidade 
a homens e animais.
Mormente  os  gases  não-combustíveis  e  ácidos 
carbônicos liqüefeitos sob a pressão do magma 
eram dirigidos a um alvo distante, nas camadas 
de ozônio, entre 32 e 48 km de altitude. Essas 
camadas de ozônio desempenham papel vital na 
vida  terrestre,  protegendo  a  Terra  contra  os 
danosos  raios  ultravioleta  do  Sol,  de  ondas 
curtas,  ao  absorvê-los.  Por  conseguinte,,  em 
comparação  com  as  camadas  superiores  e 



inferiores  das  regiões  vizinhas,  as  de  ozônio 
sempre apresentam temperaturas mais elevadas.
Os  efeitos  da  interferência  nas  camadas  de 
ozônio foram sentidos pela Terra somente alguns 
séculos depois da catástrofe. Os raios ultravioleta 
influíram na vida terrestre, nos sobreviventes da 
catástrofe  a  ponto  de  mudar  o  seu  código 
genético.
Em  dezembro  de  1919,  Day  e  seus 
colaboradores  analisaram  os  gases  expelidos 
pela  cratera  Halemaumau,  no  Monte  Kiliauea 
(Havaí),  bastante  característicos  para  a 
composição de gases vulcânicos e, assim sendo, 
também dos componentes gasosos dos produtos 
projetados durante a catástrofe atlântida. Segue-
se a respectiva análise:

Percentagem do peso
Ácido carbônico ........................ 42,9
Nitrogênio.................................. 25,8
Água .......................................... 27,5

        Dióxido de enxofre .................... 3,7

Verificou-se assim que os gases contêm uma e 
meia  vezes  mais  ácido  carbônico  que  vapor 
d'água. Estimando-se a porcentagem da água de 
absorção  liberada  pelo  magma  ao  ser 



dispersado,  em  um  por  mil  do  vapor  d'água 
marinho, dali  se deduziria uma porcentagem de 
peso,  da  ordem  de  1,5  por  mil  de  ácido 
carbônico,  contido no volume global  das águas 
engajadas na catástrofe. Como esse volume era 
de  uns  20  quatrilhões  de  toneladas,  a 
porcentagem  do  ácido  carbônico  atingiu  a  30 
bilhões de toneladas, ou seja três vezes o volume 
total de ácido carbônico hoje existente no ar.
Esses  dados  permitem  deduzir  que,  com  a 
catástrofe  atlântida,  foram  liberadas  grandes 
quantidades de gases asfixiantes; visto que um 
metro  cúbico  de  ácido  carbônico  pesa 
aproximadamente  2  kg,  somente  com este gás 
tratar-se-ia de 15 quatrilhões de metros cúbicos. 
Porém isto ainda foi pouco em comparação com 
a atmosfera global, de cujo total representa tão-
somente  uma  milésima  parte.  Aconteceu,  no 
entanto,  que  no  intervalo  de  alguns  dias,  essa 
milésima  parte  do  volume  estourou, 
abandonando  o  local  onde  estava  densamente 
concentrada; as ondas de sua expansão vieram a 
espalhar-se  livremente  e  provocaram 
interferências catastróficas na vida terrestre. A fim 
de  ilustrar  esta  situação,  convém  lembrar  que 
mais  de  30.000  pessoas  morreram  em 
conseqüência da aspiração de gases asfixiantes 



liberados com a erupção do Monte Pelée, na Ilha 
de  Martinica  (1902),  de  proporções 
incomparavelmente  inferiores  às  da  Atlântida, 
que a maioria das vítimas da catástrofe clássica 
de Pompéia teve morte por asfixia.
Portanto,  tratava-se  de  cinco  quatriihões  de 
toneladas de produtos sólidos, aproximadamente 
20 milhões de quilômetros cúbicos de água e 20 
a 30 bilhões de toneladas, ou seja 20 quatriihões 
de metros  cúbicos  de  gases  asfixiantes.  Esses 
produtos  provocaram  terríveis  e  prolongados 
distúrbios na vida terrestre, tais como o dilúvio, 
que se tornou clássico. Aliás, ao contrário do que 
se supunha anteriormente, o dilúvio não destruiu 
a Atlântida, inundando-a, mas foi um dos efeitos 
posteriores, imediatos da catástrofe, concentrada 
nas  regiões  de  Atlântida,  e  aconteceu  após  o 
ocaso da ilha narrado por Platão.

O Mar de Lodo

Os  produtos  de  projeção  vulcânica  não 
costumam permanecer, por tempo indefinido, nas 
altas camadas da atmosfera. Mais cedo ou mais 
tarde, precipitam-se sobre o solo terrestre, porém 
na maioria dos casos em local distante do de seu 
lançamento.  Esses  produtos  são  levados  na 



direção  do  vento,  predominante  na  hora  da 
catástrofe  e,  quanto  mais  fina  for  a  sua 
consistência, tanto mais tempo levam para o seu 
retorno à Terra.
Igual à maneira como funciona um separador de 
ar  industrial,  os  produtos  mais  grossos  e  de 
tamanhos  maiores,  projetados  durante  a 
catástrofe  atlântica,  tornaram  a  cair  sobre  as 
imediações da região afetada; as de consistência 
mais  fina  precipitaram-se  sobre  regiões  mais 
distantes,  enquanto que as mais  diminutas das 
partículas  sofreram  o  seu  próprio  destino 
peculiar.
Os  dados  registrados  em  erupções  históricas 
permitem  avaliar  aproximadamente  a 
porcentagem  desses  três  grupos  de  produtos, 
projetados durante a catástrofe atlântida. Mais ou 
menos  uma  terça  parte  da  projeção  global 
deveria ter sido constituída por produtos grossos 
e dificilmente  mais  de uma vigésima parte,  por 
partículas  de  pó.  Nesse conjunto,  os  flocos  de 
cinza formaram o contingente principal, da ordem 
de 62%. Esta divisão, a mais provável do volume 
global,  daria os seguintes dados estimativos de 
peso:

1,50  quatrilhões  de  toneladas  de  produtos 



grossos
3,25 quatrilhões de toneladas de flocos de cinza
0,25 quatrilhões de toneladas de pó finíssimo

Comecemos, pois, com os produtos grossos.
Os  produtos  de  projeção  vulcânica  submarina 
são  diferentes  da  lava  fluida,  que  é  de 
consistência  compacta  e  vítreo-amorfa,  ou 
cristalina.  Por  força  de  sua  origem,  na  qual 
colaboram  o  vapor  d'água  e  matérias 
incandescentes, esses produtos são porosos. Se, 
por  exemplo,  a  lava  de  superfície,  enriquecida 
com a absorção da água,  saída de uma dobra 
arrebentada, entrar em um ambiente de pressão 
normal, lá encontra pressão menor daquela que 
acabou  de  sofrer.  O  seu  conteúdo  de  água  é 
transformado em bolhas de vapor, as quais então 
saem dos interstícios de sua estrutura molecular, 
junto  com  o  ácido  carbônico.  Os  gases  em 
expansão  conferem  a  essa  estrutura  uma 
consistência porosa e, com o enrijar da matéria 
ígnea, torna-se uma massa leve, extremamente 
vesicular, que conhecemos como a pedra-pomes.
Os produtos mais tenanzes, coerentes e sólidos 
da  projeção  vulcânica  são  transformados  em 
pedra-pomes.  Quanto  maiores  as  forças 
desintegrantes  às  quais  a  pedra-pomes  fica 



exposta, na fase de sua formação, tanto maior a 
ocorrência dos flocos de cinza, que são a pedra-
pomes  desintegrada  em  suas  partículas 
estruturais.
Em  geral,  a  pedra-pomes  costuma  representar 
alta  porcentagem  do  total  dos  produtos 
projetados.  Quando,  a  exemplo  do  que 
aconteceu nas erupções do Etna, do Vesúvio e 
também do Cracatoa, a pedra-pomes torna a cair 
no  mar,  devido  à  sua  porosidade,  por  muito 
tempo fica boiando na superfície, até se encher 
totalmente de água e afundar, ou antes disto ser 
triturada  pelo  bater  das  ondas.  Após  erupções 
vulcânicas de intensidade maior, a pedra-pomes 
forma lençóis, obstruindo a navegação, conforme 
Svante  Arrhenius  os  descreveu,  em  sua  obra 
"ERDE  (JND  WELTALL"  —  Terra  e  Universo 
(Leipzig, 1926, págs. 43 e seguintes):
"Pedras  grandes,  cheias  de bolhas,  flutuam no 
mar  como  pedra-pomes  e,  aos  poucos,  vêm 
sendo  trituradas  pelas  ondas,  que  as 
transformam em areia.  Areia e lama vulcânicas 
cobrem  áreas  extensas  do  leito  marinho.  Por 
ocorrer em grandes quantidades, a pedra-pomes 
flutuante  interfere  com a  rota  dos  navios;  este 
fato ocorreu e de maneira bastante acentuada,  
após a erupção do Cracatoa (1883)... "



Muitas pessoas leram essa passagem no livro do 
douto autor sueco, Prêmio Nobel, mas ninguém 
achou que ele teria falado bobagem. Por  outro 
lado,  Platão  está  sendo  censurado  por  ter 
transmitido o relato, recebido do seu informante 
na Antiga Egípcia, dizendo:
"Por  isto,  o  mar  deixou  de  ser  navegável  
naquelas zonas e não permite mais a passagem 
de navios, impedidos de avançar, pelas massas 
de  lodo,  de  grande  altura,  surgidas  com  o 
afundamento da ilha. "
A contingência de uma considerável interferência 
com  a  navegação  contemporânea, 
comprovadamente registrada com a erupção, em 
proporções  muito  menores,  do  Cracatoa, 
projetando  produtos  cujo  volume era  de  pouco 
menos  de  100  km3,  não  poderia  estar  fora  de 
cogitação, para o caso da catástrofe atlântica, de 
proporções vinte mil vezes maiores. Esta última 
catástrofe produziu 1,5 quatrilhões de toneladas 
de pedra-pomes, uma massa cujo volume quase 
atinge a 3 milhões de km3. Imaginando-se esse 
volume estendido como um lençol sobre todo o 
Atlântico Norte, com superfície de 50 milhões de 
km2, a sua espessura seria de uns 60 m. Todavia, 
como  os  diversos  segmentos  da  pedra-pomes 
dificilmente  ficariam  grudados  uns  aos  outros, 



formariam um lençol contínuo de uns 100 m de 
espessura  que,  devido  ao  seu  forte  efeito 
amortecedor, em toda aquela região, impediria a 
formação de vagas e ondas maiores e, portanto, 
estaria  menos  sujeito  à  ação  trituradora  das 
ondas  que  um  lençol  de  espessura  menor. 
Outrossim,  tal  lençol  poderia  ser  bastante 
resistente e perdurar por longo tempo-quanto a 
isto,  é  só  estudar  o  exemplo  da  erupção  do 
Cracatoa.
Neste  último  caso,  os  produtos  projetados 
durante a erupção eram da ordem de 100 km3, 
pesando  cerca  de  um  quarto  de  bilhão  de 
toneladas;  aproximadamente  um  terço  desse 
total era de pedra-pomes; a produção global da 
pedra-pomes  atingiu  a  uns  80  bilhões  de 
toneladas, com o volume aproximado de 160 km3 

(baseado no menor peso específico, ao redor de 
0,5).  Imaginando-se  esse  volume  de  pedra-
pomes estendido em forma de lençol, dessa vez 
cobrindo uma superfície cujo raio era de apenas 
500 km, o que deveria corresponder à situação 
real e, portanto, passando de 750.000 km2, a sua 
respectiva  espessura  teria  sido  de  25  cm  em 
média.  Apesar  de  sua  pouca  espessura,  esse 
lençol  era  um obstáculo  para  a  passagem dos 
navios  e  provavelmente  interferiu  com  a 



navegação durante semanas ou meses a fio.
No  mar  de  lodo  envolvendo  a  Atlântida,  a 
espessura  do  lençol  era  de  100  m  mais  ou 
menos, ou seja quatrocentas vezes a espessura 
daquele  que,  em  1883,  cobriu  o  Estreito  de 
Sonda.  Como  a  sua  persistência  aumenta, 
proporcionalmente, em relação à sua potência e 
à  superfície  coberta,  aquele  lençol  deve  ter 
representado  e  por  tempo  muito  mais 
prolongado,  um  sério  obstáculo  aos  poucos 
navios contemporâneos capazes a navegar  em 
alto-mar.
Outrossim, para tanto serviria de base aritmética 
razoavelmente  plausível  a  suposição  de  a 
persistência do lençol aumentar em proporção do 
seu  volume.  Sob  esta  hipótese,  a  duração  do 
lençol  de  pedra-pomes  ao  redor  da  Atlântida 
totalmente  submersa  deveria  ter  superado  em 
vinte  mil  vezes  aquela  do  lençol  ao  redor  do 
Cracatoa  que,  em  sua  erupção  fez  explodir 
somente  a  metade  do  vulcão.  A  grosso  modo, 
estimando-se em dois meses a duração do lençol 
originado com a catástrofe de Cracatoa, aquele 
originário  da  catástrofe  de  Atlântida  deveria  ter 
persistido  ao  longo  de  40.000  meses,  ou  seja, 
3.000  anos.  Sem  dúvida,  três  milênios 
representam  um  longo  período  de  tempo, 



amplamente suficiente para produzir e manter em 
circulação rumores de que além das Colunas de 
Hércules,  do  estreito  marítimo  aberto,  somente 
com a catástrofe atlântida, o mar está cheio de 
lodo a ponto de não ser  mais  navegável.  Qual 
teria  sido  o  número  dos  navios  que,  ao  longo 
desse período, tentaram, inutilmente, atravessar 
aquele mar de lodo?
Conquanto  a  autenticidade  dos  dados  da 
narrativa platônica venha sendo confirmada pela 
pesquisa  moderna,  não  pode  passar 
despercebido  o  fato  de,  nos  tempos  de  Sólon, 
quando  já  se  haviam passado,  e  talvez  desde 
havia muito os três milênios supramencionados, 
com grande probabilidade as águas nas regiões 
dos Açores já haviam voltado a ser navegáveis. 
Para tanto, a hipótese mais provável seria a de o 
lodo  na  superfície  ter  afundado,  formando  um 
estrato de base que, no decorrer do tempo, ficou 
coberto de uma espessa vegetação globiflora, de 
foraminíferas  e  carapaças  de  diatomáceas, 
constituindo  uma  rocha  sedimentar.  Aliás,  com 
isto teria resposta a pergunta crítica, indagando 
onde foram parar as enormes massas vulcânicas 
de estrutura mais grossa. Todavia, não se deveria 
ir  em busca de depósitos  de pedra-pomes nas 
regiões  costeiras  do  Atlântico,  pois  por  ser 



extremamente  vesicular,  no  decorrer  de  alguns 
milênios ela se desintegra com a constante ação 
mecânica e química do oceano e se transforma 
em  lodo,  para  aos  poucos  afundar  ou  ser 
carregado pelas correntezas marítimas.
Suposto que o afundamento de Atlântida tenha 
produzido quantidades enormes de tais produtos, 
desde a pedra-pomes até partículas do tamanho 
de  um  grão  de  pó,  logo  de  início  teriam  sido 
levados  para  Leste,  pela  Corrente  do  Golfo, 
transportados  em  sua  superfície.  Aos  poucos, 
foram  transformados  em  lodo  e  como  tal 
afundaram nas regiões das correntezas de água 
fria,  mais  próximas do leito  marinho;  por essas 
correntezas, subindo e descendo os desníveis e 
irregularidades  do  fundo  oceânico,  foram 
depositados,  em  toda  parte,  ao  longo  do  seu 
percurso. Destarte, em sua totalidade, as regiões 
costeiras ficaram enlodaçadas. Aliás, um relance 
no  mapa  mostra  detalhes  interessantes  a  este 
respeito.  Desde  o  Golfo  de  Biscaia  até  La 
Rochelle, a costa é plana, pouco perfilada e sobe 
em  aclive  suave,  sem  apresentar  delta  fluvial 
algum; também a foz do Rio Garonne é de típica 
conformação  cilíndrica,  sem  no  entanto 
apresentar um delta propriamente dito. Segundo 
argumenta E. F. Schlaepfer, cientista suíço, estas 



particularidades  prendem-se  ao  processo  de 
enlodaçar, sofrido pelos remanescentes, apenas 
aparentemente perdidos, da catástrofe atlântida.
Evidentemente,  esse  processo  já  estava 
concluído muito antes dos tempos de Platão. O 
mar de lodo, a Oeste das Colunas de Hércules, 
continuou  somente  na  lembrança,  como  se  de 
fato  ainda  persistisse,  conforme  efetivamente 
persistiu alguns milênios atrás. Todavia, continua 
como realidade o fato de as massas de pedra-
pomes e lodo, originadas com o afundamento de 
Atlântida,  assumirem  volumes  de  proporções 
suficientes  para,  durante  períodos  muito 
prolongados, formarem um lençol que se tornou 
um sério obstáculo para a navegação no Atlântico 
Norte.

As Chuvas do Dilúvio

Contudo, não eram somente os produtos sólidos, 
de grande tamanho, que fizeram surgir o fabuloso 
mar de lodo, a oeste das Colunas de Hércules; 
também os de tamanho médio, até os pós mais 
finos,  projetados  durante  a  catástrofe  atlântica, 
produziram  efeitos  posteriores,  em  parte 
catastróficos.  Esses  efeitos  podem,  igualmente, 
ser  reconstituídos  e  explicados,  em  base  de 



comparações  quantitativas  com  erupções 
vulcânicas  e  suas  conseqüências  devidamente 
registradas pela História.
Já descrevemos, em outra parte, como em tais 
erupções a ação combinada do magma e vapor 
d'água  produz  os  chamados  lapíli,  pedras 
minúsculas, bem como as cinzas vulcânicas que, 
em todas as erupções de maior intensidade, são 
originadas  em  quantidades  por  vezes 
surpreendentemente grandes. Durante a erupção 
do Vesúvio, em 1906, bastante intensa porém de 
efeitos meramente locais, nuvens de cinza foram 
os principais produtos de projeção. Todavia, em 
Nápoles, nas proximidades imediatas do Vesúvio, 
a chuva de cinzas foi forte a ponto de danificar e 
fazer  desabar  os  tetos  de  várias  casas.  No 
entanto, muito mais sofreu a cidade de Pompéia, 
em 79 d.C., quando:
"Uma camada de cinza, de 7 m, cobriu Pompéia,  
à  guisa  de  camada  protetora,  responsável  por  
sua conservação até as escavações realizadas 
na época contemporânea. Ali, o finíssimo pó de 
cinza e a lama, formada pela chuva, envolveram 
os cadáveres como uma máscara mortuária de 
gesso e endureceram como cimento; e quando 
os  resíduos  decompostos  foram  retirados 
daqueles moldes, foi possível examinar em todos 



os  seus  detalhes  os  corpos  e  objetos  ali  
encerrados.  As  cinzas  que  caíram  no  mar 
transformaram-se  em  uma  espécie  de  tufo, 
encerrando animais e algas marinhas. A terra da 
Campagna  Felice,  perto  de  Nápoles,  é 
constituída por esses produtos consolidados de 
projeção vulcânica..."  (Svante Arrhenius,  "ERDE 
UND WEL-TALL"  — Terra e Universo, págs. 42-
44).
Embora essa erupção clássica fosse catastrófica 
para  as cidades  de  Pompéia  e  Herculano,  nas 
imediações do Vesüvio, em absoluto não foi uma 
das de maior intensidade e mesmo se fosse, não 
poderia  ser  comparada  com  o  cataclismo  pré-
histórico  que  se  abateu  sobre  o  Atlântico.  É 
impossível determinar as quantidades de cinzas, 
caídas  no  mar,  quando  a  Atlântida  afundou; 
porém,  segundo  toda  a  probabilidade,  aquelas 
partículas finíssimas, projetadas até a troposfera 
e  a  ionosfera,  foram  espalhadas  sobre  vastas 
regiões, de modo que, ao voltarem à Terra, em 
sua  maior  parte  não  se  precipitaram  sobre  o 
Atlântico,  mas  sobre  os  países  para  os  quais 
foram  transportadas  pelos  ventos  zonais, 
predominantes na hora da catástrofe.
Convém lembrar o que já foi dito, em outra parte, 
sobre as regulares direções telúricas dos ventos. 



Todavia,  cabem aqui  algumas  breves  palavras, 
repetindo que no cinturão equatorial predominam 
as monções de leste, enquanto que, em latitudes 
mais  altas,  acima de 40°  norte,  prevalecem os 
ventos  de  oeste.  Por  conseguinte,  os  ventos 
levaram  para  o  Oeste  as  cinzas  projetadas 
durante as erupções ocorridas nas proximidades 
do  equador  e  levaram para  o  Leste  e  o  Velho 
Mundo, as cinzas provenientes das regiões dos 
Açores, epicentro das erupções.
Aliás, não eram somente os três quatrilhões de 
toneladas de cinzas vulcânicas, apuradas para o 
Atlântico  Norte,  que  destarte  e  em  terríveis 
nuvens negras se dirigiram para o Leste. Ainda 
estavam acompanhadas de nada menos de vinte 
quatrilhões de toneladas de água, em forma de 
vapor úmido, prenhe de chuvas que, juntamente 
com as partículas de magma,  foram projetadas 
ao ar no decorrer da catástrofe. Essas inúmeras 
partículas ínfimas e os cristalitos do sal marinho, 
sempre  originados  com a  evaporação  da  água 
marinha,  formaram  núcleos  de  condensação, 
ideais  para  as  gotas  de  chuva;  sobre  eles 
precipitou-se  o  vapor  d'água,  em  fase  de 
paulatino  esfriamento.  Assim  sendo,  as  cinzas 
projetadas, ricas em teor salino,  graças à água 
do mar que as acompanhava, constituíram-se em 



uma  fonte  provavelmente  singular  de  uma 
inimaginável precipitação pluvial sobre áreas de 
imensa  vastidão.  Conforme acima  mencionado, 
os  ventos  de  Oeste,  predominantes  nas  altas 
latitudes, levaram para o Leste e sobre a placa 
tectônica do Velho Mundo as nuvens carregadas, 
ameaçadoras,  tingidas  de  negro  pelas  cinzas, 
enquanto que as monções de Leste levaram-nas 
sobre as regiões tropicais do Novo Mundo. Desta 
forma, originaram-se duas regiões características 
de  precipitação  pluvial,  palco  das  cenas  de 
horror,  perpetuadas  nas  lendas  do  dilúvio, 
surgidas  entre  os  povos  habitando  as  regiões 
atingidas.
Com  isto,  a  nossa  reconstituição  alcançou  um 
ponto  desde  há  muito  tema  de  debate  e  que, 
devido ao relato bíblico do dilúvio, é de grande 
interesse  em  toda  parte.  Portanto,  comecemos 
com o olhar voltado para o leste, com os países 
da lenda clássica do dilúvio.
Vinte  quatrilhões  de  toneladas  de  água, 
misturadas com três quatrilhões de toneladas de 
cinzas, distribuídas de maneira aproximadamente 
equivalente sobre a superfície global do Norte da 
Eurásia,  dariam  uma  precipitação  pluviométrica 
de uns 30 m em média. Eis o reservatório quase 
inesgotável, a partir do qual o dilúvio se abateu 



sobre o Velho Mundo; realmente naquela época 
estavam  abertas  as  comportas  do  céu  e  das 
profundezas,  quando  as  águas  de  todas  as 
nascentes,  todos  os  regatos,  ribeiros,  rios 
grandes  e  pequenos,  cresceram  contínua  e 
aterrorizadoramente  com  as  chuvas 
inimagináveis,  intermináveis,  misturando-se com 
os  macaréus,  para  um  dilúvio  devastador, 
aniquilando toda vida sobre a Terra.
A queda do "Planetóide A" estava condicionada 
àquele período exato, bem como ao local do seu 
impacto, precisamente naquela linha de ruptura, 
ultra-sensível, no Atlântico, que então arrebentou 
e, pela combinação das forças do fogo com as da 
água,  entre  outros,  criou  também  aquelas 
imensas  regiões  diluviais,  onde  houve  as 
inundações  características,  conhecidas 
genericamente como o "dilúvio". Eis a exposição 
nítida  e  patente  de  toda  a  série  causal.  Outro 
assunto é o referente à interpretação religiosa e 
ao  sentido  metafísico,  dado  a  esse  tremendo 
fenômeno  natural,  pelas  tradições  religiosas  e 
históricas.
Foi  preciso  adiantar  aquelas  breves  palavras, 
visto  que  no  âmbito  das  Ciências  Naturais,  a 
rejeição das lendas do dilúvio quase sempre está 
devida  à  negação  dos  componentes  míticos  e 



religiosos  envolvidos  e  que  são  considerados 
como  inaceitáveis.  No  caso  presente  esta 
motivação,  justificada ou não,  inexiste,  frente  à 
gênese  natural  também  do  dilúvio,  nitidamente 
contornado perante os nossos olhos.
Comecemos com o dilúvio na Mesopotâmia.
O  País  entre  os  Dois  Rios  não  foi  inundado 
somente pelas águas dos rios Eufrates e Tigre, 
conforme por vezes se assume, na tentativa de 
explicar  a  lenda  do  dilúvio,  mas  ainda  sofreu 
precipitações  de  chuva  e  lama, 
superdimensionais,  precedidas  de  macaréus 
igualmente gigantescos. A Epopéia de Gilgamés 
descreve  o  prenuncio  da  catástrofe  e  sua 
decorrência  de  maneira  nada  exagerada, 
dizendo:
"...  Veio  o  tempo  quando  os  soberanos  das 
trevas  mandaram uma terrível  chuva.  Eu  olhei  
esse tempo e ele era terrível de olhar.
Ao amanhecer, surgiram nuvens, negras como o 
corvo. Todos os espíritos do mal estavam soltos 
e toda a claridade transformou-se em escuridão. 
Os ventos do Sul sibilaram, as águas trovejaram, 
as águas já subiram até as montanhas, as águas 
afogaram todo o povo...
Durante seis dias e seis noites, as chuvas caíram 
iguais a enxurradas. No sétimo dia a tempestada 



das  águas  amainou.  Houve  um  silêncio  como 
depois  da  batalha.  O  mar  acalmou-se  e  as 
torrentes  da  desgraça  silenciaram.  Eu  olhei  o 
tempo e vi como ficou calmo.
Todo o povo foi transformado em lodo. O solo da 
Terra ficou deserto, desolado..."
A Epopéia de Utnapishtim atribui  esta narrativa 
ao bisavô de Gilgamés, o Noé sumério, o único 
homem sobre a Terra avisado em tempo útil pelo 
deus Ea e que, abrigado em sua arca, sobreviveu 
ao dilúvio, para depois, junto com sua mulher, ser 
transportado para  o  Mar  do  Oeste,  na  foz  dos 
rios, para uma Ilha da Bem-aventurança.
Teria sido esta a terra remanescente de Atlântida, 
o misterioso país de Tlil-lán-Tlappalán das lendas 
maias?
Ao  que  parece,  a  narrativa  encerra  detalhes 
autênticos,  tais  como  as  terríveis  chuvas,  o 
horrível  mau tempo,  as nuvens negras como o 
corvo,  a  transformação  da  claridade  do  dia  na 
escuridão  da  noite,  as  águas  subindo  as 
montanhas e, enfim, as imensas massas de lodo, 
originadas  com  as  cinzas,  precipitadas  com  a 
chuva, cobrindo toda a vida sobre a Terra, cujo 
solo ficou "deserto, desolado..."
Por muito tempo, essa narrativa foi ridicularizada 
como  fábula  ou  mito.  Tentou-se  diminuí-la, 



qualificando-a  de  lenda  exagerada, 
supervalorizando  e  em  muito  uma  pequena 
catástrofe  local,  até  que,  em  1928,  Leonard 
Wooley e seus colaboradores realizaram as suas 
desde então famosas escavações em War-ka-Ur 
e  depararam  com  um  resquício  insofismável 
daquela  inundação,  supostamente  lendária.  Por 
aquela  ocasião,  os  pesquisadores  encontraram 
uma espessa camada de lodo aluvial, de 2,5 m, 
isenta de qualquer objeto a identificá-la, situada 
bem  embaixo  dos  túmulos  dos  primitivos  reis 
sumérios e a uns 12 m abaixo da atual superfície 
terrestre.
Nem Woolley podia duvidar de que ali se tratava 
de  uma  evidência  irrefutável,  atestando  a 
ocorrência  de  uma  inundação  realmente 
gigantesca. Aliás, Wooley seria o último a duvidar 
desse fato, pois tinha a seu dispor as listas das 
dinastias reais da Suméria até a época do dilúvio. 
Wooley datou essa camada estéril de lodo aluvial 
do quarto milênio antes da era cristã. Porém, a 
que  título  sentiu-se  autorizado  a  fazer  tal 
datação?  Em  se  tratando  de  um  estrato  sem 
qualquer  traço a identificá-lo,  até o arquipélago 
mais  versado  somente  poderia  opinar  que, 
evidentemente, deveria ser mais antigo do que os 
outros estratos ao seu redor,  onde foram feitos 



achados  arqueológicos,  sem  no  entanto  poder 
precisar a sua data.
Em todo caso, é insustentável a tese de Wooley, 
afirmando que a camada estéril  de lodo aluvial 
fosse originária de uma enorme inundação, igual 
àquelas que supostamente se repetem nas terras 
situadas entre os rios Eufrates e Tigre,  sempre 
sujeitas  a  enchentes.  Tais  ocorrências  não 
produzem,  em  absoluto,  estratos  estéreis. 
Quando  o  mar  invade  as  terras,  ou  os  rios 
transbordam  dos  seus  leitos,  as  águas 
desenfreadas  levam  de  roldão  tudo  quanto 
encontram  em  sua  passagem,  pessoas, 
amnimais,  habitações,  objetos  de  uso.  Nas 
regiões inundadas, tudo isto forma o sedimento 
que  se  mistura  com  o  lodo  e  as  terras  férteis 
levadas  pelas  águas.  Por  conseguinte,  ali  ou 
acolá,  os  estratos  aluviais,  assim  originados, 
deveriam  encerrar  alguns  achados,  tais  como, 
ossos  humanos  e  de  animais,  pedaços  de 
madeira  fossilizada,  artefatos,  enfim,  material 
arqueológico.
Esta  seqüência  de  idéias  permite  pois  a 
conclusão de que o estrato, sem qualquer objeto 
a identificá-lo,  localizado por Wooley,  não pode 
ser o produto de uma tal inundação.
Somente uma chuva de cinzas e lama,  igual  à 



ocorrida uns dez milênios atrás e que levou tudo 
que  estava  em sua  passagem,  seria  capaz  de 
produzir, como derradeiro sedimento, um estrato 
de  argila  aluvial  finamente  granulado.  Sem 
dúvida, tal estrato nem poderia encerrar qualquer 
achado arqueológico, porque antes de se tornar 
fóssil toda matéria já fora totalmente lavada pelas 
águas das chuvas e dissolvida no mar.
A título de evidência geológica, esses dois metros 
e  meio  de  argila  aluvial  atestam  a  realidade 
daquela inundação, que a Bíblia descreveu:
"...  romperam-se  todas  as  fontes  do  grande 
abismo e abriram-se as cataratas do céu; e caiu 
chuva  sobre  a  terra  durante  quarenta  dias  e 
quarenta noites...
E as águas engrossaram prodigiosamente sobre 
a terra; e todos os mais elevados montes, que há 
sob todo o céu, ficaram cobertos. A água elevou-
se quinze côvados acima dos montes, que tinha 
coberto...  E as águas cobriram a terra  durante 
cento e cinqüenta dias. "
(GEN. 7, 11, 12, 19, 20, 24)

Seria  exagero?  Será  que  as  águas  realmente 
cobriram os montes na periferia  da planície  da 
Mesopotâmia?  A espessura  do  estrato,  medida 
por  Wooley,  deu  ensejo  a  um  controle 



quantitativo, pois esse estrato aluvial representa 
as quantidades remanescentes do lodo caído do 
céu,  que  não  foram  levadas  ao  mar,  com  a 
enxurrada gigantesca das chuvas diluviais mas, 
como  substrato  sedimentar,  permaneceram  em 
terra seca, no solo continental inundado.
Todavia, somente uma parcela ínfima pode assim 
ter ficado como resquício,  representando pouco 
mais de 5% a 10% do volume total das massas 
de  lodo.  Se  todo  o  lodo  fosse  depositado,  o 
estrato  estéril  não teria  a  espessura de 2,5  m, 
mas sim,  de 25  a  50 m.  Calcula-se em média 
com  vinte  partes  de  água  para  três  partes  de 
cinzas  e  lodo;  como  o  peso  específico  dessas 
substâncias é de 3 kg p/litro,  há uma parte do 
volume de lodo para vinte partes do volume de 
água, apurando-se assim os volumes das águas 
envolvidas  naquele  processo.  A  camada 
correspondente de água era de espessura umas 
vinte vezes superior àquela da camada de lodo, 
calculada sem perdas, portanto, da ordem de 500 
a  1.000  m.  Enchentes  subindo  a  tais  altitudes 
podem perfeitamente cobrir  colinas e montes e 
ainda ultrapassar em 15 côvados os seus cumes. 
Em  todo  o  País  entre  os  dois  rios,  na  época 
povoado  principalmente  por  povos  pastores  e 
nômades, quase inexiste uma elevação do solo, 



capaz de oferecer proteção contra o furor de tais 
massas de águas. Logo, o relato bíblico não está 
exagerando.
Por  outro  lado,  poder-se-ia  alegar  que  a 
precipitação  pluviométrica  foi  computada  como 
tendo sido de somente 30 m em média e, assim 
sendo, como foi possível às águas, inundando a 
Mesopotâmia, subir para pontos muito mais altos, 
bastante além dessa marca?
A resposta  é  fácil.  A precipitação  pluviométrica 
média  não  é  o  fator  decisivo,  mas  sim  a 
proporção  efetiva  das  águas  invadindo 
determinada área que, por sua vez, depende das 
respectivas  condições  geográficas.  Na 
Mesopotâmia,  as  chuvas  normais  nem  seriam 
suficientes para alimentar os dois grandes rios, o 
Eufrates  e  o  Tigre,  que  atingem  as  suas 
proporções  somente  pelo  fato  de  percorrerem 
uma  vasta  área  de  captação,  que  se  estende 
muito além da Mesopotâmia e onde suas águas 
vêm sendo engrossadas por grande número de 
tributários.  Isto  vale  igualmente  para  as 
condições hidrográficas, durante o dilúvio, então 
anormais, no que se refere ao fator quantitativo. 
Também  para  esses  volumes  de  águas  a 
Mesopotâmia, o vale entre os dois rios gigantes, 
funcionou como um açude,  captando as  águas 



das  chuvas,  caídas  em  toda  a  região  Norte  e 
acumulando-as para que crescessem e subissem 
a  alturas  múltiplas  daquela  média  de  30  m de 
precipitação pluviométrica,  apurada para toda a 
Eurásia.  Logo,  está  plenamente  justificada  a 
afirmação  de  que  o  achado  de  Wooley 
representa  uma  prova  qualitativa  bem  como 
quantitativa  da  autenticidade  dos  relatos  do 
dilúvio, conforme registrados em textos bíblicos e 
sumérios.
Ademais, a tradição bíblica é confirmada também 
por  um  exame  quantitativo  das  condições 
específicas. A área de captação dos rios Eufrates 
e  Tigre  ocupa  uma  superfície  de  uns  800.000 
km2; com precipitação pluviométrica de 30 m, em 
média,  aumentada  com  as  massas  de  águas, 
invadindo  o  país,  do  Sul,  aproximadamente  50 
bilhões de m3 de água vieram a ser represadas 
no açude da Mesopotâmia; o comprimento médio 
da  via  de  escoamento  é  de  700  km;  por 
conseguinte,  calcula-se  com  o  seguinte  corte 
transversal  de  vazão:  50  bilhões,  divididos  por 
700.000 = 70 milhões de m2. O "vazamento" do 
açude  da  Mesopotâmia  é  de  uns  160  km  de 
largura;  portanto,  as  massas  de  água  cobrindo 
toda a parte baixa do país entre os dois rios, de 
onde vazaram, lentamente, devem ter alcançado 



a  profundidade  de  500  m;  este  valor  confere 
aproximadamente com o estimativo obtido para a 
sedimentação  das  massas  de  argila.  Aliás,  a 
topografia  mesopotâmia  está  aí  para  tirar  as 
últimas  dúvidas  a  respeito  da  autenticidade  do 
relato  bíblico  do  dilúvio.  Embora  fosse  em 
linguagem poética, a Bíblia descreve fatos reais, 
sem o menor exagero, quando diz:
"Toda  a  carne  que  se  movia  sobre  a  terra  foi  
consumida; as aves, os animais, as feras e todos 
os répteis que andam de rastos sobre a terra e 
todos os homens.
Tudo o que respira e tem vida sobre a terra, tudo  
morreu.  E  foram  exterminados  todos  os  seres 
vivos que havia sobre a terra, desde o homem 
até as bestas, tanto os répteis como as aves do 
céu, tudo foi exterminado da terra; ficou somente 
Noé e os que estavam com ele na arca".
(GEN. 7,21-23)

As pessoas foram transformadas em lodo;  é  o 
que diz,  igualmente, o relato sumério. Mas, por 
que também morreram as aves? Por que as aves 
não lograram salvar-se daquela inundação, que, 
segundo Woolley e outros, não passou de uma 
enchente  de  proporções  maiores?  Para  tanto 
somente  deveriam ter  abandonado as planícies 



inundadas  da  foz  fluvial  e  voado  para  pontos 
mais altos. Por que não o fizeram? Porque não 
puderam  fazê-lo.  As  chuvas  fortíssimas, 
incessantes,  envolveram  também  as  aves, 
afogando-as  no  redemoinho  da destruição  total 
de toda a vida. Aliás, é justamente este ponto, a 
mortandade  das  aves,  a  ítfenstar  que,  em 
absoluto,  aquela  catástrofe  não  pode  ser 
considerada  e  qualificada  como  uma  mera 
inundação marinha.
As  chuvas  do  dilúvio  não  eram  uma  chuva 
comum,  de  maior  intensidade;  eram totalmente 
diferentes e incomparavelmente mais perigosas. 
A  enorme  saturação  do  ar  com  núcleos  de 
condensação pode ter feito com que cada metro 
cúbico  de  ar  contivesse  até  um quilograma de 
água de chuva misturada com lodo; este seria um 
valor extremo. Nesse caso, a massa de nuvens, 
sob  tais  condições  metereológicas  capaz  de 
produzir precipitação pluviométrica de 30 m em 
média, deveria ter alcançado uma altitude de 30 
km, em média, o que corresponde a três vezes a 
altitude do Monte Everest. Essas montanhas de 
nuvens, cujos cumes adentraram profundamente 
a estratosfera, eram pretas, negríssimas, devido 
a  seu  elevado  teor  de  cinzas.  Aliás,  o  relato 
sumério  menciona  também  esse  detalhe. 



Aconteceu que essas partículas logo adquiriram 
altas cargas eletrostáticas; portanto, relâmpagos 
cintilantes atravessaram as nuvens negras e lá 
detonaram em tremendas descargas elétricas; ao 
mesmo tempo, elas eram traspassadas por funis 
térmicos  e  furacões  de  incrível  intensidade  e 
potencial.
O  relato  bíblico  conta  que  um  só  homem  se 
salvou  da  catástrofe.  Na  Epopéia  de  Gilgamés 
seu  nome  é  Utnapichtim;  na  Bíblia,  chama-se 
Noé. A sua arca teria atravessado as águas em 
fúria  e,  quando  escoaram,  aportado  no  monte 
Nisir.
Pesquisadores  norte-americanos,  que  tomaram 
este  relato  ao  pé  da  letra,  afirmaram  ter 
distinguido, com seus binóculos, os contornos da 
arca  de  Noé,  na  geleira  cobrindo  o  cume  do 
Monte Ararat. Seria essa montanha, de 5.188 m 
de altitude, idêntica com o Nisir, o monte bíblico? 
O Dr. Bender, geólogo e prospector de petróleo, 
profundo  conhecedor  daquela  região,  duvidou 
disto.  Ele  argumentou  que  mesmo  uma 
inundação das proporções do dilúvio jamais teria 
sido capaz de transportar objetos flutuantes, ou 
até navios, através de 1.100 km, sobre cadeias 
de  montanhas  de  2.000,  ou  ainda  4.000  m de 
altitude.  Se  tal  fosse  possível,  então  os 



resquícios do dilúvio deveriam ter ficado presos, 
logo, de início, no primeiro dos picos mais altos, 
que,  neste  caso,  seriam  os  da  cordilheira  de 
Cudi,  um maciço de rocha calcária  e  dolomita. 
Situado em direção oeste-leste, eleva-se a 1.600 
m acima da planície, que em aclive suave sobe 
até  400  m  de  altura  e  onde  o  Rio  Tigre 
depositava seu cascalho em forma de terraços.
Esta  conjetura  provou  estar  correta.  Um  douto 
hoca  encontrou  em  antigas  escrituras  árabes 
uma passagem, dizendo que a arca de Nug, (é 
este  o  nome  dado  ao  patriarca  bíblico  pelos 
maometanos),  aportou  nas  montanhas  de  Al 
Judhi.  E  um  xeique  curdo  afirmou  que,  desde 
tempos imemoriais ali mesmo se situaria um local 
sagrado,  destino  de  romarias,  onde,  enterrada 
debaixo  das  areias,  encontrar-se-ia  madeira 
asfaltada; seriam os remanescentes da arca de 
Nug  e  quem  cavar  até  achá-la,  de  lá  poderia 
retirar uma lasca, para guardá-la como amuleto 
de valor inestimável contra magia e doença.
Pouco  depois,  o  Dr.  Bender  foi  para  o  lugar 
indicado.  Lá  mandou  retirar  a  neve;  encontrou 
areia  e  debaixo  da  areia  deparou  com  uma 
camada  de  humo  decomposto,  encerrando  um 
pedaço negro como breu, um resto orgânico, com 
traços de asfalto. Seria esta a madeira? Madeira 



da arca de Noé? Como é que fala a Bíblia?
"Faze uma arca de madeira de cipreste; farás na 
arca uns pequenos quartos e calefata-la-ás com 
betume por dentro e por fora. "
(GEN. 6, 14)

Tratar-se-ia  com  isto,  realmente,  de  um  objeto 
flutuante, datando dos tempos do dilúvio? É difícil 
datar o achado, porque os restos de madeira lá 
encerrados são mínimos e extremamente rotos. 
No  entanto,  além  deste,  há  ainda  outros 
'argumentos  fortes.  A  areia  cobrindo  o  humo 
contém pó de quartzito,  a exemplo da areia do 
mar. De que maneira esse pó de quartzito teria 
chegado até 1.200 m de altitude, subindo pelos 
terraços do Rio Tigre, quando em toda a região 
existem  somente  rochas  calcárias  e  dolomita, 
mas, nenhuma rocha primitiva, que, decomposta, 
teria fornecido os grãos de quartzito? Essa areia 
somente pode ser de origem marinha. E somente 
as águas poderiam ter  levado para o  cume do 
Cudi  a  areia  e  o  objeto  orgânico  flutuante, 
transformado em humo,  depositando-os  ali,  em 
uma  depressão  aluvial,  perfeitamente 
identificável como tal, aberta para o Sul, no lugar 
previsto  por  seu descobridor,  a  saber:  no  local 
exato  onde,  na  linguagem  simbólica  da  Bíblia, 



outrora o patriarca celebrou a nova aliança com o 
seu Deus, debaixo da luz de sete cores do arco-
íris.
Todavia,  há  ainda  um  ponto  a  esclarecer.  As 
chuvas diluviais vieram do Noroeste; tudo quanto 
encontraram em sua passagem levaram para o 
Sudeste, para o Golfo Pérsico. Então, como pôde 
qualquer  objeto  flutuante  vir  a  parar  nas 
montanhas  de  Cudi,  situadas  a  Nordeste?  E 
como o dilúvio, que supostamente teria atingido 
de  500  a  1.000  m  de  altura,  poderia  ter 
transportado qualquer objeto para 1.600 m acima 
da planície?
Pois bem, há uma explicação plausível, inclusive 
para  esta  pergunta.  Em  tempos  remotíssimos 
existiu  na  Ásia  Central,  nos  planaltos  da 
Mongólia,  um mar interno,  cercado por cadeias 
de altas montanhas,  que se partiram durante a 
catástrofe; contudo, o traçado da praia daquele 
mar interno continua distinto, até os dias de hoje. 
As  suas  águas  desceram sobre  o  Estreito  dos 
Dardanelos, como o "dilúvio de Foroneu", e lá se 
misturam com as ondas provenientes do foco da 
catástrofe; reuniram suas forças e deram várias 
voltas  ao  redor  do  globo  terrestre,  fazendo  o 
oceano subir em vagas de milhares de metros de 
altura. O mar enfrentou as massas das águas e 



chuvas e invadiu a Mesopotâmia antes de lá se 
abater o dilúvio. As águas salgadas destruíram os 
povoados e levaram para o Noroeste tudo quanto 
sobre elas conseguiu flutuar. Naquela tragédia de 
dra-maticidade infernal, as ondas trovejantes, as 
águas represadas, as águas do mar e as chuvas 
incessantes desempenharam os seus respectivos 
papéis  e  fizeram  com  que  na  Mesopotâmia  o 
dilúvio  subisse  até  2.000  m acima  do  nível  do 
mar,  ou  seja  1.600  m  acima  da  base  das 
montanhas Cudi.  Ao recuar,  o dilúvio depositou 
os  objetos  flutuantes  por  ele  levados  onde  as 
correntezas e contra-correntezas formaram sifões 
localizados,  iguais  aos  que  originaram  a 
depressão,  aberta  para  o  Sul,  no  topo  da 
montanha de Cudi.  No decorrer  dos tempos,  a 
areia,  areia  do  mar  misturada  com  substratos 
depositados  pelas  chuvas  diluviais,  veio  a 
encobri-los; a depressão aluvial  secou. Debaixo 
da  areia  de  quartzito,  a  madeira  apodreceu.  O 
que  ficou  conservado  no  humo  são  aqueles 
pedaços,  apresentando vestígios  de  asfalto,  os 
amuletos, testemunhas mudas do dilúvio bíblico, 
atestando que a Bíblia tinha razão, estava certa 
com  aquele  seu  relato,  por  tanto  tempo 
contestado  e  debatido.  Enfim,  este 
relacionamento causai entre o dilúvio bíblico e o 



desaparecimento  de  Atlântida  permite  fixar 
cronologicamente  ao  redor  de  9.000  a.C.  este 
fato  sempre  posto  em  dúvida  e,  com  isto, 
autentica  também  a  presumivelmente  primeira 
datação  bíblica,  suscetível  de  comprovação 
científica.
A exemplo do que aconteceu na Mesopotâmia, 
também  em  outros  países  orientais  houve 
destruição total, causada por chuva de sangue e 
lodo e terríveis inundações.
Dizem que um terremoto teria aberto o Estreito 
dos Dardanelos, e tremendas massas de água, 
originadas  com  o  transbordamento  do  mar 
interno,  na  Mongólia,  que  escoaram  pelo  Mar 
Cáspio  e  Mar  Negro,  teriam  inundado  aquelas 
regiões pré-helênicas, durante nove longos dias. 
Esta  catástrofe  está  ligada  aos  nomes  do  rei 
pelasgo  Foroneu  e  de  Deucalião,  filho  de 
Prometeu.  Foroneu  era  considerado  como  o 
"Adão  grego",  o  primeiro  homem  a  ser  criado. 
Segundo  a  lenda,  Deucalião  era  casado  com 
Pirra,  filha  de  Epimeteu  e  Pandora,  a  primeira 
mulher formada por Vulcano, dotada de todas as 
graças  e  talentos,  dona  de  uma  caixa  onde 
estavam encerrados todos os males do mundo. A 
exemplo  de  como  Ea  advertiu  Utnapichtim,  o 
sumério,  El  avisou seu fiel  servo Noé,  também 



Prometeu  preveniu  seu  filho  Deucalião, 
aconselhando-o  a  fazer  uma  grande  arca  para 
nela retirar-se. Deucalião aceitou o conselho do 
pai, assim como Noé e Utnapichtim seguiram as 
instruções  recebidas.  Este  paralelo  entre  as 
diversas versões das lendas do dilúvio, contadas 
no País entre os dois rios e na Grécia, constitui 
uma prova da existência de uma só fonte comum, 
inspiradora  das  tradições,  relatando  um  só 
evento singular e pavoroso, que contam em sua 
linguagem visual e mitológica.
Como  Noé  aportou  no  monte  Nisir,  Deucalião 
aportou  no  Parnaso.  A  exemplo  do  patriarca 
bíblico,  Deucalião  lá  desembarcou  da  arca 
salvadora  para  oferecer  o  seu  sacrifício  à 
divindade. A exemplo do El bíblico, também Zeus 
aceitou com benevolência a oferenda. Aqui e ali, 
as preces foram ouvidas, as graças concedidas; 
aquele que as pediu tornou-se o patriarca de uma 
nova geração humana, pós-diluvial.
E  o  mito  continua:  aí  então  Deucalião  e  Pirra 
apanharam pedras, no solo enlamaçado e, sem 
olhar, jogaram-nas para trás, sobre seus ombros; 
e as pedras se transformaram em pessoas, que 
se  reproduziram  e  multiplicaram,  substituindo 
assim a geração extinta pelo dilúvio.
O mito  descreve  a  animação  mágica  do  corpo 



inerte, pelo gesto de jogá-lo para trás, isto é, para 
o passado.  O que foram então aquelas  pedras 
mágicas,  transformadas  em  pessoas  vivas? 
Foram  os  que  morreram  no  dilúvio  quando, 
conforme anunciou  a  epopéia  suméria,  viraram 
lodo; apareceram pois os cadáveres de lodo na 
Grécia pré-helênica, bem como na Mesopotâmia. 
Mediante  o  gesto  mágico  do  "jogar  para  o 
passado",  tornaram a  ser  o  que  eram outrora: 
pessoas  vivas.  Ao  que  parece,  era  esta  a 
maneira de como os povos primitivos, de índole 
singela,  ingênua, concebiam o renascimento da 
humanidade,  afogada  nas  ondas  do  dilúvio. 
Todavia,  se  for  compreendido  em  sua  última 
essência, esse detalhe do mito encerra algo de 
verdade e efetivo para quem, ao invés de tomar 
suas palavras ao pé da letra, procurar a imagem 
primitiva, detrás da imagem simbólica.
A  chuva  de  sangue  caiu  também  no  Egito. 
Segundo Sólon, desse país provém a tradição de 
Atlântida.  De lá  veio,  igualmente,  um relato  do 
dilúvio,  significativo  sob  vários  aspectos  e  que 
consta dos textos funerários de Séti I e Ramsés 
II, dizendo:
"Está na época de Ra ficar velho... o deus que se 
autocriou... o rei dos homens e dos deuses. E os 
homens  falavam  contra  ele,  quando  sua 



majestade estava em idade avançada... e a sua 
majestade ouviu  a fala  dos homens.  Então ele  
dirigiu-se àqueles que pertenceram a seu séquito 
e lhes disse: 'Chamai o meu olho, e Chu, Tafnet,  
Geb e Nut!'  As divindades foram chamadas... e 
falaram  à  sua  majestade:  'Fala  conosco,  para 
que possamos ouvir-te!' Ra falou para Nunu: 'Tu, 
deus  mais  velho,  do  qual  me  criei,  e  vós,  
ancestrais  dos  deuses!  Olhai  os  homens...  
tramaram  contra  mim.  Falai,  o  que  vós  ir  leis 
fazer contra eles? Vede, eu queria evitar matá-
los,  antes  de  ouvir  a  vossa  opinião.'  E  a  
majestade  de  Nunu  disse:  'Meufüho,  Ra,  tu,  
deus,  que és  maior  que teu  progenitor  e  mais  
poderoso  que  teu  criador!  Senta  no  teu  trono! 
Grande é o medo que sentem de ti, quando o teu  
olho se fixar naqueles que se revoltaram contra 
ti.'  A  majestade  de  Ra  falou:  'Vide,  eles  se 
refugiam  no  deserto,  porque  no  seu  coração 
sentem  medo  por  aquilo  que  falaram.'  E  õs 
deuses falaram à sua majestade:  'Deixa que o 
teu olho vá e leve castigo severo aos rebeldes. O 
olho  não  deve  continuar  em  tua  testa,  mas 
descer de lá, como Hat-Hor ..'..."

Este trecho consta do ensaio "DAS LINKE AUGE 
DES RÉ" — O Olho Esquerdo de Ra, da autoria 



do  Dr.  Trofimovitch,  que  frisou  a  maneira  toda 
especial  de  como  essa  lenda  egípcia  dá 
continuidade  ao  tronco  do  diálogo  de  Crítias, 
como se fosse o seu complemento. Ela encerra o 
motivo faltante, o de ordem teológica, ressaltando 
a  rebelião  dos  homens,  que  se  tornaram 
demasiadamente poderosos e sabidos, contra os 
deuses,  contra  Ra,  que  "estava  em  idade 
avançada". E, segundo a lenda, o castigo severo 
era dirigido contra eles, os donos do tempo antes 
dos tempos. Eles que, iguais aos gigantes, aos 
titãs,  se  rebelaram  contra  as  deidades, 
cooperaram na destruição do seu mundo. Nesta 
lenda,  talvez,  devido  à  subjugáção  do  Egito 
Antigo,  primitivo,  pela  Atlântida,  este  motivo 
aparece  com  nitidez  maior  do  que  nas  lendas 
transmitidas  no  país  distante  dos  antigos 
sumérios  e  que,  passando  pela  mitologia 
babilônio-assíria,  entraram  no  relato  bíblico  do 
dilúvio.
Tanto  nas  margens  do  Nilo,  quanto  em plagas 
helênicas, a hibridez humana foi castigada pelos 
deuses e, assim dizem os hieróglifos, a hibridez 
dos  atlântidas  foi  a  causa  do  dilúvio.  A fim  de 
castigá-los,  o  "olho  de  Ra"  desceu  da  testa 
divina,  foi  para  a  Terra,  à  qual  trouxe  castigo 
severo...  O  que  era  aquele  "olho"?  O  texto 



egípcio  coloca  o  bem  conhecido  hieróglifo, 
simbolizando  o  olho,  ao  lado  do  símbolo 
determinativo  da  deusa,  a  serpente  Uréia,  de 
corpo  erguido.  Isto  quer  dizer,  aquilo  que 
representava o "olho de Ra", precisamente o seu 
olho  "esquerdo",  aparece  ali  de  forma 
especificamente  divina,  como  força  de  ação 
numinosa, como Sequemet, a poderosa. A seguir, 
citaremos  um  trecho  do  papiro  demótico  de 
Leyden, I, 384, a saber:
"Sequemet  transformou-se,  adotando  o  belo 
corpo  de  uma leoa  brava.  Ela  jogou  sua  juba 
para a frente. No seu pêlo, o fogo sibilou. Suas 
costas  eram  da  cor  de  vermeIho-sangue.  Seu 
rosto  brilhou  como o  disco  do  Sol,  seus  olhos 
brilharam como o fogo. Seus olhares queimaram 
como chamas e irradiaram fogo, como o Sol ao 
meio-dia.,  cintilaram com aquele  brilho...  Todos 
ao seu redor sentiram medo dela, por causa de 
sua força. O pó do deserto espalhou-se por toda 
parte, quando ela bateu com a cauda. As areias 
levantaram-se quando ela rangeu os dentes. O 
deserto vomitou fogo quando ela afiou as garras.  
As  florestas  das  árvores  huri  secaram quando 
suas  narinas  fumegaram...  na  hora,  o  deserto 
cobriu  a  sua  face,  as  montanhas  tornaram-se 
negras, o Sol do meio-dia escureceu e não se viu  



mais o céu... "
O olho esquerdo de Ra não era o Sol, mas sim o 
planetóide  que  caiu  do  céu  como  bólido 
destruidor, cujo brilho infernal fez com que o Sol 
escurecesse e o céu ficasse pálido. A catástrofe, 
provocada com a queda do planetóide, também 
atingiu o Egito a ponto de, conforme, continua o 
texto, fazer Ra recear que Sequemet-Hat-Hor iria 
extinguir  toda  a  humanidade.  Ele  mandou 
fermentar  cerveja e despejá-la sobre o país do 
Nilo,  como  chuva  de  sangue,  em  formulação 
mais  hodierna.  Quando,  na  manhã  seguinte,  a 
Terrível se aprontou para nova obra destruidora, 
ela  viu  a  sua  imagem  refletida  no  espelho  do 
líquido  vermelho;  atraída  por  sua  imagem,  ela 
inclinou o busto para a frente, a fim de beber da 
cerveja; ficou bêbeda e não se incomodou mais 
com  as  pessoas.  Este  fim  quase  burlesco  da 
versão egípcia da lenda do dilúvio provavelmente 
foi motivado pela intenção de explicar a estranha 
chuva de sangue.
Outrossim, da mesma forma as regiões árticas se 
afogaram no mar de sangue das chuvas diluviais. 
Como  essa  área  estava  nas  proximidades 
imediatas do centro da catástrofe, foi duramente 
atingida e sofreu muito mais que o Egito distante. 
Por  conseguinte,  o  mito  narrando  o  cataclismo 



usa de um motivo extremo: o assassínio do deus 
primitivo,  cujo  corpo  era  o  mundo  antigo, 
diríamos  o  das  glaciações,  perpetrado  por 
deidades mais jovens, de um tempo mais novo, 
por aqueles que, no verso já citado do "Vóluspá", 
são chamados de "Filhos  de Bur"  e  apontados 
como  criadores  do  mundo  novo,  não  mais 
gelado,  mas  sim  verdejante,  o  da  "lenda  de 
Midgard".  Eles  matam  e  esquartejam  Ymir,  o 
deus do gelo, e no seu sangue vermelho toda a 
sua estirpe se afoga, menos um, o Noé nórdico 
que,  montado  em uma  caixa  de  moinho,  logra 
salvar-se da inundação. Os jovens deuses criam 
o seu mundo novo das partes esquartejadas do 
corpo de Ymir; dos ossos fazem as montanhas, 
da carne, a terra fértil, e do crânio, o céu. Tem-se 
a  impressão  de,  através  desta  imagem mítico-
alegórica,  acompanhar  o  surgimento  da 
paisagem pós-glacial, arrebentando a camada de 
gelo, que era o corpo de Ymir e brotando do solo 
primaveril.  Mas, por que a água, descendo das 
geleiras e caindo do céu, era da cor de sangue, 
vermelha? Porque não se tratava de mera água 
de chuvas, mas da chuva de lodo e sangue do 
dilúvio, tingida de preto e vermelho pelas cinzas 
vulcânicas, projetadas ao ar durante a catástrofe 
atlântica.



A seguir, completaremos esses exemplos tirados 
do Leste com outros, do Oeste. Os povos maias, 
habitando terras no âmbito dos ventos de Oeste, 
nada sofreram com o dilúvio,  embora  seu país 
fosse  destruído  pela  catástrofe  vulcânica,  por 
terremotos, fogo e pelo macaréu, originado com o 
impacto  do planetóide.  Para  tanto,  já  foi  citado 
um  exemplo  típico,  tirado  do  Livro  de  Chilám 
Balam. Outrossim, as tribos morando em regiões 
mais ao Sul, ou seja fora da área dos ventos de 
Oeste,  ainda  guardam  em  sua  memória  a 
lembrança  de  uma  grande  inundação.  Os 
tarascos  contam  do  sacerdote  Tespi,  que 
construiu um grande barco, com o qual salvou a 
si e sua família. Na Guatemala, o mesmo motivo 
ressurge, ligado aos nomes de Nala e Nata.  O 
gigante  tolteca  Chelua  escalou  a  montanha  do 
deus  das  águas,  salvando-se,  assim,  da 
inundação;  depois  ele  ergueu,  no topo daquela 
montanha,  a  célebre  pirâmide  de  Cholula,  em 
tempos  posteriores  incendiada  por  ordem  de 
Hernando Cortês.
A  narrativa  do  dilúvio  dos  alonquinos,  índios 
norte-americanos,  também  é  bastante 
significativa. Esse povo tinha as suas terras bem 
no âmbito da zona dos ventos de Oeste, razão 
pela qual foi  poupado das inundações diluviais. 



Eles  dizem  que,  quando  o  seu  deus  e  herói 
Minabozho  se  lançou  ao  lago,  as  águas 
transbordaram  e  inundaram  a  Terra. 
Aparentemente  aí  há  alguns  resquícios  da 
lembrança  da  queda  do  "Planetóide  A"  no 
Atlântico,  cuja  trajetória,  em  sua  parte  visível, 
passou pelas terras dos algonquinos.
Por outro lado, seria de se esperar que os povos 
sul-americanos,  habitando  as  regiões  tropicais, 
onde  predominam  as  monções  de  Leste, 
tivessem  vivido  o  dilúvio  e  dele  guardado 
lembrança  em  suas  lendas.  Aliás,  esta 
expectativa  se  confirma,  entre  outros,  com  os 
mitos  dos  aruaques,  na  Guiana,  no  Norte  do 
Brasil e na Colômbia. Sigoo, seu deus bondoso, 
salvou todos os animais  e as aves no topo de 
uma montanha alta, antes de o dilúvio desabar. 
Ali passaram os tempos terríveis da escuridão e 
das tempestades, enquanto as planícies estavam 
inundadas. A tribo makuchi dos aruaques fala em 
suas lendas de um primeiro casal humano pós-
diluviano que, a exemplo de Deucalião e Pirra, na 
Grécia  pré-helênica,  transformaram  pedras  em 
homens  vivos  e  assim  repovoaram  as  terras 
devastadas e desertas. Os aruaques da Guiana 
lembram de  ambos  os  fenômenos:  o  fogo  e  o 
dilúvio  subseqüente,  o  que  corresponde 



exatamente à localização do seu espaço vital, de 
suas terras.

A Grande Mortandade dos Mamutes

Contudo, na maior parte das regiões de chuva, a 
Leste, mormente nas vastas áreas do Norte da 
Ásia,  não há  lendas narrando o  dilúvio.  Porém 
este  fato  em absoluto  prova  que  o  dilúvio  não 
teria  chegado  até  lá;  pelo  contrário,  também 
essas  plagas  eram do  âmbito  das  zonas  onde 
predominam os  ventos  de  Oeste,  e  para  lá  as 
nuvens de chuva,  tingidas de preto, igualmente 
levaram as cinzas vulcânicas,  dispersas com a 
catástrofe atlântida.
De fato,  na  extrema ponta  Norte  da Ásia  ficou 
conservado  um  resquício  característico  da 
lembrança das tremendas inundações que, antes 
dos  tempos  conhecidos,  cobriram  as  terras  e 
afogaram os mamíferos gigantes, que lá viviam.
Esse país  singular  não possui  apenas as suas 
lendas do dilúvio, conforme são narradas alhures, 
mas conservou evidência de valor inestimável e 
de natureza paleontológica.  Toda aquela  região 
assemelha-se  a  uma  gigantesca  geladeira, 
repleta  de  cadáveres  de  mamutes,  em  ótimo 
estado de conservação.



É  o  caso  de  se  perguntar  como  esses 
representantes gigantescos da fauna diluvial, que 
em sua qualidade de vegetarianos deveriam ter 
procurado evitar as zonas sujeitas às glaciações, 
vieram parar naqueles sarcófagos gelados?
O problema  representado  pelos  cadáveres  dos 
mamutes,  conservados  frescos,  como se  ainda 
ontem  estivessem  vivos,  está  para  ser 
equacionado  pela  Ciência.  Todavia,  é  nítido  e 
patente o fato de aqueles animais, que viveram 
durante  o  quaternário  e  estavam  totalmente 
extintos no quintenário, morreram durante aquela 
catástrofe que marcou época. Outrossim, aquelas 
regiões  longínquas  foram  afetadas  somente 
pelos  efeitos  posteriores  da  catástrofe  atlântica 
que, junto com as chuvas diluviais,  provocaram 
unundaçoes destruidoras. Os mamutes ou foram 
asfixiados pela precedente onda de gases tóxicos 
ou afogados nas águas das inundações. Até hoje, 
resta  saber  como  esses  animais  hervívoros, 
fugindo das glaciações, vieram a ser enterrados 
em um país gelado. (Prancha 17).
O enigma está em vias de solução, considerando 
que durante o quaternário o Pólo Norte terrestre 
ficava muito  longe do Norte  da  Sibéria,  a  uma 
distância  de  aproximadamente  3.500  km  maior 
que  a  atual.  A  fig.  40,  mostrando  o  local  do 



achado, fornece maiores detalhes explicativos. A 
isoterma 0o hodierna passa por aquela região em 
traçado  totalmente  diferente  do  seguido  pela 
isoterma  0o  quaternária,  cuja  linha  está 
assinalada pelo bordo Sul da glaciação, cobrindo 
a terra continental. Daí as enormes diferenças do 
clima entre outrora e agora. Hoje em dia, toda a 
Sibéria Setentrional,  junto com o "frigorífico dos 
mamutes",  pertence  ao  círculo  ártico,  do  gelo 
eterno,  cujo  solo  jamais  chega  a  degelar  por 
completo,  nem  durante  o  breve  verão  nórdico. 
Portanto,  mormente  nas  regiões  onde  foram 
achados os mamutes, próximas do Pólo Norte, os 
cadáveres  enterrados  naquele  solo  congelado 
ficaram  conservados  frescos,  como  em  um 
imenso frigorífico moderno.
Cumpre  lembrar  que  no  quaternário  essas 
regiões  hoje  cobertas  de  gelo  ártico  eram 
verdejantes, com temperatura anual de 4o a 5°C 
positivos em média. Sob tais condições, embora 
impedissem a rápida proliferação de bactérias, ao 
contrário  do  que  acontece  com  temperaturas 
mais  elevadas,  não  era  aconselhável  deixar 
carne  fresca  exposta  durante  muito  tempo,  de 
maneira  nenhuma,  por  mais  de  quatro  dias. 
Porém, apesar disto, os cadáveres de mamutes, 
hoje existentes no gelo eterno, de lá são retirados 



em  bom  estado  de  conservação.  Ademais,  na 
época  da  catástrofe  devastadora,  quando  era 
abundante a vida animal, a temperatura no local 
onde se encontram os mamutes congelados não 
pode  ter  sido  de  molde  a  permitir  sua  perfeita 
conservação.
Somente  hoje  em  dia,  depois  da  mudança  do 
clima  ameno  quaternário  para  o  atual  frio 
"siberiano",  prevalecem  as  condições  efetivas 
para  tal  conservação.  Deduz-se  então  que  o 
período  crítico  da  mudança  de  um  para  outro 
desses tipos de clima não pode ter passado de 
quatro dias, pois do contrário e não obstante a 
posterior  presença do gelo,  hoje  lá  não seriam 
encontrados  cadáveres  de  mamutes  bem 
conservados, mas sim ossadas lisas e nuas.
Por  conseguinte,  a  mudança do clima deve ter 
acontecido muito repentinamente.
Essa mudança de clima foi a conseqüência lógica 
do  deslocamento  do  Pólo  Norte  terrestre  com 
relação à borda setentrional da placa tectônica da 
Sibéria.  Todavia,  jamais  esse torrão  gigantesco 
poder-se-ia  ter  afastado  em  3.500km,  no 
brevíssimo intervalo de quatro dias. Logo, tanto 
mais  repentino  deve ter  sido o  afastamento  do 
pólo. Aliás, não foi o torrão a afastar-se do pólo 
rotativo  em  repouso;  descontando  a  sua 



movimentação em ritmo secular, ele continuou no 
seu substrato de magma e foi o polo rotativo que 
dele  se afastou,  no que foi  acompanhado pelo 
eixo de rotação.
Esta  conclusão insofismável,  embora até agora 
nem  fosse  reconhecida  como  problema,  está 
sendo  demonstrada  pela  comparação  com  um 
pião,  posto  a  cambalear  por  interferência 
periférica.  Também  o  pião  terrestre  reagiu,  de 
maneira dinâmico-estabilizante, contra o choque 
do impacto do "Planetóide A" e a projeção das 
enormes massas vulcânicas quando, de imediato 
e em ritmo nada gradual, começou a cambalear e 
entrar em estado de precessão. Eis os cadáveres 
dos mamutes no Nordeste da Sibéria, a atestar a 
rapidez da decorrência desse fenômeno.
Naquela época, o eixo terrestre assumiu posição 
oblíqua,  ou  no  mínimo  bem  mais  oblíqua  que 
anteriormente; ao mesmo tempo, o pólo rotativo, 
atravessado não por toda a massa terrestre, mas 
somente  pela  crosta  rígida,  deslocou-se  em 
aproximadamente  3.500km e  em linha  reta,  na 
direção do local do impacto do "Planetóide A". A 
linha  do  afastamento  entreligou  as  posições 
quintenárias  e  quaternárias  do  pólo  rotativo  e, 
com isto, evidencia o fato de a queda da bólido 
ter  provocado  o  afastamento  do  pólo  rotativo, 



expressamente manifesto na guinada de uns 20° 
do  eixo  rotativo  da  Terra.  Sob  o  aspecto 
dinâmico,  este  fenômeno  explica-se  como 
superposição do momento rotativo, causado pelo 
impacto, sobre o momento giratório telúrico.

Fig.  40.  O  enigma  do  frigorífico  siberiano.  Na 
área  marcada  com  traços  horizontais,  que 
abrange o atual pólo frio (X) e ao Sul atinge os 
limites  (linha  tracejada)  do  solo  eternamente 
congelado,  jaziam  e  ainda  jazem  centenas  de 
milhares  de  cadáveres  de  mamute,  encerrados 
em um estrato de gelo e lodo.

Tal afastamento do pólo não pode ser imaginado 
como  um mero  deslocamento  do  eixo  rotativo, 
mas  sim  de  toda  a  crosta  terrestre  que, 
repousando sobre o seu "rolamento esférico" do 



magma  fluido,  executou  essa  guinada  de  uns 
20°.  O  impacto  oblíquo  do  planetóide  fez  com 
que o eixo rotativo executasse aquele movimento 
compensatório,  logo  mais  freado  com  o 
amortecimento  da  fricção,  no  substrato  de 
magma.  Calculando  este  processo  em  seus 
detalhes e operando com valores de tenacidade, 
plausíveis para o magma periférico, chega-se ao 
resultado  de  que  a  movimentação  na 
profundidade deve ter diminuído a partir de uma 
zona de magma periférico de umas centenas de 
metros de espessura. Isto quer dizer: tratou-se de 
fato  de  um mero  fenômeno de superfície,  sem 
influência  no  equilíbrio  dinâmico  da  esfera 
contendo  a  massa  terrestre  propriamente  dita, 
fluida,  ígnea.  O  eixo  rotativo  da  Terra, 
representado por esta esfera fluida não afetada 
pelo  distúrbio  dinâmico,  conservou-a  em  sua 
posição;  no  céu  é  refletido  como  o  "pólo  da 
eclíptica". Por força do amortecimento da fricção 
do substrato, o eixo do pião da crosta terrestre 
cambaieante  evolui  em  uma  curva  espiral  em 
torno desse pólo verdadeiro; aos poucos, vai se 
erguendo e a "obliqüidade da eclíptica" diminui, 
embora lentamente, mas no ritmo já conhecido.
Este  resultado,  suscetível  de  exame  objetivo, 
confirma  as  indicações  inteligíveis  da  lenda  de 



Hélio-Faetonte,  que perdeu o controle  do carro 
do  Sol,  deixando-o  atravessar  o  firmamento, 
descontrolado;  de  Hércules,  quando a  caminho 
dos jardins das Hespérides com seus pomos de 
ouro, visitou o gigante Atlas, abriu o estreito de 
Gibraltar e fez parar o carro do Sol; bem como do 
Sol,  que,  segundo  a  breve  estrofe  do  Edda, 
perdeu  a  sua  morada,  como  as  estrelas 
perderam os seus assentos.
Ao  longo  de  1.600  anos,  no  mínimo,  os 
tungueses  estão  retirando montes  de  carne  de 
mamutes pré-históricos do solo duro e gelado da 
Sibéria. Ali jazem com seu pêlo grosso, vermelho 
e bem conservado, e ressurgem diante dos olhos 
maravilhados dos seus escavadores assim como 
eram  em  vida.  Quase  não  existe  outro  animal 
antediluvial melhor ou tão bem conhecido como o 
mamute,  aquela  espécie  gigante  da  grande 
família dos mamíferos euro-asiáticos.
Hoje  em  dia  é  difícil  avaliar  o  número  dos 
exemplares  achados  e  aproveitados.  Desde 
tempos imemoriais,  ursos  e  lobos fizeram forte 
concorrência  ao  homem  primitivo,  pois  com 
demasiada freqüência são encontrados pedaços 
semidevorados Ou ossadas perfeitamente limpas 
ou  ossos  espalhados,  pertencentes  a  esses 
mamíferos gigantes. No decorrer dos últimos 150 



anos,  uns  40.000  exemplares  devem  ter  sido 
escavados,  conquanto  o  número  total  dos 
cadáveres de mamute congelados deve ficar em 
torno dos 100.000,  antes acima do que abaixo 
desse algarismo.
A  rigor,  a  única  coisa  aproveitada  desses 
cadáveres  enormes  é  o  marfim  de  suas 
gigantescas  defesas,  embora  os  tungueses  e 
seus  cachorros  não  desprezassem  a  carne 
surpreendentemente  tenra  daqueles  pré-
históricos animais gigantes. Mormente a China, o 
país  clássico  da  escultura  em  marfim,  aprecia 
esses  produtos  singulares  do  solo  congelado. 
Conquanto entrementes quase foram extintos os 
elefantes,  por  causa  das  suas  presas,  e  não 
obstante as matérias sintéticas,  que muito bem 
substituem o marfim legítimo, até o dia de hoje as 
presas  dos  mamutes  ainda  cobrem  mais  ou 
menos uma terça parte do consumo mundial. Ano 
após ano, continuam a ser escavados centenas 
de cadáveres de mamutes; mas, apesar disto, o 
frigorífico tungus continua bem abastecido.
Outrora, lá devem ter pastado manadas enormes 
de  animais  bem  nutridos,  de  todas  as  faixas 
etárias, touros, vacas e novilhos, quando foram 
surpreendidos pela morte repentina, congelando 
a todos de um instante para outro e conservando-



os  tais  quais  eram  em  vida.  A morte  e  o  frio 
criaram uma imagem terrivelmente  realista,  um 
quadro  monumental  do  instante  que  marcou  a 
grande  mortandade  dos  mamutes,  no  paraíso 
antediluvial,  povoado  por  aqueles  paquidermes 
enormes  e  de  índole  pacífica.  Dificilmente 
poderia  ser  idealizada  evidência  mais 
contundente  da  incrível  rapidez  daquela 
catástrofe, vitimando aqueles animais, do que a 
representada  pela  existência  de  centenas  de 
milhares  de  cadáveres  de  mamutes, 
perfeitamente conservados no gelo e no lodo.
Numerosos  exemplares  foram  cuidadosamente 
examinados por anatomistas e fisiólogos. Todos 
eles estavam externamente intatos. E em todos 
verificou-se a mesma causa de morte: asfixia. De 
repente e  de maneira  totalmente  inesperada,  a 
morte  ceifou  aqueles  inúmeros  mamíferos.  O 
exame  do  conteúdo  estomacal  dos  animais 
atestou  a  rapidez  incrível  com  que  foram 
aniquilados,  pois  os  estômagos  dos  mamutes 
ainda e freqüentemente continham alimento não 
digerido  e  bem  conservado  que,  em  alguns 
casos,  era  de  até  27  kg  de  agulhas  de  abeto, 
larício  e pinheiro,  naquela hora apanhadas das 
árvores, de modo a transmitir a impressão de se 
ir em busca das árvores das quais se serviram 



para esse seu prato predileto. No entanto, por ali 
somente há gelo e lodo,  no máximo a flora da 
tundra. Hoje em dia, as árvores mencionadas e 
das quais outrora os mamutes comeram existem 
somente  nas  imediações  do  Lago  Baikal,  a 
3.500km  mais  ao  Sul,  distância  rigorosamente 
igual  à  do  afastamento  do  pólo,  causado  pela 
catástrofe  atlântica.  Logo,  o  deslocamento  das 
matas  virgens  para  o  Sul  acompanhou 
exatamente  o  afastamento  do  Pólo  Norte  da 
Sibéria.
Muitos milênios atrás, o Nordeste Siberiano era 
um país verdejante. Imensas matas virgens, com 
clareiras em suas bordas, estendiam-se lá onde 
hoje somente existem gelo, neve e lodo. Larícios, 
pinheiros  e  abetos  erguiam  seus  enormes 
troncos  delgados,  de  até  50m  de  altura.  Rios 
possantes cortavam o solo dessas imensas áreas 
verdes.  O  ar  era  moderadamente  fresco, 
parasidíaco,  mesmo  para  aqueles  enormes 
animais, com seu pêlo espesso e vermelho, que 
somente precisavam abrir a boca para deliciar-se 
com as agulhas daquelas árvores, fornecedoras 
do  seu  alimento  preferido.  As  matas  virgens 
alimentavam  inúmeras  manadas  daqueles 
mamíferos,  os  maiores  da  Terra.  Por  quantos 
milênios teria existido aquele paraíso animal pré-



histórico? Certa vez, em um dia malfadado, um 
tremendo  choque  deve  ter  feito  estremecer  a 
Terra e, em seguida, tudo começou a cambalear. 
O  Sol  pareceu  ter  saído  da  sua  órbita,  para 
vaguear,  sem  rumo,  pelo  firmamento.  Depois, 
ouviu-se  um  longínquo  trovejar,  que  se  tornou 
progressivamente  mais  forte.  Era  o  estrondo 
provocado  pela  explosão  do  núcleo  do 
planetóide;  e  esse  estrondo  foi  seguido  do 
ribombar  infernal  da  catástrofe  atlântica,  então 
desencadeada.  De  certo  foi  este  o  último  som 
ouvido pelas manadas dos mamutes enfurecidos, 
pois aquelas ondas sonoras trouxeram os gases 
tóxicos,  percursores  da  morte  e  dos  demais 
mensageiros do apocalipse, que se espalharam 
sobre a superfície da Terra para asfixiar todos os 
seres vivos.  Aparentemente a morte por  asfixia 
foi  repentina a ponto de os animais nem terem 
sofrido convulsões, fisiologicamente detectáveis, 
e  que  teriam  deixado  qualquer  vestígio  no 
cadáver, conservado como se fosse fresco. Suas 
pernas  simplesmente  cederam;  eles  caíram  e 
morreram.
Dificilmente,  das  centenas  de  milhares  de 
mamutes povoando o paraíso tungus, um só teria 
escapado;  todos  foram  levados  pela  grande 
mortandade. E decerto nenhum deles viu como, a 



Oeste e Noroeste, surgiu uma parede de nuvens 
negríssimas,  amontoando-se,  até  atingir  o  céu. 
Essas  nuvens  cresceram,  cresceram  e  com 
rapidez incrível,  terrível,  extinguiram as estrelas 
no  firmamento.  Trouxeram  as  chuvas  diluviais, 
incessantes, que caíram do céu e cobriram toda 
a  vida  terrestre.  Os  ventos  açoitaram  o  mar, 
fazendo-o  invadir  a  terra  continental.  As  águas 
acumularam-se  nos  vales  e  nas  planícies  e 
subiram até o topo das montanhas; inundaram as 
matas  virgens,  desenraizaram  árvores 
gigantescas e fizeram com que tudo se afogasse 
na água e no lodo. E, depois, veio o frio.
Lá  onde  aos  poucos  as  águas  enfurecidas  se 
calmaram, estas ficaram congeladas. A camada 
de  gelo  e  lodo  não  parou  de  crescer;  ora  era 
branca, ora cinzenta e marrom, depois vermelha 
e  preta,  com  as  cinzas  vulcânicas  projetadas 
durante as erupções atlânticas,  que enterraram 
os cadáveres dos animais.  E naqueles túmulos 
gelados,  os  mamutes  mortos  continuam  ainda 
hoje, em número desconhecido. No decorrer de 
milênios,  os  animais  polares  comeram  dessas 
reservas  de  carne  e,  desde  há  1.600  anos, 
também o homem delas se aproveitou e não pára 
de descobrir novos suprimentos.
Outrossim,  cumpre  mencionar  que  no  Alasca, 



aparentemente ao mesmo tempo e com rapidez 
igual,  também  foram  aniquiladas  manadas  de 
mamutes diluviais. Ali os gases tóxicos entraram 
pelo Estreito de Bering e, a exemplo do que se 
deu  na  Sibéria,  foram  seguidos  de  chuvas  de 
lodo, inundações marinhas e dilúvio e frio ártico.
Isto desvenda o mistério envolvendo a repentina 
e total extinção da espécie dos maiores e mais 
exigentes  hervívoros  das  regiões  subárticas.  A 
explicação  dessa  catástrofe  ecológica  dispensa 
hipóteses  científicas  auxiliares,  tais  como  a  do 
gigantismo,  segundo  a  qual  organismos 
superdimensionados,  como  os  dos  mamutes, 
apresentam deficiências fisiológicas e,  portanto, 
podem  sobreviver  somente  em  determinadas 
áreas oferecendo condições extraordinariamente 
privilegiadas.  Esta hipótese é desmentida pelas 
condições  dos  milhares  de  cadáveres  de 
mamutes, de todas as faixas etárias, examinados 
e  achados  como  perfeitamente  sadios,  sem 
qualquer  deficiência  somática.  Outrossim,  os 
mamutes  confirmaram  sua  elevada 
potencialidade  fisiológica,  tanto  como biológica, 
por terem sido capazes de proteger o seu espaço 
vital contra os seus inimigos predatórios, as feras 
de  grande  porte,  pois  do  contrário  jamais  as 
manadas  teriam  proliferado  como  de  fato 



proliferaram.
Tampouco o homem extinguiu os mamutes.  Se 
os  tivesse  extinguido,  dificilmente  teria 
abandonado a sua caça,  contando milhares  de 
cabeças.  Outrossim,  o  homem  pré-histórico 
habituando aquelas regiões era muito fraco, tanto 
coletivamente  em  número,  quanto 
individualmente em armas, para fazer frente aos 
mamutes;  ademais,  ele  desconhecia  a  técnica 
dos enormes fojos, conforme foram abertos nas 
matas da Europa Ocidental,  o  único meio  para 
apanhar  aqueles  mamutes  gigantescos, 
cautelosos,  velozes  e  quase  invulneráveis, 
graças  ao  seu  espesso  pêlo  vermelho.  Aliás, 
tampouco uma mudança de clima, processando-
se  em  ritmo  gradual,  poderia  ter  impedido  os 
mamutes a abandonar as terras geladas, que não 
eram do seu gosto e a migrar para zonas mais 
moderadas e  condizentes  com o seu modo de 
vida. Durante as diversas etapas das glaciações, 
com  seus  períodos  intermediários,  isentos  de 
gelo,  as manadas de mamutes comprovaram e 
de  maneira  insofismável  aquilo  de  que  eram 
capazes,  a  fim  de  evitar  zonas  congeladas. 
Somente  daquela  última  vez,  a  sua  alta 
mobilidade e capacidade de executar manobras 
difíceis falharam por completo, pois nesse caso 



não  se  tratou  de  uma  paulatina  mudança  de 
temperatura,  mas  de  um  cataclismo  de 
proporções globais.
Aliás, qual seria a razão por que, com exceção 
dos  matadouros  de  mamutes  encontrados  em 
Predmost  e  Unter-Wisternitz,  no  Nordeste 
Europeu, os cadáveres daquelas manadas foram 
localizados  única  e  exclusivamente  entre  os 
tunguses  e  no  Alasca?  É  fácil  responder  esta 
pergunta  pois,  bem  protegidos  como  eram, 
graças a sua espessa e quente pelagem, esses 
paquidermes,  consoante  o  seu  modo  de  se 
acostumar ao frio, preferiam a temperatura mais 
baixa das florestas de coníferas, onde achavam, 
em  abundância,  o  seu  alimento  predileto.  E, 
depois,  foram justamente essas regiões as que 
mais  sofreram  com  os  efeitos  secundários  da 
catástrofe atlântica, pois, ali todos os seres vivos 
foram exterminados. Aliás, na época, a zona do 
extermínio total  se estendeu muito mais para o 
Sul,  passando  dos  atuais  limites  do  solo 
eternamente  gelado,  onde  são  encontrados 
esses remanescentes da catástrofe. Os mamutes 
existiram  somente  nas  zonas  de  temperaturas 
mais baixas, atingidas pela catástrofe telúrica, e 
seus cadáveres ficaram conservados somente lá 
onde, devido ao afastamento pós-diluvial do pólo, 



houve formação de gelo eterno.
Todavia,  esses  acontecimentos  dramáticos  que 
em  tempos  pré-históricos  se  desenrolaram  no 
Nordeste da Sibéria encerram mais outro detalhe 
enigmático; nunca foram achados cadáveres de 
animais,  além  dos  de  mamutes  e, 
ocasionalmente, rinocerontes peludos.  Este fato 
é tanto mais estranho considerando-se que nas 
clareiras das matas regionais, além dos animais 
de grande porte, deve ter havido um sem-número 
de animais menores, bem como feras. Contudo, 
deles  nada  ficou  conservado  naquelas  terras 
congeladas.  Aparentemente  os  mamutes  e  os 
rinocerontes  peludos,  cujo  comportamento 
acusava  grandes  afinidades,  sofreram  o  seu 
próprio destino atroz, que os deixou isolados da 
fauna contemporânea com a qual coexistiram em 
vida.  Provavelmente  a  sua fatalidade foi  o  seu 
gigantismo, suas proporções superdimensionais, 
ultrapassando e em muito as dos elefantes. Os 
mamutes  eram  verdadeiras  montanhas  em 
marcha e também os rinocerontes eram gigantes; 
sem  dúvida,  essa  sua  qualidade  peculiar  foi 
responsável  pelo  seu  destino  peculiar.  Aliás, 
nesta seqüência de idéias vem à mente um fato 
bastante  corriqueiro,  o  da seleção  dos  objetos, 
segundo  o  seu  tamanho,  levados  pela  água 



fluvial.  Conforme  se  sabe,  o  rio  deposita  os 
pedaços maiores no trecho inicial do seu curso; 
depois,  vai  se  desfazendo  do  cascalho,  de 
tamanho médio e, por fim, perto da foz,é a areia 
que fica. Durante o dilúvio siberiano de certo não 
faltaram enormes correntes de água. Quando os 
céus  desabaram  em  chuvas,  todas  as  terras 
ficaram  inundadas,  com  as  águas  subindo  a 
muitos metros de altura; aí então acumularam-se 
em  depressões  no  solo,  inundaram os  troncos 
das árvores desenraizadas e, em sua passagem, 
levaram  tudo  quanto  encontraram,  inclusive  as 
carcaças  de  inúmeros  animais  asfixiados  e 
afogados.  Também  essas  enormes  massas  de 
água  separaram  os  seus  objetos  flutuantes 
segundo  o  tamanho  e  o  peso.  Destarte,  por 
constituírem os objetos maiores e mais pesados, 
as carcaças dos mamutes e rinocerontes peludos 
foram depositadas  em primeiro  lugar;  ali  então 
congelaram, provavelmente perto do seu habitat  
primitivo. As carcaças das feras de porte menor, 
dos  bisontes,  veados,  foram  levadas  pelas 
correntes  das  águas  a  maiores  distâncias,  em 
direção  sudeste,  visto  que  as  chuvas  diluviais 
vieram  principalmente  do  Noroeste  e  Oeste. 
Desta  maneira,  foram  afastadas  das  regiões 
nórdicas, rapidamente tornadas árticas, e vieram 



a  parar  em  zonas  livres  de  glaciações.  Ali, 
entraram em estado  de  decomposição  e  delas 
nada restou além de uma ou outra parte de sua 
ossada  e  alguns  resquícios  ocasionalmente 
fossilizados.  Também  as  árvores,  cujos  brotos 
serviram  de  alimento  aos  mamutes  e 
rinocerontes,  foram  levadas  pelas  águas,  a 
distâncias muito maiores do que as carcaças dos 
animais  gigantes,  descartadas  logo  no  começo 
do  caminho.  Em  qualquer  ponto  distante,  a 
sudeste ou sul, os troncos grandes e pequenos 
se  juntaram,  para  ali  apodrecerem  e 
desaparecerem.  Por  isto,  os  mamutes  e 
rinocerontes  peludos  estão  sozinhos  em  seus 
caixões de gelo.
De  maneira  estranha  e  quase  antipódica,  uma 
mortantade animal  aconteceu a uns 15.000 km 
de distância  do país dos tunguses,  na periferia 
oeste  da  América  do  Sul,  em  terras  hoje 
colombianas.  Embora  causado  pela  mesma 
catástrofe,  esse  caso  paralelo  revela  algumas 
particularidades  especiais,  que  o  tornam 
interessante para o nosso assunto.
Quando,  uns  150  anos  atrás,  Alexander  von 
Humboldt visitou e depois descreveu a Colômbia, 
por ocasião de sua desde então famosa viagem 
pela América do Sul,  ele deparou com ossadas 



animais petrificadas, no "Campo dos Gigantes", 
situado em um grande planalto, a 2.000 m acima 
do nível  do mar, não muito distante de Bogotá, 
capital  do  país.  Humboldt  identificou  aquelas 
ossadas como fragmentos de esqueletos de uma 
espécie  extinta  de  mastodontes,  e  que  em 
seguida  foi  denominada  segundo  o  seu 
descobridor. Com isto surgiu outro enigma a ser 
desvendado.
Embora  dos  mastodontes  não  se  saiba  tanto 
quanto  se  conhece  a  respeito  dos  mamutes, 
aquele  pouco  ainda  é  suficiente  para  indagar 
como  aqueles  típicos  habitantes  dos  pântanos 
litorâneos vieram parar naquele planalto, bem lá 
em cima na cordilheira. O seu corpo pesado, de 
tamanho  quase  igual  ao  dos  mamutes, 
certamente não permitiu àqueles animais escalar 
vertentes íngremes, correr ao longo de picadas 
estreitas  e  saltar  de  rocha  em  rocha.  Inexiste 
todo motivo imaginável e plausível para aqueles 
paquidermes  antediluviais  abandonarem  o  seu 
habitat  natural,  nas  zonas  litorâneas,  para  se 
instalarem naquele  planalto  inóspito.  Qual  teria 
sido a causa da mortandade que lá os vitimou? E 
como,  lá  no  "Campo  dos  Gigantes",  onde  cai 
muita chuva, as suas ossadas vieram a fossilizar, 
conforme  observado  por  Humboldt?  Eis 



perguntas  e  mais  perguntas  aguardando 
resposta.
Aliás,  em essência,  o  que  é  que  se  sabe  dos 
mastodontes?  A  espécie  Mastodon  Cuv., 
aparentada  com  a  do  Mastodon  Humh.  sul-
americano,  é  considerada  como  ancestral  do 
elefante; muitas variações dessa espécie viveram 
na Europa, Ásia e nas Américas do Norte e Sul. 
Os  mastodontes  norte-americanos  ficaram 
extintos  somente  depois  do  dilúvio.  Portanto, 
nada  impede  assumir  que  seus  primos  sul-
americanos  ainda  tivessem  vivido  em  fins  do 
quaternário e desaparecido por causa da mesma 
catástrofe  que  vitimou  os  mamutes  siberianos. 
Outros-sim,  por  viverem  em  regiões  mais 
privilegiadas daqueles que eram o habitai desses 
últimos,  os  mastodontes  americanos  até 
sobreviveram ao fim do período das catástrofes 
diluviais. No seu livro "ICH SUCHTE ADAM" — À 
Procura de Adão (Melhoramentos, 1965), Herbert 
Wendt  deu  alguns  dados  interessantes  a  este 
respeito, conforme segue:
Já  em  1846  a  ossada  da  bacia  de  um  pré-
homem,  junto  com  ossadas  de  mastodontes  e 
gigantescos bichos-preguiça,  foram encontradas 
em  um  estrato  de  argila,  nos  terraços  do  Rio 
Mississípi;  portanto,  o  homem  ainda  conviveu 



com esses animais  gigantes.  Em 1873,  Abbott, 
pesquisador  de  Pré-História,  encontrou  no 
cascalho do Rio Delaware, ossadas humanas e 
de  mastodonte,  junto  com  grande  número  de 
antiqüíssimas  cunhas.  Em  seguida,  ao  serem 
iniciadas  buscas  sistemáticas  de  grande  e 
pequenos mamíferos  desdentados,  fósseis,  nos 
terrenos terciários e quaternários da América, nos 
rios Mississípi e Delaware, em cavernas do Brasil 
e  em estratos  de  argila  na  Argentina,  em toda 
parte  foram  encontradas  ossadas  de  gado  e 
cavalos primitivos, quase sempre nas imediações 
dos vestígios de vida humana.
Em  1890,  os  irmãos  Nordenskjöld,  Smith-
Woodware e Ameghino tornaram a descobrir em 
uma  caverna  perto  de  Última  Esperança,  na 
Patagônia, aquela estranha mistura de ossadas, 
ao lado de restos de peles, bem como um recinto 
separado  por  um  muro  do  espaço  residencial, 
onde,  conforme  as  aparências,  gogantescos 
bichos-preguiça  e  mastodontes  eram  criados 
como animais domésticos. Na América Central, o 
mastodonte servia de besta de carga e montaria 
aos  portadores  da  cultura  maia.  Em  diversos 
locais,  ossadas  de  mastodonte  e  cacos  de 
cerâmica  foram encontrados,  lado ao lado.  Em 
1928,  Franz  Spillmann  escavou  uma  completa 



olaria maia, datando dos séculos II a IV da era 
cristã, cujos donos devem ter convivido com um 
mastodonte,  pois:  "Entre  os  cacos  de  copos  e 
jarros  estavam  os  ossos  do  animal  enorme,  
dando a impressão de um elefante primitivo em 
antiqüíssima loja de porcelana... "
Também nos Estados Unidos — uma das áreas 
poupadas  pelos  gases  tóxicos  da  catástrofe 
atlântica — principalmente na região do Missuri, 
surgiram  vestígios  de  uma  "cultura  do 
mastodonte":  camadas  cheias  de  carvão  de 
madeira  misturado  com  restos  de  ratos 
domésticos, ferramentas e ossadas de elefante.
Possivelmente,  a  aparência  externa  dos 
mastodontes era ainda mais esquisita e incrível 
daquela dos mamutes; sua cabeça enorme, com 
tromba  gigante,  de  anta,  era  quase  do 
comprimento  de  todo  o  corpo;  presas  curtas 
saíam  do  maxilar  superior.  Esses  animais, 
adaptados ao ambiente praiano, onde deitavam 
nas  areias  e  no  lodo  quentes  de  beira-mar, 
comiam  dos  brotos  de  bambu  e  abriam 
passagem  através  da  selva  litorânea,  em 
absoluto  tiveram condições de escalar  as  altas 
cordilheiras,  onde  encontraram  o  seu  túmulo 
solitário.
E de certo nem fizeram aquela escalada. A morte 



surpreendeu-os  em  seu  habitat  próprio, 
costumeiro, nas zonas da costa. Provavelmente 
foram  mortos  por  asfixia,  a  exemplo  dos 
mamutes  siberianos,  desde  que  o  Nordeste 
Brasileiro fica no âmbito das monções de Leste, 
as  quais  então,  além  das  nuvens  de  chuvas 
diluviais, trouxeram ainda os gases tóxicos, que 
dispersaram e espalharam sobre o continente e 
sem  dúvida  também  em  regiões  da  Colômbia 
hodierna. Em seguida, vieram a chuva de lodo e 
as inundações, com as águas do mar invadindo 
os  litorais.  As  carcaças  foram  amontoadas  e 
cobertas pelo lodo da catástrofe diluvial. No clima 
quente,  as partes perecíveis  apodreceram e as 
ossadas,  saturadas de sal  mineral,  tornaram-se 
fósseis, debaixo da coberta de lodo que, por sua 
vez,  secou  e  endureceu  como  cimento.  No 
entanto,  de  que  maneira  os  restos  fossilizados 
vieram  a  parar  nas  altitudes  das  cordilheiras? 
Hoje em dia, as pesquisas revelaram de maneira 
incontestável  que  somente  em  data  posterior, 
após a catástrofe atlântica, seu  habitat  primitivo, 
as regiões litorâneas, vieram a ser alçadas para 
2.000 a 3.000 m de altitude. Há um documento 
insofismável  para  esta  elevação  da  costa 
ocidental sul-americana. O próprio Alexander von 
Humboldt,  bem  como  alguns  exploradores 



posteriores,  viram  e  descreveram,  os  vestígios 
antiqüíssimos  das  primitivas  praias,  até  hoje 
conservados  como  faixas  brancas,  alvas,  que, 
em 2.500 a 3.000 m de altitude, se estendem ao 
longo  das  rochas  costeiras  das  cordilheiras, 
desde o Lago Titicaca até o Panamá.
Também  o  enorme  Lago  Titicaca,  no  Peru, 
situado  a  3.800  m  sobre  o  nível  do  mar  e 
cobrindo  uma superfície  de  quase  7.000  m2,  o 
maior  lago da Terra,  revela uma estranha faixa 
praiana; estranha pelo fato de acompanhar,  em 
linha  oblíqua,  o  traçado  de  sua  pargem  atual. 
Essa obliqüidade aponta para o Nordeste; dando 
prosseguimento  àquele  traçado,  termina  na 
região açoriana, no centro vulcânico e sísmico da 
catástrofe  atlântica.  Será  que  o  "deus 
desconhecido" de Tiahuanaco teria vivido aquele 
cataclismo? É interessante como, em toda parte, 
setas indicadoras assinalam o local  da suposta 
causa.
O que significa aquele traçado praiano, oblíquo, 
visível  no  Lago  Titicaca?  Demonstra  como  a 
placa  tectônica  brasileira  perfez  um movimento 
basculante,  aproximadamente  correspondente  à 
diferença  do  ângulo  entre  os  dois  traçados 
praianos. Agora, por sua vez, isto quer dizer que 
a  costa  nordeste  desceu  em  tanto,  quanto  a 



costa noroeste subiu, pois o torrão sempre gira 
em torno do seu ponto de gravidade. Outrossim, 
dali conclui-se pela existência de uma plataforma, 
em  leve  declive,  situada  diante  da  costa 
nordeste, a ser identificada como "terra afogada". 
As  regiões  da  foz  do  Rio  Amazonas  e  do  Rio 
Pará mostram os vestígios correspondentes.
Até  agora  ficou  sem  explicação  o  movimento 
basculante do Norte brasileiro,  em torno de um 
eixo entre o Panamá e a Bahia. Todavia, explica-
se logo,  com o esquema da fig.  39 dando, em 
reconstituição fiel,  o  desaparecimento  do torrão 
insular, e que ilustra em três fases típicas.
Por  enquanto  observou-se  e  acompnanhou-se 
tão-somente o destino do torrão menor entre as 
duas placas continentais, como foi arrastado pelo 
rebaixamento  do  nível  do  magma  e  se  tornou 
submarino.  A  esta  altura  convém  observar 
também  as  duas  grandes  placas  tectônicas,  à 
sua direita e esquerda. Embora não afundassem, 
reagiram de maneira isostática ao deslocamento 
das  massas  do  magma,  adaptando-se  ao 
rebaixamento  do  seu  nível;  situadas  sobre  o 
bordo  da  depressão  recém-formada, 
acompanharam as transformações no substrato 
de  magma.  Portanto,  assumiram  posição 
oblíqua,  igual à assumida por este último, assim 



repetindo a obliqüidade da depressão.
Agora, vamos dedicar atenção especial  à placa 
situada à esquerda, que seria um corte da área 
setentrional da placa tectônica brasileira. A fig. 39 
mostra  nitidamente  como,  em conseqüência  da 
depressão,  formada no substrato  do magma,  a 
metade  interna  da  placa,  ou  seja,  a  do  lado 
oriental, teve de fazer um movimento basculante 
para  baixo,  enquanto  que  a  metade  externa, 
ocidental,  teve  de  perfazer  movimento  idêntico 
para  cima.  Como a  superfície  do mar  continua 
eqüipotencial, a isto correspondem a elevação da 
costa noroeste, para as altitudes da cordilheira, e 
o  rebaixamento  da  costa  nordeste,  afogada  no 
Atlântico. Destarte, o enigma está desvendado e 
foi  respondida  a  pergunta,  indagando  como as 
carcaças  de  mastodontes  vieram  a  parar  nas 
altas cordilheiras.
Na  costa  colombiana  hodierna  a  elevação  não 
era  tão  acentuada  como  nas  regiões  mais 
distantes  do  Lago  Titicaca,  por  ter  ficado  mais 
perto  do  eixo,  em  torno  do  qual  se  fez  o 
movimento  basculante.  No  entanto,  em  todo 
caso,  a  faixa  litorânea  pantanosa,  habitat  dos 
mastodontes  e  onde  morreram  asfixiados,  foi 
transformada em um altiplano, a 2.000 m acima 
do  nível  do  mar.  Lá  foram  encontradas  as 



ossadas fossilizadas, debaixo do lodo enrijecido, 
expostas  às  intempéries  do  clima  inclemente, 
tropical.  As chuvas tornaram a amolecer o lodo 
seco  e,  aos  poucos,  removeram  a  camada 
protetora,  lavando-a.  Os  ventos  executaram  a 
sua obra de erosão; corroeram-na, dela retirando 
grão após grão de pó.  Ao cabo de séculos  ou 
milênios,  a  camada  de  lodo  desapareceu  e  as 
gigantescas  ossadas  petrificadas  ficaram  à 
mostra.  Então,  tornaram-se  objeto  da  ação  da 
chuva e do vento; em grande parte, as ossadas 
foram  levadas  pela  enxurrada,  ficaram 
desintegradas,  sumiram.  Somente  as  peças 
maiores  e  mais  fortes  resistiram  à  ação  do 
tempo;  desses  remanescentes  deriva  a 
denominação  "Campo  dos  Gigantes", 
incontestável  evidência  geológica  da  morte 
repentina  de  todos  os  seres  vivos,  inclusive 
aqueles  animais  gigantescos,  bem  como  do 
levantamento da cordilheira  ocidental,  por  força 
da  revolução  geológica  que  encerrou  o 
quaternário.
A  seguir,  ainda  algumas  provas  geográficas, 
complementando  os  dados  a  respeito  do 
fenômeno  dos  movimentos  basculantes  das 
grandes placas tectônicas. K. Bilau descobriu um 
enorme  rebaixamento  submarino  que,  à 



profundidade de 2.500 m, se estende do Cabo 
Bretão em direção sul-sudoeste e capta as águas 
dos  rios,  desembocando nesse trecho  costeiro. 
Perto de suas desembocaduras, todos esses rios 
revelam  uma  nítida  guinada  para  oeste,  em 
direção  do  local  do  rebaixamento  no  Atlântico. 
Isto  demonstra  o  fato,  bem  como  o  local 
aproximado  onde  ocorreu,  de  que  a  placa 
européia ficou presa à da Ásia, com sua "ponta 
grossa", e lá entortou um pouco, visto que estava 
impedida de executar um movimento basculante 
livre.  Muitos  desses  rios  possuem  canais  de 
desembocadura  submarinos  acentuadamente 
alongados. Esta característica continua até bem 
para o Sul. Assim sendo, na África Ocidental, o 
Rio Congo lança suas águas em um sistema de 
desembocadura submarina, de enorme extensão 
(fig.  41).  Ali  há  um  extenso  sulco,  facilmente 
identificável  como  canal  de  desembocadura,  e 
que desce até a  profundidade de 800 m.  Teria 
então  sido  esta  a  medida  na  qual  a  África 
Ocidental  perfez  o  seu  movimento  basculante 
para baixo.



Fig.  41.  O  sulco  do  Rio  Congo  (Escala  de 
1:10.000.000).  O  delta  do  Congo,  na  África 
Ocidental,  parecido  com  os  fiordes  nórdicos, 
contínua  abaixo  do  nível  do  mar,  em  um 
comprimento de mais de 100 km e até 800m de 
profundidade. É este um indício da medida exata 
do rebaixamento da costa da África Ocidental, no 
Oceano Atlântico.

Presumivelmente,  o  rebaixamento  pós-glacial 
deveria  ter  sido  ainda  mais  acentuado.  O 
problema do deslocamento do leito do Rio Congo 
foi estudado principalmente por P. Smith. Por sua 
vez, Pettersson relata a este respeito, que o rio 
teria sido represado por um dobramento no solo, 



lá teria sido transformado em lago e, em seguida, 
teria forçado a sua passagem através de rochas 
de  fácil  erosão,  permitindo  assim o  vazamento 
das  água  represadas.  Hoje  em  dia,  a 
garimpagem de  diamantes  é  feita  no  fundo  do 
antigo  lago,  onde  foram  encontrados  restos 
habitacionais  da  civilização  musteriana 
(paleolítica). As pessoas que habitavam aquelas 
regiões  devem  ter  fugido  das  águas  em 
constante elevação e as habitações situadas em 
pontos  mais  altos  já  eram  da  subseqüente 
civilização  solutreana.  Em  seguida  e 
correspondentemente,  em  fins  do  Quaternário, 
ocorreu  o  súbito  rebaixamento  do  solo,  por 
motivos até agora ignorados. P. Smith avalia sua 
extensão em quase 4.000 m; também este valor 
estimativo  parece  conferir  com  aquele  obtido 
para o rebaixamento da fossa de Romanche, ao 
Norte da foz do Rio Congo, de no mínimo 2.800 
m, ou provavelmente mais,  conforme revelaram 
as amostras do solo. Portanto, o perfil da costa 
ocidental  da  África  atesta  que  o  rebaixamento 
provocado  pela  catástrofe  atlântica  atingiu 
severamente o fundo da bacia sul  do Atlântico. 
Por  sua  vez,  a  extensão  do  solo  rebaixado 
permite concluir  pelas proporções inimagináveis 
daquela catástrofe pré-histórica.



Fenômenos  semelhantes  de  rebaixamento  e 
desabamento  de  terras  litorâneas  foram 
encontrados também na costa leste da América 
do Norte. Os baixios de Terra Nova e da Nova 
Escócia,  bem  como  a  desembocadura 
irregularmente  comprida  e  parecida  com  um 
braço do mar, do Rio São Lourenço, representam 
regiões de solo rebaixado em posterior período 
geológico.  Ao  que  parece,  na  enorme Baía  de 
Hudson  há  igualmente  áreas  que  devem  ter 
sofrido rebaixamento de 100 a 150 m. A Baía de 
Chesapeake  é  um  fiorde,  um  vale  afogado. 
Martha's Vineyard, hoje uma ilha, outrora deve ter 
sido uma colina, situada em uma llíngua de terra, 
adentrando o oceano. Embora tudo isto fosse um 
conhecimento  geral,  até  agora  continua  sem 
explicação.
Ademais, sabe-se perfeitamente bem que o Rio 
Hudson  possui  um  canyon  submarino  de 
imponência igual ao do Rio Congo, na África, um 
abismo  de  800  m  de  profundidade  e  flancos 
íngremes,  que se estende muito  além da zona 
costeira  e  termina  somente  a  2  ou  3  km  de 
profundidade. Logo, também essa faixa de terra 
continental  deve  ter  sofrido  rebaixamento  da 
ordem  de  uns  3.000  m.  Aliás,  segundo 
Pettersson,  toda  a  costa  leste  da  América  do 



Norte, de alguns milhares de milhas marítimas de 
extensão,  apresenta  estrutura  semelhante;  são 
abismos,  pontilhados  de  canyons  de  2.000  a 
3.000  m  de  profundidade,  revelando  grande 
semelhança  com  os  precipícios  alpinos  nas 
cadeias  de  montanhas,  cujas  rochas  sofreram 
encurvamento ou fluxão. Em resumo, é uma terra 
afogada.
Alguns  terraços  praianos,  conservados  até  os 
nossos dias, estão aí para evidenciar a mudança 
de nível,  que não pode ter ocorrido em etapas, 
mas  pelo  contrário  se  deu  de  maneira 
relativamente  rápida  e  nada  gradual.  Esse 
rebaixamento  geral  da  zona  costeira  aparece 
com  maior  nitidez  nas  regiões  pantanosas  da 
Carolina  do  Norte  (Fig.  42).  Aliás,  todos  esses 
fenômenos  tornaram-se  tanto  mais  complexos 
com  as  posteriores  retransformações,  que 
introduziram o movimento recíproco de subida e 
descida,  responsável  pela  justaposição  e 
conseqüente  obliteração  das  respectivas 
características originais.
Conforme  mencionado  em  outra  parte,  eram 
pouco expressivas as forças de retransformação, 
por  cuja  obra  a  depressão  originada  com  o 
rebaixamento  do  nível  do  magma  deveria  ser 
nivelada,  pois  foi  mínimo  o  desvio  da 



conformação normal, rotativo elipsóide, atingindo 
uns 3km apenas, quando a totalidade do raio da 
Terra soma 6.400 km!

Fig. 42. A cosia Leste da América do Norte, uma 
costa "afogada". Esta costa apresenta sintomas 
característicos de um rebaixamento pós-diluvial. 
A sinuosidade da baía do Rio Hudson e a "linha 



de ruptura",  em paralelo,  com seus numerosos 
lagos,  a  estranha  e  fortemente  contornada 
configuração da linha costeira, nas proximidades 
de Terra Nova, da foz do Rio São Lourenço, perto 
do Cabo Cod, a Baía de Chesapeake, tudo isto e 
mais  o  fato  de  a  plataforma continental  passar 
longe da costa,  vem a  indicar  o  rebaixamento, 
adentrando o Atlântico, em proporções das mais 
apreciáveis. Desse fenômeno também faz parte o 
desmoronamento de terra entre o Cabo Hatteras 
e a Flórida, a Leste da faixa costeira pan-tanosa. 
A linha pontilhada assinala a borda da plataforma 
continental.

Embora aqui e acolá, no âmbito da área instável 
do  Atlântico,  cumes  de  vulcões  submarinos 
despontassem, elevando-se sobre o nível do mar, 
ou  lá  surgissem,  aparentando  ilhas,  tais 
fenômenos,  de  certo  impressionantes,  não 
podem  ser  considerados  como  prova  da 
possibilidade  de,  um  belo  dia  e  desta  mesma 
forma, surgir a grande Ilha de Atlântida, fincada 
no fundo do oceano. Com grande probabilidade 
ela constituirá, e para sempre, a plataforma dos 
Açores. Outrossim, será que porventura se possa 
contar  com  a  eventualidade  de  achados 
arqueológicos,  independentemente  de  um 



acidental  ressurgimento  da  Atlântida,  ou  de 
métodos aperfeiçoados de sondagem submarina 
virem  a  revelar-nos  aquilo  que  se  passa  lá 
embaixo, a 3.000 m de profundidade? O certo é 
que  a  Atlântida  foi  destruída;  primeiro,  foi 
arrasada  por  uma  tremenda  onda  de  ar 
comprimido  e,  em  seguida,  foi  inundada  por 
sucessivos  macaréus  gigantescos  que 
evidentemente  destruíram,  inundaram, 
erradicaram  a  quase  totalidade  das  florestas, 
casas e povoações, existentes em sua superfície. 
Todavia, a destruição propriamente dita foi obra 
do fogo subterrâneo, cujas labaredas saíram das 
montanhas,  invadiram  a  ilha,  provenientes  da 
linha  de  ruptura  submarina,  então  arrebentada. 
Sem dúvida, rios de lava cobriram a terra insular, 
da  mesma forma como,  no  Terciário  inferior,  o 
Dekkan hindu adquiriu o seu grosso revestimento 
de lava. A crosta de lava, originária da catástrofe 
atlântica,  jamais  poderia  ser  imaginada  ou 
avaliada; sua espessura poderia ser de centenas, 
ou,  até  de  milhares  de  metros;  portanto,  são 
quase nulas as eventualidades de uma evidência 
comprobatória ser retirada do leito oceânico. Por 
outro lado, tais eventualidades tornam-se menos 
inviáveis, quando se cogita de achar e identificar 
as  construções  aneliformes,  talvez,  a  grande 



planície com sua canalização quadricular e o seu 
canal de entrada. Logo, seria este o ponto sobre 
o  qual  deveriam  convergir  todos  os  esforços, 
visando à redescoberta da Atlântida, pelo menos 
em fotogramas submarinos.

O Limo Argilo-arenoso e o Dióxido 
de Carbono

A esta altura, o nosso esquema de reconstituição 
deve  focalizar  a  época  na  quah  desde  havia 
muito, cessaram as chuvas diluviais, e as massas 
de  águas,  inundando  a  metade  do  globo, 
retornaram  ao  oceano.  Por  vezes  sem  conta, 
desde então, completaram o grande ciclo hídrico 
terrestre.
Igualmente o lodo diluvial,  originário da mistura 
da água de chuva com cinzas vulcânicas, acha-
se depositado, em sua maior parte, em qualquer 
ponto no fundo do oceano. Em todo caso, trata-
se  de  um  volume  global  da  ordem  de  três 
quatrilhões de toneladas e se desse total  fosse 
conservado  somente  alguma  parcela,  esta 
deveria  ser de monta suficiente para poder ser 
encontrada.
Suponhamos  que  90%  do  lodo  diluvial  foram 
levados para o mar.  Esta estimativa dá valores 



residuais pouco mais altos, de 10% ao invés de 
5%,  daqueles  obtidos  com o  cálculo  do  dilúvio 
parcial na Mesopotâmia. Neste caso, o valor mais 
alto  está  plenamente  justificado,  pelo  de  o 
volume total do dilúvio ter desabado sobre tratos 
de terra consideravelmente mais extensos que o 
"açude"  mesopotâmico,  elevando-se  assim  a 
porcentagem do lodo deixado em terra seca. A 
grosso modo,  aquilo que ficou na superfície do 
Velho  Mundo  teria  sido  de  um  terço  de  um 
quatrilhão  de  toneladas;  por  conseguinte, 
representaria o volume de um a dois milhões de 
quilômetros cúbicos.  Realmente tais massas de 
lodo  seriam  demasiadas  para  desaparecerem 
sem deixar o menor traço sequer.
Por  outro  lado,  suposto  que  essa  quantidade, 
considerável  também  em  escala  global,  fosse 
depositada, de qualquer forma, sobre um planalto 
de altitude média de 100 m, então deveria cobrir 
uma superfície de 10 a 20 milhões de quilômetros 
quadrados, ou seja,  entre a vigésima e décima 
parte da área total ocupada pelo Velho Mundo.
E, de fato, tal maciço de montanhas, de extensão 
e  imponência  comparáveis,  existe;  situa-se  no 
continente euroasiático,  que mais sofreu com a 
chuva de lodo. Estende-se a partir do Oeste da 
França, desde a costa atlântica, sobre as regiões 



centrais da Alemanha, ao longo dos rios Reno, 
Danúbio, Elba e Oder, até a Tchecoslováquia e 
Hungria  e,  passando  pela  Polônia,  alcança  a 
Rússia meridional; no centro e Leste da Ásia vai 
se  alargando  para  formar  a  bacia  de  Tarim,  o 
Turquestão,  e  abrange  uma  parte  da  China 
Setentrional.

Fig. 43. Áreas de difusão do limo argilo-arenoso 
estratificado.  A  zona  do  limo  argilo-arenoso 



estende-se, rumo leste, como um cinturão aluvial, 
progressivamente  mais  largo,  até  a  borda 
setentrional da grande cadeia de montanhas de 
dobra-mento,  começando  com  os  Alpes,  na 
Europa, e passando pelo Cáucaso para o Pamir 
e  o  Himalaia,  na  Ásia;  esse  cinturão  aluvial 
termina no Mar da China. As principais áreas de 
limo  argilo-arenoso  são  assinaladas  com 
tracejado; os centros, com pontos pretos; a zona 
de  glaciação  permanente,  diluvial,  com 
pontinhos.

A Fig.  43  mostra  este  cinturão  de  limo  argilo-
arenoso,  ainda  enigmático;  este  termo  técnico 
especifica um sedimento glacial, parecido com o 
barro,  rico em quartzo e  cal,  de cor  de ocre a 
cinzento-claro,  contendo  quantidade 
surpreendente de grãos de quartzo, chapinhas de 
mica e lascas de pedra de toda espécie. Vez ou 
outra  apresenta  também  ossos  de  mamute, 
restos  de  animais  dos  desertos  congelados, 
típicas cascas de caracóis terrestres, ao lado de 
raros resquícios do homem glacial, mormente do 
tipo  de  Aurignac  (Prancha  9),  na  forma  de 
fragmentos  ósseos  e  artefatos  sumamente 
rudimentares.
Segundo a sua procedência, distinguem-se dois 



tipos  de  limo  argilo-arenoso,  a  saber:  o  não 
estratificado,  chamado  limo  argilo-arenoso  das 
montanhas,  e  o  estratificado,  originário  de 
estratificações provocadas pela água. Na maioria 
dos  casos,  o  tipo  não  estratificado,  ou  seja  o 
genuíno,  constitui  o  substrato  sobre  o  qual  se 
estendem  bancos  bem  estratificados  que, 
mormente nos grandes rios, atingem proporções 
consideráveis  e concorrem para a formação da 
paisagem,  à  qual  conferem  aspectos 
característicos.
A  teoria  chamada  eólica  compreende  o  tipo 
genuíno  como  sedimentação  provocada  pelos 
ventos frios das estepes; em forma de pó, o limo 
argilo-areno-so  teria  sido  levado  para  as  áreas 
verdes,  vizinhas,  onde  teria  sido  captado  e 
acumulado pelas vergônteas.  Sem dúvida,  este 
substrato  de  limo  argilo-arenoso  já  se  formou 
durante  as  diversas  etapas  de  glaciação  e  os 
respectivos períodos intermediários. No entanto, 
interessa somente em sua qualidade de base dos 
enormes  bancos  de  limo  argilo-arenoso, 
formados  em  épocas  posteriores  e  onde  ficou 
acumulada a maior parte desse produto (Prancha 
15).
Conquanto  a  camada  de  fundo,  eólica,  não 
apresente  qualquer  vestígio  de  aluvião,  os 



bancos  estratificados,  com  suas  estranhas  e 
bizarras  estruturas,  formando  altos  planos  e 
terraços,  apresentam  todas  as  características 
desejáveis  e  imagináveis  de  sua  procedência 
aquática. Por toda a sua constituição, qualificam 
como típicas  conformações  aluviais  e  esta  sua 
característica  ainda  vem  sendo  acentuada  por 
sua localização nos leitos dos grandes rios e nos 
vales dos rios primitivos.
No entanto, de onde vieram aquelas quantidades 
enormes  de  limo  argilo-arenoso  estratificado 
aquático?
Por sua composição química e estrutura física, o 
limo argilo-arenoso não estratificado é o produto 
genuíno  da  erosão  em  estado  bem  avançado. 
Aliás,  já  a  matéria-prima,  quando  ainda  intata, 
deve ter sido rica em quartzo e calcário, embora 
não  contivesse  carbonato  de  cálcio,  mas  sim 
oxido  de  cálcio;  somente  com  a  progressiva 
erosão,  este  transformou-se  naquele.  Por  isto, 
seria um tanto difícil imaginar que as cadeias de 
montanhas, ricas em cálcio e quartzo, teriam sido 
formadas  somente  pela  erosão.  Aliás,  não 
existem  cordilheiras  de  grande  porte,  cujas 
rochas, além de quartzo, contêm oxido de cálcio, 
que  é  obtido  mediante  tratamento  térmico. 
Tampouco  existe  um  planalto  que,  através  da 



Europa e da Ásia, acompanhasse o cinturão de 
limo argilo-arenoso, de maneira a permitir que os 
produtos  de  erosão,  lá  originados,  fossem 
introduzidos  naquele  cinturão  pelos  ventos. 
Outrossim,  dificilmente  haveria  montanhas 
terrestres,  de  porte  suficiente  para  produzir  e 
dispersar  tais  quantidades  de  produtos  de 
erosão.  Seriam  dois  milhões  de  quilômetros 
cúbicos,  volume  aproximadamente 
correspondente ao do planalto tibetano! Logo, o 
limo argilo-arenoso estratificado não se constituiu 
em  formação  gradual;  sua  origem  deve  ser 
totalmente diversa.
Aconteceu, porém, que por ocasião da catástrofe 
atlântica, o interior da Terra, o caldeirão contendo 
o  magma  ígneo,  forneceu  matéria-prima,  na 
forma  de  cinzas  vulcânicas,  em  quantidades 
muito superiores às hoje encontradas como limo 
argilo-arenoso estratificado. Primeiro, as nuvens 
formadas com a erupção levaram essas cinzas 
para as altas camadas da atmosfera, onde foram 
dispersadas;  em  seguida,  viajaram  com  os 
ventos  oeste,  predominantes,  para  as  regiões 
diluviais  da  Europa  e  da  Ásia,  onde  foram 
alijadas  e  lavadas  pelas  águas.  O  limo  argilo-
arenoso é o sedimento básico dessas massas de 
lodo que, tanto em grande como pequena escala, 



constitui  aquele  estrato  de  barro,  aluvial  e 
totalmente  estéril,  conforme  na  espessura  de 
2,50 m foi encontrado debaixo dos túmulos, em 
poço,  dos  primeiros  reis  sumérios.  Também  o 
limo argilo-arenoso foi levado pelo dilúvio através 
de toda a Europa e Ásia.
Segundo este conceito, o limo argilo-arenoso não 
é o prouduto de erosão, constituído de maneira 
gradual,  por vizinhas cadeias de montanhas de 
calcário e quartzo, mas sim um penetra, vindo de 
muito  longe.  É  o  magma,  decomposto  em 
gotinhas,  transformado  em  cinzas  vulcânicas 
que, trituradas por ventos e furacões, nas altas 
camadas da estratosfera, lá se misturaram com 
sedimentos marinhos, ricos em cálcio, igualmente 
desprendidos  do  leito  marinho  do  Atlântico  e 
projetados àquelas altitudes. Seria esta a receita 
geológica da formação do limo argilo-arenoso. O 
seu  teor  de  cálcio  é  devido  aos  sedimentos 
marinhos  e  seu  elevado  teor  de  quartzo,  ao 
magma de superfície, contendo ácido silícico. É 
magma  decomposto,  misturado  com  limo 
marinho. Nesse processo, a erosão progrediu até 
o  âmbito  microscópico  a  ponto  de  sua  origem 
vulcânica  ser  revelada  somente  por  sua 
constituição química, não pela sua estrutura.
Neste  contexto,  a  origem  dos  bancos  de  limo 



argilo-arenoso,  estratificados,  pode  ser 
visualizada com grande plasticidade. Desabaram 
as chuvas diluviais, superando e em muito tudo 
quanto  se  possa  idear  a  respeito.  "O  solo  da 
Terra era de lodo, deserto, desolado". Partes do 
conteúdo  de  cinzas  permaneceram  nas  terras 
lavadas,  inundadas;  chegamos  a  avaliá-las  em 
uns 10 %e eram esses os restos abandonados 
em terra continental pelas águas em recuo para o 
mar  do  mundo.  As  ocorrências  que 
acompanharam e se seguiram a esse processo 
podem ser  demonstradas,  em pequena  escala, 
colocando-se  uma  chapa  de  vidro  plano  em 
posição levemente oblíqua, para sobre ela deixar 
escorrer uma água grossa, misturada com lodo. 
Primeiro,  surgem  pequenos  sulcos  de 
escoamento na superfície da camada finamente 
granulada;  aos  poucos,  alargam-se  e 
transformam-se  em  sulcos  grandes,  que  se 
tornam  progressivamente  mais  fundos,  abrem 
valas  transversais,  de  paredes  íngremes, 
cortadas por ranhuras mais estreitas. Logo mais, 
o  nosso  modelo  adquire  os  aspectos  de  uma 
paisagem,  formada  pelo  limo  argilo-arenoso, 
conforme existe na província chinesa de Shansi. 
Todavia,  as  culturas  em  terraço,  lá  existentes, 
foram feitas pela mão do homem (Prancha 15).



Na China,  o limo argilo-arenoso transformou-se 
na  terra  amarela;  com isto  deu  ao  Império  do 
Meio  a  sua  cor  sagrada  e  a  base  de  sua 
adiantada  civilização  rural.  Devido  ao  seu 
elevado  teor  de  sais  minerais  e  elementos  de 
traços, condicionado à sua origem, o limo argilo-
arenoso  é  um  ótimo  adubo  mineral  e 
provavelmente constitui-se no solo mais fértil de 
todo  o  globo.  Nas  províncias  chinesas,  cujas 
terras  são  de  limo  argilo-arenoso,  formando 
estratos  espessos,  de  centenas  de  metros,  o 
camponês  semeia,  planta  e  colhe 
ininterruptamente,  ao  longo  de  no  mínimo  400 
anos, sem jamais adubá-las.
Tudo quanto se sabe a respeito da alta fertilidade 
do  limo  argilo-arenoso,  vale  igualmente  para  a 
cinza  vulcânica  decomposta.  Para  tanto,  a  ilha 
vulcânica  de  Lanzarote,  a  "Ilha  da  Lua"  das 
Canárias, serve de exemplo clássico. Entre 1730 
e 1736,  essa ilha foi  devastada por  fortíssimas 
erupções  vulcânicas  e  em  seguida  coberta  de 
espessas camadas de cinzas. Logo mais, essas 
cinzas, ricas em ácido azotoso e sais fosforicos, 
transformaram-se  em  humo  de  primeiríssima 
qualidade.  Sem  qualquer  adubação,  sem 
quaisquer cuidados especiais, aquele solo deu e 
continua dando colheitas incrivelmente fartas de 



batata e couve, cebola, melancia, melão e figo, 
de fumo e uva, rivalizando em fertilidade com o 
limo argilo-arenoso amarelo da China.
Aliás,  o  solo  nem  sempre  precisa  ser  de  cor 
amarela, também pode ser preto, como a famosa 
terra negra da Ucrânia, ou amarelo-avermelhado, 
como  o  solo  de  Hégyalya,  na  Hungria,  ou 
marrom-amarelo,  como a terra de Magdeburgo, 
na  Alemanha  Oriental.  Todavia,  sempre  e  não 
obstante a sua cor, conserva a sua alta fertilidade 
e  suas  características,  bem  específicas, 
conforme são conhecidas em todo o mundo pelos 
apreciadores  dos  célebres  vinhos  húngaros.  O 
limo argilo-arenoso é uma dádiva extremamente 
valiosa  da  catástrofe  atlântica.  Embora  a 
destruição  causada  por  esse  cataclismo  fosse 
incomparavelmente  maior  que  o  bem  dele 
derivado,  este  ponto  positivo  ao  menos 
possibilitou  aos  sobreviventes  encetar  a 
redenção  de  suas  primitivas  civilizações,  então 
ou  em  destroços  ou  totalmente  erradicadas, 
tragadas pelas águas. Também para o cataclismo 
de fins da época diluvial vale o adágio popular, 
dizendo que não há mal que não traga um bem; 
até o dilúvio beneficiou os pósteros com a dádiva 
do limo argilo-arenoso.
Esta  mesma  filosofia  vale  igualmente  para  a 



segunda  dádiva  que  nos  foi  legada  pelas 
erupções  vulcânicas  no  Atlântico.  Os  gases 
tóxicos que precederam as nuvens de cinzas e 
chuvas  de  lodo,  aniquilando  quase  toda  vida 
sobre a Terra, eram, em sua maior parte, dióxido 
de carbono. Este gás inodoro, transparente, mas 
relativamente  pesado,  não  é  tóxico,  mas 
impróprio para manter o processo de respiração. 
Ao  respirá-lo,  a  combustão  de  substâncias 
próprias do organismo produz o gás carbônico. 
Também  este  produto  é  de  efeito  ambivalente: 
para  uns  traz  a  morte,  para  outros  a  vida.  Os 
animais  e  as  bactérias  aeróbias  morrem, 
enquanto  que  as  plantas  vivem.  O  dióxido  de 
carbono é o elemento vital da flora; o organismo 
vegetal, de hidrocarboneto, é constituído de água 
e dióxido de carbono, na fotossíntese esses dois 
componentes são assimilados. A duração de sua 
vida e a rapidez do seu crescimento dependem 
do teor de dióxido de carbono do seu ambiente, 
do  gás  carbônico,  constituindo  o  "invólucro"  da 
planta. Hoje em dia, o teor ambiental do dióxido 
de carbono é baixo; a média não passa de 1/33 
de 1 % do volume, pois somente na proximidade 
imediata do solo chega a atingir 1 % do volume. 
O peso total do dióxido de carbono no ar deveria 
somar  alguns  bilhões  de  toneladas.  Apurou-se 



que,  por  ocasião  da  catástrofe  atlântica,  foi 
produzido  um  múltiplo,  no  mínimo  três  vezes 
essa  quantidade  de  dióxido  de  carbono 
vulcânico,  para  dispersão  sobre  todo  o  globo, 
pelos ventos diluviais. Embora uma parte tivesse 
sido absorvida pelo mar,  conquanto outra parte 
fosse perdida com a erosão,  a grosso modo  a 
média do teor de dióxido de carbono no ar deve 
ter aumentado forte e repentinamente.
Aliás,  também  os  geólogos  ressaltaram  o 
fenômeno  de  uma  flora  extremamente  viçosa, 
condicionada  a  períodos  de  atividades 
vulcânicas,  conforme  ocorreu  no  terciário.  Por 
outro  lado,  dali  se  deduz  que  no  Noroeste 
europeu,  a  mudança  climática  marcando  a 
transição do quaternário para o quintenário, teria 
levado, em linha reta, da carência vegetal vigente 
durante as etapas de glaciação para um período 
de  transbordante  riqueza  floral  e  abundância 
parasidía-ca.  No  entanto,  não  foi  isto  o  que 
aconteceu.

Dois Milênios de Escuridão

Por enquanto ainda não chegamos a encerrar o 
exame  dos  efeitos  secundários  e  posteriores, 
gerados pela totalidade dos produtos de projeção 



vulcânica  durante  a  catástrofe  atlântica.  Os 
produtos de grande volume, formando lençóis de 
pedra-pomes e lodo, fizeram çom que, por muito 
tempo,  o  Atlântico  leste  deixasse  de  ser 
navegável;  os  produtos  de  consistência  média, 
tais como as cinzas vulcânicas, misturadas com 
os  vapores  d'água,  expelidos  pela  erupção, 
provocaram as chuvas diluviais e deixaram, como 
seu derivado, o limo argilo-arenoso estratificado. 
Enfim,  as  exalações de forma gasosa,  em sua 
maior  parte  de dióxido de carbono,  produziram 
um gás fertilizante, de inestimável valor.
Todavia, há ainda uma parcela desses produtos a 
ser  examinada,  a  substância  delgada.  Essas 
partículas  mais  finas que a cinza tiveram sorte 
diferente e produziram resultados diversos. Para 
esta  parcela  da  totalidade  dos  produtos  de 
projeção,  representada por um pó finíssimo,  foi 
computado o peso aproximado de um quarto de 
quatrilhão de toneladas.  As nuvens pinhiformes 
levaram aquele po até as camadas superiores do 
envoltório  de  ar,  onde  ficou  suspenso  durante 
muito tempo, devido à sua consistência finíssima 
e seu tamanho minúsculo. Também para isto há a 
possibilidade  de  tirar  conclusões  paralelas, 
baseadas  no  exame  dos  efeitos  posteriores 
produzidos por erupções vulcânicas, registradas 



pela História.
Durante  a  erupção do Cracatoa,  tais  partículas 
foram  levadas  a  altitudes  de  até  30  km, 
adentrando  fundo  a  estratosfera,  onde  ficaram 
suspensas por mais de dois anos. Ali provocaram 
o  "brilho  vermelho"  do  nascer  e  pôr  do  Sol, 
excepcionalmente  pitoresco  durante  aquele 
período. Um semelhante brilho vermelho e com 
isso  indício  marcante  da  existência  de  pó 
vulcânico nas altas atmosferas,  turvando-as, foi 
observado em toda a Europa, após a erupção do 
Monte  Pelée,  na  Ilha  de  Martinica.  Também  a 
queda do meteoro de taiga provocou fenômeno 
idêntico,  com  a  dispersão  de  massas  de  pó 
meteórico.  Outrossim,  esses  efeitos  posteriores 
tornaram-se  tanto  mais  impressionantes  ainda 
com a atividade do Monte Katmai, no Alasca, em 
1912,  quando esse vulcão entrou em atividade 
violentíssima, projetando incríveis massas de pó 
que, além de produzir o "brilho vermelho", ainda 
provocaram uma sensível baixa de temperatura.
Por  ocasião  da  erupção  do  Cracatoa  foi 
observado  como  o  pó  subiu  para  altitudes 
sempre  maiores,  como  se  fosse  levantado  por 
guindastes estratosféricos. Enfim,  a maior parte 
de  sua  massa  ficou  suspensa  a  80  km  de 
altitude; ali a pressão atmosférica é de somente 



0,02  torr  e  o  ar  se  compõe  de  hidrogênio  e 
nitrogênio  em  partes  iguais.  O  anel  de  pó, 
livremente suspenso no ar, exposto aos raios do 
Sol  nascente e  poente,  reluziu  como um brilho 
branco,  difuso,  ora  como  cintilantes  nuvens 
noturnas, ora como nuvens de prata. Ao longo de 
nove anos persistiu essa conformação cintilante, 
delicada, quando então se desfez ao estender-se 
sobre regiões progressivamente  mais  extensas. 
É  difícil  determinar  com  exatidão  o  tempo 
decorrido  até  a  volta  dessas  partículas 
minúsculas à Terra. A fórmula de Stokes, usada 
nesses  cálculos  estimativos,  opera  com  um 
número demasiado de fatores pouco conhecidos, 
tais  como  resistência  do  ar  naquelas  altitudes 
anormais,  diâmetro  da  partícula  e  seu  peso 
específico,  de  modo  que  dificilmente  se  pode 
aproveitar os seus resultados aritméticos que, em 
todo caso, são pouco precisos e, além do mais, 
não  consideram  o  fator  representado  pelos 
ventos estratosféricos.
Contudo,  os  exemplos  citados  permitem  a 
reconstituição  quantitativa  de  inclusive  esses 
efeitos  posteriores  da  catástrofe  atlântica. 
Somente a vigésima parte de um milésimo dos 
seus  produtos  de  projeção  teria  sido  suficiente 
para provocar efeitos iguais  aos causados pelo 



pó  projetado  durante  a  erupção  do  Cracatoa. 
Esta proporção aritmética poderia servir de base 
para uma primeira comparação; todavia, também 
podem ser apurados valores mais exatos.
Suposto que o pó fino, saído das terríveis feridas 
na crosta terrestre, aos poucos, fosse dispersado 
sobre  uma  área  de  50  milhões  de  km2 de 
superfície, correspondente à de toda a Ásia, cada 
quilômetro quadrado teria ficado coberto de uns 5 
milhões de toneladas de pó, o equivalente a 5 kg 
p/m2. Qual teria sido a altitude da camada de ar 
capaz de carregar tal quantidade de pó?
Para fins desse cálculo aproximado, tornamos a 
supor  que  aquela  camada  de  ar  fosse  tão 
"poluída"  como  o  ar  das  modernas  metrópoles 
industriais,  de  má  fama,  que  até  chega  a 
escurecer a luz do dia, como acontece em tantas 
e tantas cidades deste nosso mundo civilizado. 
Ali conta-se com umas 100.000 partículas de pó 
p/cm3,  ou seja 100 bilhões p/m3.  Tais partículas 
de pó são do tamanho de um mícron (= 1/1.000 
mm); o seu volume eqüivale, aproximadamente, 
a 1 trilionésimo de cm3. Em se tratando das mais 
finas  partículas  de  cinza,  ou  seja  estruturas 
porosas, seu peso médio pode ser estimado ao 
redor de 0,5 trilionésimo de grama. Portanto, um 
metro cúbico de ar poluído, conforme existe nas 



grandes cidades industriais, contém pó, pesando 
50 miligramas, aglutinado em uns 100 bilhões de 
grãos  de  pó.  Somente  100.000  m3 desse  ar 
poluído  poderiam conter  a  quantidade  de  5  kg 
desse pó que, segundo nosso cálculo estimativo, 
cobriria  um  metro  quadrado  de  solo.  Por 
conseguinte, a coluna de ar, que deveria conter 
100.000  m3 p/m2 de  superfície  base,  deveria 
alcançar a altitude de 100 km. Considerando que 
esses dados forneceriam um corte transversal da 
hipotética  coluna  de  pó,  equivalentemente 
distribuída,  resulta  que  a  sua  potência  estaria 
próxima  dos  100  km,  desde  que  fossem 
guardadas as devidas proporções do ar poluído 
de uma cidade industrial dos nossos dias.
Ora,  imaginando  tal  nuvem de  pó  elevando-se 
até 100 km de altitude, contendo umas vinte mil 
vezes  a  quantidade  de  pó  projetada  durante  a 
catástrofe de Cracatoa e suspensa entre 200 a 
300  km  de  altitude,  surge  à  mente  o  aspecto 
grandioso dos efeitos climáticos e meteorológicos 
produzidos  por  esse  fenômeno.  Essa  nuvem 
deve ter superado em umas cinqüenta vezes as 
mais possantes e imponentes nuvens formadas 
durante uma tempestade e, como suas partículas 
de  pó  se  constituíram  em  ideais  núcleos  de 
condensação, ainda deve ter sido riquíssima em 



gotinhas de água e cristais de gelo. De certo ela 
carregou  quantidades  múltiplas  de  água  em 
relação às do pó nela suspenso.
Além  de  turvar  a  alta  atmosfera,  a  ponto  de 
produzir  o  "brilho  vermelho",  ela  provocou 
escurecimento  total.  Com  a  presença  de  pó  e 
nuvens,  as  camadas  periféricas  da  atmosfera 
adquiriram  tons  levemente  avermelhados,  até 
negros,  obscurecendo  por  completo  a  sua 
transparência,  no  mínimo  durante  os  primeiros 
tempos  desse  extremo  fenômeno  de  turvação. 
Para o homem que, depois da catástrofe, viveu 
debaixo  dessa  espessa  camada  de  nevoeiro 
escuro,  dentro  de  uma eterna  neblina  invernal, 
conforme existe no hemisfério norte, o céu estava 
totalmente  mudado,  perdeu  a  sua  bela 
transparência  azul-celeste,  desapareceram  as 
estrelas  cintilantes  que  outrora  surgiam  com  o 
cair  da  noite.  O  firma-mento  era  perenemente 
escuro, de cor preto-marrom, sem sol, sem lua, 
sem  estrelas.  Apenas  um  fraco  brilho 
avermelhado, emitido pelo disco do Sol,sem força 
e luminosidade, conseguia passar pelas nuvens. 
Espíritos  maus  roubaram o  Sol,  prenderam-no, 
fizeram uma mágica para que desaparecesse — 
e  heróis  míticos  partiram  em  sua  busca,  para 
libertá-lo. Tudo isto ressoa nas lendas primitivas 



da Europa, índia e do. Japão, datando do tempo 
antes  dos  tempos.  Logo,  este  período  de 
escuridão completa, no país debaixo das nuvens, 
não é uma fábula mítica.
Essa  nuvem  terrível  não  estava  distribuída 
uniformemente  sobre  a  Terra.  Com  sua  parte 
mais  espessa,  ela  encobriu  aquelas regiões do 
hemisfério  norte  que  mais  sofreram  com  as 
chuvas  de  cinza  vulcânica.  Lá  predominam  os 
ventos  oeste  que  a  levantaram  e  levaram 
primeiramente  para  o  leste;  no  entanto,  na 
estratosfera,  as  direções  do  vento  mudam  e 
sopram  fortemente  do  quadrante  leste.  Por 
conseguinte, as nuvens de cinzas, levantadas a 
leste,  da região da  catástrofe,  ou  seja  sobre  o 
Norte  europeu,  foram  captadas  pelos  ventos 
leste,  predominantes  na  estratosfera,  que 
acabaram por levá-las de volta ao Oeste. Desta 
maneira, as nuvens, que nesse seu retorno então 
se encontravam com os ventos oeste, vieram a 
fazer movimentos giratórios, determinando a sua 
permanência  mais  prolongada  e  concentração 
mais acentuada sobre aquelas regiões. A leste do 
Atlântico, sobre a Europa antiga, onde as geleiras 
estavam em lento recuo, a formação das nuvens 
de  cinzas  deve  ter  atingido  a  sua  maior 
intensidade. Ali as chuvas de lodo eram das mais 



fortes.  Lá  surgiu  a  lenda  do  deus  primitivo, 
assassinado, em cujo sangue o mundo todo se 
afogou.  E  aí  estava  o  núcleo  das  nuvens  de 
névoa escura, surgidas depois do dilúvio.
Este fenômeno ficou sempre mais acentuado e 
recebeu sempre novos reforços, com a chegada 
das  águas  cálidas  da  Corrente  do  Golfo,  que 
então pela primeira vez atingiu a costa da Europa 
ocidental.  Ali  bateu contra a grossa camada de 
gelo,  derretendo-o  e  evaporou  no  ar  frio  do 
Ártico, ainda não penetrado pelos raios solares, 
até  então  absorvidos  pela  nuvem  negra.  Em 
nuvens de vapores d'água, que não paravam de 
se  formar,  a  Corrente  do  Golfo  evaporou  para 
aquele reservatório imenso, escuro, situado nas 
mais altas camadas atmosféricas, adentrando a 
estratosfera e a ionosfera, que assim receberam 
novo alimento, proveniente do mar inesgotável.
Qual  teria  sido  o  verdadeiro  efeito  daquela 
pavorosa nuvem escura? Tanto o homem quanto 
o  animal  vivem  da  planta  que,  para  a  sua 
assimilação,  depende  da  luz  solar.  Portanto,  a 
falta  de  luz  prejudica  enormemente  a  vida 
vegetal. Somente algumas espécies, capazes de 
adaptar-se à carência de luz, tais como musgo, a 
dríade  e  míseras  gramas  polares,  conseguem 
sobreviver  a tal  período de escuridão;  somente 



essas  variedades  poderiam  ter  sobrevivido  ao 
período  pós-glacial  de  completa  escuridão,  nas 
regiões  boreais,  mormente  no  Norte  europeu, 
que mais sofreu com esse fenômeno. As demais 
espécies  vegetais,  sedentas  de  luz,  ficaram 
extintas  e,  com  elas,  o  homem  e  a  fauna, 
porquanto não lograram migrar e instalar-se em 
zonas menos  inóspitas.  Naquele  desértico  país 
da  noite  eterna,  apenas  uns  poucos 
remanescentes  poderiam  ter  resistido  àquela 
escuridão  terrível;  talvez,  renas  e  bois 
almiscarados,  alimentando-se  de  musgos, 
caçadores de rangíferos, pastores e pescadores 
que certamente sobreviveram sob as condições 
das  mais  duras  e  subumanas.  Sua  existência 
deveria ter sido igual à dos mortos vivos, em um 
mundo  permanentemente  escuro,  somente 
aclarado por um brilho opaco e difuso.
De  uma  maneira  estranha,  esta  paisagem 
desaparecida  desde  há  muito  tornou-se  o 
protótipo  dos  míticos  países  dos  mortos,  o 
modelo  de  Tártaro  e  Érebo,  das  plagas 
tenebrosas de Perséfone, a rainha dos infernos, 
do  Hades  e  do  país  da  eterna  névoa  do  Rei 
nórdico.  O  quanto  todos  esses  conceitos  se 
acham entreligados e correlacionados,  revela  a 
grande  semelhança  entre  os  termos  "Érebo", 



nome  da  região  tenebrosa  que  se  estende 
debaixo  da  terra  e  por  cima  do  inferno,  e 
"Europa". Aliás, supõe-se e seriamente que nos 
tempos primitivos o nome desse continente teve 
o  significado  de  "mundo  no  escuro";  embora 
cumpra  frisar  que  essa  interpretação  fosse 
devida à sua localização no Oeste geográfico, em 
relação  à  Ásia,  de  forma  que  Érebo—Europa 
teria  significado  "país  na  penumbra",  "país  do 
poente".
Contudo,  essa  interpretação  é  pouco  plausível, 
pois com toda a probabilidade não foram povos 
asiáticos,  mas  sim  os  próprios  europeus  a 
batizarem  o  seu  continente.  Ademais,  os 
europeus não tiveram motivo algum de conceber 
o seu continente como o "país do poente", pois 
dia após dia observaram o pôr do Sol, lá longe no 
horizonte.  Não,  o  conceito  Érebo—Europa 
dispensa  qualquer  explicação  suplementar  ou 
diferente.
A memória desse reino da escuridão persistiu e 
agiu por muito tempo, após a volta do Sol. Ainda 
com  Homero,  na  Nekyia,  o  Canto  11  da 
"Odisséia", encontraram-se referências ás "noites 
cimérias" na extrema ponta oeste e noroeste do 
mundo. São precisamente esses os detalhes que 
por  si  só  não  teriam  explicação  geográfica,  a 



indicarem  a  presença  de  motivação  real, 
entrementes desaparecida,  a exemplo da lenda 
das plagas dos mortos, onde jamais penetrou um 
só raio solar.
No entanto, na lembrança dos povos do Noroeste 
europeu  persistem  resquícios  ainda  bem  mais 
nítidos desse mundo de névoa, do tempo antes 
dos  tempos.  Os  que  viveram  as  fases,  ora 
reconstituídas, prestaram testemunho importante 
a favor de sua realidade no conto de "Niflheim",  
da  epopéia  nórdica  do  Edda.  No  início  dos 
tempos, assim conta a narrativa, somente havia o 
nada, um imenso vazio, aberto e fundo como um 
abismo. No fim desse nada havia dois mundos, o 
"Muspellsheim" e o "Niflheim". O primeiro situava-
se ao Sul e lá o tempo era claro, ensolarado e 
quente; o segundo ficava ao Norte e lá tudo era 
escuro, coberto de denso nevoeiro, frio e úmido. 
O gelo  desceu de  Niflheim  para  Muspellsheim, 
onde se desfez em conformações gigantescas...
Sem  dúvida,  Niflheim  era  o  mundo  ao  Norte, 
debaixo da névoa, a terra sombria, subterrânea, 
da  escuridão,  com  as  geleiras  em  lento  recuo 
diante dos raios solares vindos de Muspellsheim. 
Apesar  de  sua  impressionante  brevidade,  esta 
descrição  mítica  confere  plenamente  com  as 
condições paleoclimáticas da época, que retrata 



com  fidelidade  absoluta.  O  fato  novo  e 
enigmático  refere-se  somente  à  escuridão  ali 
mencionada;  no  entanto,  agora  também  esse 
motivo encontrou plena explicação.
Desde  há  muito  desapareceu  a  nuvem  de 
nevoeiro envolvendo as regiões boreais da Terra; 
no  entanto,  seus  vestígios  continuam 
comprováveis, graças à paleoclimatologia.
Segundo  estimativas  geológicas,  o  início  do 
período  quintenário,  ou  seja  a  época 
contemporânea, foi ao redor de 10000 a.C. Como 
a  catástrofe  atlântica  provocou  a  repentina 
projeção  de  enormes  massas  de  dióxido  de 
carbono  vulcânico,  o  clima  deveria  ter  mudado 
para ótimo, considerando-se que a elevação da 
temperatura média anual do ar,  provocada pelo 
forte aumento no dióxido de carbono, junto com o 
aquecimento  do  ambiente  pela  Corrente  do 
Golfo,  acrescido  da  adubação  pelo  limo  argilo-
arenoso, deveriam ter causado farto crescimento 
vegetal e, com isto, criado as condições prévias 
para um "segundo paraíso" na Terra. No entanto, 
esse clima ideal  tardou em vir  e,  quando veio, 
não chegou a alcançar condições ótimas. Levou 
cerca de 5.000 anos para que o clima epiglacial, 
de  fins  do  quaternário  superior,  adquirisse  as 
ótimas condições meteorológicas, caracterizando 



a  época  Litorina;  antes  disto,  houve  fases 
intermediárias,  de  frio  intenso,  que  se 
prolongaram por toda a época subártica  Yoldia,  
bem como a pós-glacial Ancylus.
Dessas duas últimas épocas, a de Yoldia oferece 
interesse  especial,  pelo  fato  de  o  seu  quadro 
floral ter sido reconstituído pela análise do pólen. 
A sua  vegetação  era  muito  pobre,  de  dríade, 
restrita a plantas árticas, adaptadas à vida com 
um mínimo de luz, tais como musgo, dríades e, 
posteriormente,  gramas  polares.  De  onde  esta 
flora  ártica  teria  vindo  para  uma  paisagem 
situada muito ao Sul para esta espécie vegetal? 
Para  lá  deslocou-se  não  somente  devido  à 
carência  de  calor,  pois  já  se  fazia  sentir  o 
aquecimento proporcionado pelas águas cálidas 
da Corrente do Golfo,  mas antes por causa da 
falta de luz, da absorção dos raios solares pela 
capa  de  névoa,  pós-glacial,  encobrindo  e 
impedindo toda vida terrestre. A época de Yoldia 
é  caracterizada pelas condições meteorológicas 
reinantes ao longo do período mais escuro vivido 
pelo Noroeste europeu.
Todavia,  aos  poucos  a  neblina  se  levantou. 
Alguns  milênios  mais  tarde,  o  ambiente  já  se 
tornou  mais  claro,  o  clima  mais  ameno, 
inaugurando  a  época  de  Ancylus,  com  suas 



bétulas,  seus  pinheiros  e  alamos.  Contudo, 
somente  cinco  milênios  depois  essa  fase 
intermediária,  superfria,  enigmática  e  inóspita, 
chegou ao seu término. Enfim, na época Litorina, 
as condições climáticas atingiram e com grande 
atraso  o  ponto  ótimo  que,  segundo  as 
expectativas,  deveria  ter  alcançado  bem antes, 
logo após o fim do dilúvio.
A partir de então, a temperatura tornou a baixar. 
Ainda na Idade do Bronze, o calor era mais forte 
que nos dias de hoje. A Idade do Ferro registrou 
períodos  de  frio  intenso;  somente  mais  tarde, 
com  a  crescente  interferência  do  homem,  em 
rápida  expansão  demográfica,  surgiram  os 
primeiros  sinais  de  erosão  e  deteriorização  do 
solo,  tornando-o  desértico  e  criando  suas 
específicas condições climáticas, cuja progressão 
futura  deve  ser  encarada  com  preocupação 
plenamente justificada.
Aliás, desde há muito se conhece essa estranha 
curva das variações climáticas epiglaciais e pós-
glaciais;  no entanto, ainda não chegaram a ser 
identificadas  como  problema.  As  melhoras 
climáticas, em fins das glaciações, eram aceitas 
como  tais  sem  que  os  diversos  processos  de 
degelo tivessem merecido exames matemáticos. 
Destarte,  parece  que  ninguém  reparou  em 



quanto era prolongada a sua duração. Portanto, 
estas  nossas  pesquisas  são  de  molde  a 
concorrer para preencher essa lacuna no estudo 
das variações do clima epiglacial e pós-glacial.
Outrossim,  a  Fig.  44  oferece  explicação 
esquemática  para  este  detalhe.  O  fator  tempo 
serve de abscissa e o fator qualidade do clima, 
de  ordinal.  A  abscissa  está  dividida  em 
segmentos, correspondentes às fases citadas do 
período  epiglacial  e  pós-glacial;  assim  sendo, 
independentemente de datações mais precisas, o 
esquema dá um breve apanhado do clima típico 
de cada uma das fases em apreço.
A  figura  apresenta  duas  faces  de  diversa 
tonalidade,  em  preto  e  branco.  A face  branca 
indica  os  valores  da  qualidade  do  clima, 
conforme efetivamente apurados pela análise do 
pólen;  na  época  Litorina  ("L")  atinge  o  estado 
ideal, conquanto na Idade do Bronze ("B") e na 
Idade do Ferro ("F")  decai  paulatinamente para 
os  valores  atuais.  Esse  trecho  do  diagrama 
corresponde  plenamente  aos  resultados 
paleoclimáticos, obtidos nessas últimas décadas. 
Todavia  a  explicação  em  si  é  um  fato  novo, 
demonstrado  na  face  tracejada  em  preto. 
Demonstra-se  ali  a  influência  dos  fatores 
negativos, concorrendo para a deteriorização das 



condições climáticas, caracterizados pela coberta 
de névoa escura envolvendo a Terra e a perda 
paulatina  do  dióxido  de  carbono.  A  linha  de 
contorno  desse  diagrama  assinala  a  suposta 
situação climática,  como teria sido na ausência 
daquela nefasta capa de neblina; nesse caso, em 
inícios  do  quintenário,  o  clima  teria  registrado 
uma súbita melhora, seguida, a partir de então, 
de uma piora em ritmo bastante regular.
O que mostra então a face preta? Ela demonstra 
a nuvem de nevoeiro escuro, que, igual  a uma 
sombra  ameaçadora,  se  projetou  sobre  toda  a 
etapa pós-glacial.  A perda,  causada com a sua 
absorção  da  luz  solar,  era  incomparavelmente 
maior do que os ganhos climáticos, derivados da 
Corrente do Golfo e do enriquecimento de dióxido 
de carbono. Por conseguinte, a etapa epiglacial 
era das mais severas e inóspitas, apresentando 
um quadro meteorológico péssimo, ao invés de 
ótimo, conforme o esperado.
Outrossim,  como  a  coberta  vegetal  teve 
desenvolvimento  tímido,  retardado,  nem  ela  e 
tampouco o solo relativamente bem conservado, 
debaixo  da  camada  de  gelo,  então  em  lento 
recuo,  consumiram  quantidades  apreciáveis  de 
dióxido de carbono.



Fig. 44. Explicação da enigmática curva do clima 
no  quintenàrio.  O  diagrama,  acentuadamente 
esquematizado,  demonstra  em  unidades 
arbitrárias, tais como a temperatura do ar, a título 
de ordenados do tempo as oscilações climáticas 
durante  as  etapas  da  epiglaciação  e  da  pós-
glaciação: (Y = Época Yoldia; A = Época Ancylus; 
L = Época  Litorina;  B = Idade do Bronze;  F = 
Idade  do  Ferro).  A  curva  separando  a  face 
superior,  escura,  da  face  inferior,  branca, 
representa  o  clima  do  Noroeste  europeu,  em 
função  dos  elementos  provocadores  da 



deterioração  das  condições  atmosféricas,  tais 
como capa de névoa escura, perda de dióxido de 
carbono.  Se  não  fosse  pela  capa  de  névoa 
escura, em inícios do quintenàrio,  as condições 
metereológicas  deveriam  ter  sido  ótimas,  em 
virtude  da  chegada  da  Corrente  do  Golfo  e 
abundância do dióxido de carbono, registrando-
se  depois  uma  subseqüente  e  lenta  piora, 
causada  pela  perda  do  dióxido  de  carbono. 
Todavia, as condições climáticas chegaram a ser 
ótimas  somente  na  época  litorina,  fato  que  se 
explica pela influência da capa de névoa escura 
(face  escura),  visto  que  somente  o  seu 
desaparecimento  permitiu  a  efetivação  dos 
fatores concorrentes para a melhora do clima.

E,  assim  sendo,  o  ar  na  proximidade  do  solo 
conservou  toda  a  riqueza  dessa  substância 
preciosa.  Quando,  então,  aos  poucos,  a 
escuridão  se  aclarou  e  a  luz  solar  aqueceu  o 
solo, em fase de progressivo degelo, o "efeito de 
estufa" produzido pelo ar, rico em vapor d'água e 
dióxido de carbono,  começou a se fazer sentir. 
Então  o  ar  reteve  a  irradiação  ultravermelha, 
refletida pelo solo e, com isto, na época Ancylus,  
a  temperatura  do  ar  aumentou,  de  repente,  a 
ponto de fazer surgir as primeiras florestas. Em 



seguida,  quando  a  capa  de  neblina  se  desfez, 
progressivamente, inaugurando a época Litorina,  
as  condições  meteorológicas  chegaram  a  ser 
ótimas,  promovendo  a  formação  de  um  tapete 
vegetal,  de  cor  verde-ouro,  claro,  que cobriu  a 
paisagem  novamente  verdejante  da  "lenda  de 
Midgard".
A  partir  de  então,  o  consumo  de  dióxido  de 
carbono  aumentou  sensivelmente  e  grandes 
quantidades  dessa  substância  preciosa  foram 
retidas  pela  recém-formada  coberta  vegetal. 
Outrossim o mar, livre dos grilhões a ele impostos 
pelo gelo, absorveu a parte do leão. As geleiras 
recuaram até a Ilha de Gotlândia, no Mar Báltico, 
e  grandes  áreas  do  solo  recém-libertado 
absorveram  o  dióxido  de  carbono  de 
decomposição.  Com  isto,  o  consumo  do  fator 
promotor do clima favorável, ou seja a riqueza de 
dióxido  de  carbono,  superou  o  do  fator 
desfavorável, ou seja os remanescentes da capa 
de  neblina.  Por  conseguinte,  as  condições 
meteorológicas  não  mais  podiam  melhorar, 
conforme  melhoraram antes  da  época  Litorina,  
mas vieram a piorar. E com isto forçosamente o 
clima entrou em acentuado declínio, ao invés de 
melhorar.  Destarte,  o  enigma  das  variações 
climáticas pós-glaciais encontrou sua explicação, 



tanto qualitativa quanto quantitativa.
Outrossim, mesmo essa etapa negativa da fase 
intermediária  de  frio  e  escuridão  apresenta  um 
ponto positivo. Por causa dessa etapa, o degelo 
da  espessa  glaciação,  cobrindo  a  terra 
continental,  processou-se  em  ritmo  bastante 
lento,  o  que  por  sua  vez  garantiu  os  países 
nórdicos, de ambos os lados do Atlântico, contra 
o perigo de uma nova interferência em sua vida e 
evolução.
A grosso modo,  estima-se em 800 a 1.500 m a 
espessura da camada do gelo durante a última 
etapa  das  glaciações.  Segundo  de  Geer, 
decorreram uns 5.000 anos até a conclusão do 
processo do degelo e recuo das glaciações para 
Gotlântia,  centro da formação glacial.  Isto daria 
uma média anual de degelo da ordem de 15 a 30 
cm, no máximo. Esse degelo produziu um lençol 
freático de no mínimo 12 cm e no máximo 24 cm 
de  altura.  Essa  porcentagem  das  águas 
produzidas  com  o  degelo  e  anualmente 
integradas às chuvas,  nem poderia  ter  sido de 
grande  monta  em  um  país  com  suposta 
precipitação pluviométrica anual da ordem de 150 
a  200  cm.  De  certo  modo  a  capa  de  neblina 
escura tornou flegmá-tico o processo do degelo 
e, com isto, o deixou inofensivo. O solo recém-



liber-tado,  com o  recuo  das  geleiras,  absorveu 
facilmente essa umidade adicional, sem maiores 
distúrbios  em  sua  economia  hídrica,  que 
continuou  a  ser  condicionada  às  precipitações 
pluviais anuais, sem que se notasse a influência 
por parte da formação relativamente pequena de 
águas  de  degelo.  Assim  sendo,  as  águas 
supérfluas  podiam  escoar  e  não  houve 
inundações  permanentes,  nem  maiores 
estagnações de água ou formação de pântanos.
Por outro lado, na ausência da protetora capa de 
neblina escura, o degelo ter-se-ia processado em 
ritmo bem mais acelerado. Durante os períodos 
críticos,  mormente  na  época  Yoldia,  o  degelo 
consumiu  90  a  95%  da  luz  solar  e,  com  isto, 
aumentou em dez e em vinte vezes a duração do 
processo do degelo. Se não fosse por esse efeito 
refreador, o processo todo teria sido completado 
em apenas 250 a 500 anos, ao invés dos cinco 
milênios  que  efetivamente  levou.  Sob  certas 
condições, a formação anual de água de degelo 
teria aumentado até os 480 cm, superando assim 
a média das precipitações pluviais. Nesse caso, a 
economia,  hídrica  teria  sido  determinada  pelas 
massas de águas, liberadas com o degelo, que 
de maneira alguma teriam sido absorvidas pelo 
solo  de  tundra,  úmido,  recém-libertado  com  o 



recuo das geleiras. Nesse caso, as águas teriam 
subido, teriam coberto as planícies e chegado a 
misturar-se com a água do mar, tornando salobro 
todo o solo inundado. Se tal tivesse acontecido, 
nem a América do Norte, tampouco o Noroeste 
europeu se teriam tornado centros de civilização 
adiantada,  pois  lá  onde  graças  ao  degelo 
retardado  surgiram  campos  e  florestas,  ter-se-
iam  formado  pântanos  de  salmoura  e  brejos, 
abrigando  enxames  de  moscas  e  mosquitos. 
Todavia,  quis  o  destino  que  o  recuo  das 
glaciações  imensas  se  fizesse  sem  provocar 
conseqüências catastróficas,  não obstante suas 
enormes  extensões  em  ambos  os  lados  do 
Atlântico. As geleiras recuaram paulatinamente e, 
aos poucos, o solo absorveu as águas do degelo. 
Lentamente, o nível do lençol freático e do mar 
subiram em uns 100 m para a sua altura atual, o 
que não representa muita coisa, considerando-se 
que a profundidade do mar ultrapassa os 4.000 m 
e  o  processo  todo  decorreu  ao  longo  de  uns 
cinco milênios.
Todo  esse  tempo  durante  o  qual  a  nuvem  de 
nevoeiro escuro ficou suspensa sobre as regiões 
nórdicas  teve  o  efeito  de  uma  pausa  para 
respirar;  fato  aliás  confirmado  também  pelos 
achados  arqueológicos  naqueles  respectivos 



estratos. Outrossim, o homem, em sua qualidade 
de  criador  de  cultura,  está  igualmente 
condicionado ao seu ambiente natural. As fases 
intermediárias escuras,  inóspitas e inclementes, 
da  etapa  epiglacial,  correspondem a  uma  fase 
intermediária retrógrada na evolução cultural  do 
homem. O ponto baixo nas condições climáticas 
encontra seu paralelo,  igualmente intermediário, 
no  processo  evolutivo,  na  chamada  Idade  da 
Pedra, no período mesolítico.
Sem dúvida,  a  duração da nuvem de nevoeiro 
escuro  que  transformou  em  Niflheim  as  terras 
das  geleiras  no  Noroeste  europeu  foi 
determinada pelos remanescentes da flora, fauna 
e  ainda  vida  humana,  em  sua  maior  parte 
aniquiladas  pelo  dilúvio.  Ela  criou  condições 
climáticas específicas que por sua vez geraram 
específicas  formas  padrão,  reveladas  nas 
plantas,  nos  animais,  bem  como  no  homem 
contemporâneo.
Já se conhece o efeito de prolongada falta de luz 
na  vida  vegetal;  as  plantas  perdem a  clorofila, 
elemento de sua assimilação e, em decorrência 
disso, suas folhas e hastes tornam-se pálidas. As 
espécies vegetais da flora driade, pobre em luz, 
tais  como  drias,  musgos  e  gramas  polares, 
também apresentam a característica comum de 



coloração  clara,  embranquecida,  causada  pela 
perda  do  seu  teor  de  clorofila.  As  plantas  que 
durante milênios cresceram debaixo da capa de 
neblina  escura,  sob  condições  extremamente 
difíceis para a vida vegetal, eram os protótipos da 
flora  driade  epiglacial  e  por  isso  ainda  mais 
carentes de clorofila e mais descoradas do que 
aquelas.
A  clorofila  das  plantas  em  assimilação 
corresponde  à  hemoglobina  dos  organismos 
humano  e  animal,  tanto  sob  o  seu  aspecto 
funcional  quanto estrutural.  A carência de luz e 
vitaminas  diminui  o  teor  de  hemoglobina  dos 
corpúsculos vermelhos no seu sangue, deixando-
os  pálidos,  anêmicos.  Pessoas  de  todas  as 
raças,  mantidas  na  escuridão  por  períodos 
prolongados,  empalidecem e perdem a sua cor 
natural;  esse efeito  é  produzido  até  pela  longa 
noite  polar,  que  perdura  por  seis  meses.  Qual 
teria  então  sido  o  efeito  causado  por  aquele 
período de névoa escura, que se prolongou por 
vários milênios?
Surge  aí  a  pergunta  de  como  teria  sido  a 
aparência  dos  Nibelungos,  dos  anões 
decantados na epopéia  Nibelungen,  que teriam 
povoado  Niflheim.  Seria  lícito  imaginá-los como 
anêmicos, pálidos. O seu organismo dever-se-ia 



ter  adaptado  àquele  prolongado  período  de 
escuridão; herdadas dos ancestrais, acentuadas 
pelas  condições  específicas  de  sua  vida  e 
legadas,  em alta  potência  aos  pósteros,  essas 
características  poderiam  constituir-se  na  marca 
do  homem  de  Niflheim,  que  as  teria  reunido, 
geneticamente,  em  evolução  mutante  e 
intensidade  incrementada.  Destarte,  seria 
possível que aquele período de escuridão fosse a 
fase de incubação da formação da chamada raça 
branca,  pós-glacial,  pálida,  ou,  mais 
especificamente, do homem de epiderme carente 
de pigmentos.
Cabe  aqui  somente  esta  breve  indicação  da 
eventualidade de como se teria originado a raça 
branca.  Há  muitos  fatores  a  favor  dessa  tese, 
realçando  o  paralelo  humano  com  o 
"albinoidismo"  da  paisagem nórdica,  assinalado 
tanto pela terra pálida, lavada pelo clima úmido, 
quanto pelas tonalidades mais claras das flores, 
as  folhas  prateadas  das  árvores,  a  coloração 
esbranquiçada  dos  tipos  padrão  das  espécies 
animais  e  as  características  gerais  de  toda 
aquela paisagem.
Enquanto, ao Norte, a escuridão envolveu tudo, 
as nuvens imensas,  amontoadas em alturas de 
uns 100 km e flutuando em altitudes de 200 a 



300  km,  eram  visíveis  sobre  2.000  km  de 
distância.  Isto  corresponde  à  distância  entre  o 
atual círculo polar e as cadeias dos Alpes, ou a 
periferia  setentrional  dos  Estados  Unidos  da 
América  do  Norte.  Provavelmente,  eram 
discerníveis desde até bem mais ao Sul,  talvez 
até 50° de latitude, de onde também teriam sido 
avistadas pelos povos sulinos.
A fim  de  imaginarmos  de  que  maneira  esses 
povos teriam vislumbrado tal formação de névoa 
escura, basta lembrar que as nuvens de pó, de 
proporções  muito  inferiores,  levantadas  com  a 
erupção do Cracatoa, ao atingirem as camadas 
superiores  da  atmosfera,  se  transformaram em 
nuvens  de  prata,  que  brilhavam,  mormente  de 
noite,  pois  recebiam  sua  luminosidade  do  Sol 
baixo,  já  posto.  Agora,  imaginemos  esse 
fenômeno multiplicado por umas vinte mil vezes; 
eis,  então,  uma  idéia  aproximada  da  capa 
brilhante, cintilante, cobrindo as regiões do pólo 
norte.  Para  os  povos  do  Sul,  sempre  nas 
proximidades do horizonte, deve ter assumido os 
aspectos  de  uma  cordilheira,  em  movimento 
suave, quarenta vezes mais alta que o Himalaia, 
refletindo  o  brilho  alvo  e  cegante  do  Sol.  Ao 
homem do Sul, o Norte contemporâneo pareceu 
como inundado de uma luz brilhante. Será que 



por  este  motivo  era  tido  como  a  morada  dos 
deuses, como as paragens divinas? Contudo, a 
sua claridade era apenas aparente e enganosa, 
pois toda a luz irradiada era retirada e, portanto, 
perdida  para  o  próprio  foco  da  irradiação.  Os 
povos  daquelas  regiões  viveram  em  negra 
escuridão,  enquanto  que  de  longe  eram  tidos 
como os  bem-aventurados,  habitando as  terras 
da  luz  brilhante.  Aliás,  continuam  persistindo 
resquícios  de  lembranças  daquelas  terras 
luminosas,  nas  regiões  boreais.  A Epopéia  do 
Edda conta, de maneira até agora ininteligível, de 
albinos "claros" e "negros", habitando as regiões 
além  do  mundo  dos  homens.  Ainda  Heródoto 
narra  estórias  esquisitas  dos  hiperbóreos,  de 
"gente morando além dos ventos norte". O que 
significaria este nome estranho? De onde vieram 
as  tempestades  do  norte,  na  época  a  que  se 
referem as lendas em apreço? Agora o sabemos; 
vieram  daquelas  montanhas  sagradas,  da 
morada  alva,  cintilante,  superdimensional  das 
deidades, bem como das cavernas, dos abismos 
dessa  cordilheira  alva,  irradiando  uma  luz 
ofuscante.  No  entanto,  a  terra  dos  bem-
aventurados encontrava-se ainda além daqueias 
montanhas,  era  habitada  pelos  epígonos 
lendários dos gigantes e titãs. Aos poucos, esta 



imaginação veio a misturar-se com as idéias mais 
antigas  de  Érebo,  o  tenebroso  país  do  olvido. 
Clemente  de  Alexandria  identificou  a  terra  dos 
hiperbóreos com os clássicos Campos Elísios e 
Ptolomeu chamou o oceano hiperbóreo de mar 
dos mortos ... Talvez, fosse esta uma lembrança 
inconsciente,  datada  de  tempos  imemoriais,  e 
deixada pelo deslumbrante país de neblina, lá no 
Norte  ártico,  habitado  por  deuses  esquecidos, 
que  encontrou  um  eco  longínquo  na  alma 
romântica  do  poeta  alemão,  Eduard  Mórike, 
evocado em sua canção "Orplid", quando fala de 
"minha terra, que brilha lá longe..."
Essas  névoas,  desfeitas  desde  há  muito, 
encobrem o próprio passado da Europa antiga. 
Com seus véus encobriram igualmente a origem 
do  homem  de  raça  branca.  Originário  da 
catástrofe atlântica, compartilhando a herança do 
homem  de  Cro-Magnon  atlântico,  o  homem 
branco, europeu, e seu primo de pele vermelha, 
americano, tornaram-se os herdeiros legítimos de 
Atlântida.  Eles  se  esqueceram  dessa  herança 
mas, mesmo assim, a raça branca, o broto mais 
novo  na  grande  árvore  genealógica  da 
humanidade,  a  expressão  mais  fraca  e,  ao 
mesmo  tempo,  mais  forte  de  suas  mudanças 
genéticas, está na posse do cetro e da coroa de 



Atlântida.

O Dia Zero
O Calendário Maia

A  esta  altura  acabamos  de  obter  uma  visão 
básica,  suficientemente  ampla,  de  molde  a 
proporcionar  um  apanhado  geral  de  todo  o 
problema relacionado com a Atlântida.
A Atlântida existiu e "no decorrer de um único dia 
malfadado  e  uma  única  noite  malfadada"  ela 
desapareceu, naufragando.
Tal  ocaso  que,  para  o  âmbito  europeu-asiático 
está ligado ao dilúvio histórico, fez época, como 
nenhum  outro  acontecimento,  desde  que  o 
mundo  é  mundo,  pelo  menos  em  tempos 
históricos. O tremendo rufar de tambor que se fez 
ouvir  quando o "Planetóide A" acionou as duas 
baquetas  que  bateram  sobre  a  tensa  pele 
atlântica, era o sonoro e tenebroso acorde final 
de  um  período  geológico,  e  a  abertura, 
inaugurando.a época contemporânea.
Com  base  em  oito  estimativas  geológicas, 
realizadas  independentemente  uma  da  outra  e 
que deram datações entre 20.000 e 8.000 anos, 
foi  apurado  o  valor  médio  de  12.875  anos,  ou 
seja, o ano de 10.900 a.C, segundo o calendário 



gregoriano. Achamos que esta média confere e 
de maneira bastante satisfatória, com a datação 
compilada  por  de  Geer,  reconhecida  e  aceita 
como  a  melhor  e  mais  atual  e  que  foi  obtida 
mediante  a  contagem das faixas  de  meio  ano, 
nas  bandas  decorando  cerâmica  sueca  do 
Neolítico.  Segundo  as  datações  fornecidas  por 
Platão, o desaparecimento de Atlântida deve ter 
ocorrido  em  9.560  a.C.,  data  bem  próxima 
daquela apurada por de Geer.
Todavia também a datação indicada por Platão é 
muito  sumária  e  deixa  a  desejar  quanto  à  sua 
exatidão. Aliás, este mesmo critério vale para a 
estimativa feita por de Geer.
Outrossim, critério idêntico é válido para todas as 
demais  estimativas  individuais,  de  ordem 
geológica e paleontològica, realizadas em bases 
ainda muito menos seguras. Tampouco se pode 
cogitar  das  indicações  puramente  míticas  no 
Gênesis  da  Bíblia,  dando  o  ano  gregoriano  de 
3.308 a.C. como a data do dilúvio.
Será que com isto se teriam esgotado todas as 
fontes? Ou existiriam ainda outras?
Ao  contrário  do  que  seria  de  se  esperar,  a 
primeira  dessas fontes está na própria tradição 
de Atlântida. A narrativa de Platão está dividida 
em dois diálogos. Em um dos diálogos, Crítias, 



irmão  materno  de  Platão,  transmite  aos 
participantes  do  simpósio  aquilo  que  ouviu  a 
respeito de Atlântida, de Drópides e Sólon. Esta 
narrativa  começa  com  a  citação  que  permitiu 
concluir  pelo  ano  gregoriano  de  9560  a.C. 
Todavia, no segundo diálogo, o sacerdote egípcio 
de  Neit,  informante  de  Sólon,  toma  a  palavra, 
pela boca de Crítias. O ponto essencial está no 
fato de este trecho da narrativa indicar uma data 
aparentemente  mais  precisa  que  aquela 
mencionada no primeiro diálogo, pois diz:
"...Segundo  nossos  livros  sagrados,  a 
constituição  do  nosso  Estado  existe  desde  há 
8.000  anos.  Portanto,  vossos  concidadões 
originaram-se 9.000 anos atrás..."
O "nosso Estado" é o Egito, pois é o sacerdote 
de Neit, em Sais, a falar essas palavras a Sólon. 
Cumpre  lembrar  que  o  Egito  já  existia  quando 
eclodiu a guerra com a Atlântida, cujo poderio é 
descrito como se estendendo  "até o Egito e, na 
Europa, até a Tirrênia". Logo, deduz-se dali que a 
época crítica deve ser datada não de 9.000, mas 
somente 8.000 anos antes da visita de Sólon no 
Egito, ou seja, de 8560 a.C. Ao que pareceu, os 
helenos repararam e lembraram apenas a data 
em mil anos mais antiga e referente à sua própria 
pré-História,  embora  o  exame  detido  do  texto 



indicasse,  insofismavelmente,  a  época  em  mil 
anos mais recente, ou seja, a data gregoriana de 
8560  a.C.  Essa  data,  assim  corrigida  em  um 
milênio,  é  confirmada  por  um  trecho  no  diário 
"Euterpe", de Herddoto, escrito durante as suas 
viagens no Egito.
No capítulo  143 desse diário,  Heródoto fala  de 
uma  contagem  de  tempo  que  havia  sido 
explicada  a  ele  e  ao  historiógrafo  Hecateu  de 
Mileto, pelos sacerdotes de Âmon, em Tebas. A 
conversa  teve  lugar  defronte  aos  colossais 
sarcófagos  de  madeira,  encerrando  as  múmias 
dos  sumos-sacerdotes  que  deixaram  o  seu 
cargo, hereditário em determinadas famílias, para 
seus filhos, netos e bisnetos.
"Eles  falaram:  cada  Piromis  que  jaz  nesses 
sarcófagos colossais, sempre descende de outro 
Piromis, e assim mostraram os 345 sarcófagos, 
encerrando uma geração após outra de Piromis, 
sem,  no  entanto,  apresentar  qualquer  deus  ou 
herói... Os sacerdotes explicaram que todos, ali  
encerrados  nos  sarcófagos,  seriam 
descendentes  de  um mesmo tronco  familiar  e,  
em  absoluto,  não  eram  deuses.  No  entanto,  
antes desses homens, deuses teriam governado 
o Egito; porém, eles, os deuses, não conviveram 
com os terrestres..."



O mandato, passado de pai  para filho,  não era 
vitalício, mas de breve duração, talvez de 20 a 25 
anos.  Com  um  total  de  345  sumos-sacerdotes 
teríamos pois um período de entre 7.000 a 8.600, 
ou em média 8.000 anos. Segundo o calendário 
gregoriano, a datação recuaria à época por volta 
de 8500 a.C.
No decorrer  desses  tempos,  homens  terrestres 
teriam  governado  o  Egito;  seus  antecessores 
teriam sido "deuses", seres que, a exemplo dos 
incas, endeusados no Peru, não conviveram com 
os mortais, por eles subjugados. Teriam sido os 
atlantes,  aqueles  gigantes  lendários  do  tempo 
antes dos tempos, semelhantes aos quinames da 
América  Central  e  que  foram  aniquilados 
somente pelos ancestrais dos povos nahuas?
Portanto, Platão e Heródoto concordam em que a 
época crítica  não era  a  de  9.000,  mas sim de 
8.000 anos antes dos seus dias.
Ora,  este  milênio  mais  cedo  tem  o  seu 
significado, pois permite outras opções que, até 
agora e por causa desta diferença, deixaram de 
entrar em cogitação.
Essas novas fontes provêm das terras maias. A 
rigor, seria de esperar-se que de lá procedessem, 
pois  além  de  essas  terras  se  encontrarem  na 
vizinhança  imediata  de  Atlântida,  também 



pertenceram  ao  seu  mais  estrito  âmbito  de 
poderio e civilização. E se em alguma parte ao 
redor  do  globo  houvesse  motivação  bastante 
para a lembrança dessa data, marcando época, 
então seria lá, entre os povos de pele vermelha, 
estreitamente  aparentados  com  os  atlântidas  e 
habitando  a  zona  maia,  na  América  Central. 
Esses povos, além de participantes da cultura e 
civilização  atlântida,  também  eram  os  seus 
herdeiros  legítimos.  Suas  terras,  muito 
montanhosas e portanto  bem protegidas contra 
os macaréus, embora tivessem sofrido os efeitos 
devastadores  da  catástrofe  atlântica,  ainda 
permitiram  o  resguardo  de  algumas  regiões,  a 
salvo  da  destruição  global.  Logo,  de  maneira 
diferente que alhures, ali houve condições para a 
continuação da vida civilizada e de suas diversas 
manifestações. A essa altura, ainda resta provar 
esta  tese  da  mesma  maneira  concludente  de 
como acabou de ser comprovada a existência da 
"Ilha  Bloqueio  X"  e  sua  identidade  com  a 
Atlântida  platônica.  Contudo,  há  motivos  fortes 
que  tornam  mais  provável  a  apresentação  de 
argumentos pró do que contra esta hipótese.
Se  não  houvesse  a  Atlântida,  a  origem  das 
civilizações  maias  continuaria  incompreensível, 
da  mesma  forma  como  é  ininteligível  a  dos 



habitantes sem nome de Tiahuanaco, à margem 
do Lago Titicaca.  Já  foi  mencionado,  em outra 
parte, que alguns indícios significativos, achados 
naquela  cidade  portuária  jamais  acabada, 
assinalam uma data muito  importante,  entre os 
anos  gregorianos  de  6500  e  9500  a.C., 
dependendo  do  aspecto  sob  o  qual  são 
encaradas  as  mudanças  pré-históricas  da 
obliqüidade elíptica. Também ali surge uma data 
mais recente que o ano de 9.500 a.C.,  que se 
nos afigura como a mais provável.
Aliás,  a datação dada no  Codex Troanus,  onde 
diz que  "aconteceu 8.060 anos atrás",  fica bem 
próxima.
Igualmente esta datação antes indicaria o nono 
que  o  décimo  milênio  anterior  à  nossa  era. 
Todavia, também esta indicação vale apenas por 
um indício, não por uma evidência, considerando-
se a data desconhecida da versão do texto e a 
pouca  confiança  a  que  faz  jus  a  tradução  ou 
interpretação de Brasseur.
Contudo, existe um documento que nada deixa a 
desejar  quanto  à  sua  precisão  e  fidelidade 
indiscutíveis;  é  o  calendário  maia.  Apenas  em 
data  tardia,  a  pesquisa  logrou  tomar 
conhecimento  desse  documento,  repositório  do 
saber  enigmático  daquele  povo,  por  causa  do 



fanatismo  religioso  dos  conquistadores 
hispânicos,  lamentável  sob todos os pontos  de 
vista e responsável pela erradicação quase total 
das  civilizações  da  América  Central,  muito 
adiantadas  e  superiores  à  deles  próprios. 
Praticamente  nada  que  pudesse  ser  decifrado 
com  razoável  facilidade,  escapou  da  sanha 
destruidora  da  conquista.  Pois,  conforme 
escreveu  C.  W.  Ceram,  no  seu  já  citado  livro 
"DEUSES, TÚMULOS E SÁBIOS".
"...  logo atrás dos soldados, armados de espada 
e  montados  nos  seus  cavalos,  vieram  os 
sacerdotes;  e  nas  chamas  das  fogueiras 
queimaram  as  escrituras  e  imagens  que 
poderiam ter-nos dado esclarecimentos. Em um 
gigantesco auto-de-fé, Don Juan de Zumárraga,  
primeiro  arcebispo  do  México,  destruiu  toda  e 
qualquer  escrita  ao  seu  alcance;  os  bispos  e 
padres  imitaram-no e  os  soldados  devastaram, 
com  zelo  nada  menor,  aquilo  que  porventura 
ainda tivesse sobrado.  Quando, em 1848,  Lord 
Kingsborough  concluiu  a  sua  coleção  de 
remanescentes dos antigos documentos astecas, 
a  sua  obra  não  incluiu  nenhuma  peça  de 
procedência  espanhola!  E  o  que  foi  que,  para 
nós, ficou dos documentos maias, da época da 
pré-conquista? Apenas três manuscritos..."



Esses manuscritos continuam ilegíveis. Um deles 
é o "Codex Troanus". Aliás, de maneira bastante 
estranha,  nem  foram  esses  três  códices 
autênticos que ajudaram nas pesquisas, mas sim 
foi um livrete desbotado e pouco lido, datando de 
1566  e  intitulado  "Relación  de  Ias  cosas  de 
Yucatán",  da  autoria  de  Diego  de  Landa,  o 
segundo arcebispo de Iucatã, homem imbuído de 
forte fé cristã, mas também de sede de saber. Foi 
por  um  golpe  de  sorte  que  Charles  Etienne 
Brasseur de Bourbourg chegou a conhecer esta 
peça-chave  para  a  decifração  dos  mais 
importantes  documentos  maias  e  que  soube 
utilizá-la. O livrinho contém os símbolos usados 
pelos maias para identificar seus números, dias e 
meses. De posse dessa peça-chave, veio a ser 
possível  interpretar  a  linguagem  muda  dos 
inúmeros  relevos,  encontrados  em  todos  os 
templos,  escadas,  colunas  e  frisos  e  que  até 
então  nada  significavam,  apenas  deixavam 
pasmado  e  admirado  quem  olhasse  aquele 
amontoado esquisito das mais estranhas caretas 
humanas e animalescas.
A partir  de  então,  de  repente  compreendeu-se 
que não se tratava de meros ornamentos,  mas 
sim de símbolos de números, dias e meses, ou 
seja  indicações  astronômicas  da  maior 



importância. E, novamente, damos a palavra a C. 
W. Ceram.:
"...  Na arte  maia,  executada  e  acumulada nas 
selvas,  sem o  auxílio  de  animais  de  carga  ou 
carros,  cortada  na  pedra,  com ferramentas  de 
alvenaria, nenhum ornamento, relevo ou friso de 
animal e nenhuma escultura foram encontrados 
que não estivessem em relação direta com uma 
data! Cada obra de arte maia era um calendário  
em pedra. Nenhuma disposição era deixada ao 
acaso  e  a  estética  era  subordinada  à 
matemática.  Se  até  então,  o  mundo  ficou 
surpreso  com aquela  repetição,  aparentemente 
sem nexo, ou repentina solução de continuidade 
daquelas  horríveis  caretas  em pedra,  soube-se 
agora  que  simbolizavam números,  detalhes  de 
um calendário...  Ao redor  do globo,  não existe 
outro  sistema  de  calendário,  subordinado  à 
arquitetura  e  à  arte,  igual  ao  encontrado  em 
terras  dos  maias...  "(  "DEUSES,  TÚMULOS  E 
SÁBIOS").
Essa descoberta era de fato notável. Será que os 
construtores  eram  mono-maníacos, 
desenvolvendo atividade dirigida para a idéia fixa 
de uma datação que fosse a mais exata possível 
e prevalecesse sobre tudo o mais?
Dificilmente haveria  outra definição para aquela 



maneira de conceber e executar obras de arte e 
construção, pois, a julgar pelos achados feitos, os 
maias  não  ergueram seus  templos  e  obras  de 
culto quando para tanto houvesse motivos justos, 
tais  como  uma  vitória,  uma  epidemia  ou  algo 
semelhante, mas única e exclusivamente quando 
a periodicidade calendária mandava que fossem 
erguidas.  A título  de  decoração  externa,  essas 
construções  levavam  a  data  de  sua  origem, 
documentando  assim  a  observação  e  o 
cumprimento do prazo estipulado pelo calendário 
e servindo de dedicatória ao dono dos tempos. 
Este conceito foi a ponto de, sempre quando se 
repetia o ciclo calendário mais importante, o "anel 
calendário",  abrangendo o período de 52 anos, 
terem sido erguidas construções novas, em torno 
das pirâmides de templos, existentes, mesmo se 
fossem as melhor conservadas e tratadas, com o 
perímetro  novo  sempre  maior  que  aquele 
datando do ciclo passado.
Em  1925,  na  periferia  oeste  da  Cidade  do 
México,  a  pouca  distância  do  trânsito  intenso 
dessa grande metrópole hodierna, foi escavada a 
antiga  pirâmide  da  serpente.  Porém  não  se 
tratava  de  um  simples  templo,  em  forma  de 
pirâmide,  mas sim de um verdadeiro "cebolão", 
contando com nada menos de oito "cascas" — e 



que  cascas!  —  e  ostentando  a  respectiva 
ornamentação  simbolizando  as  suas  datas. 
Esses símbolos evidenciaram o fato de, ao longo 
de  364  anos,  uma  construção  nova  ter  sido 
erguida ao redor da já existente, observando-se 
para a sua execução a estrita regularidade dos 
ciclos de 52 anos. Aliás, esse mesmo método de 
construção foi encontrado em templos escavados 
e pesquisados em datas posteriores.
Essas  obras  revelam  uma  mentalidade 
completamente  fora  de  série  e  até  agora 
enigmática. Esse enigma, manifesto em inúmeras 
construções,  não  pode  ser  condicionado  a 
motivos racionais, mas deve ser compreendido e 
explicado  como  originário  da  própria  índole  do 
povo  e  dos  donos  de  suas  obras  reais  e 
religiosas. Há uma só explicação razoável para a 
mania do calendário dos maias,  que estaria no 
medo  do  perecimento,  atitude  psicológica 
aparentemente justificada.
Em  parte  alguma,  ao  redor  do  globo,  tais 
instintosprimitivos encontraram a sua expressão 
na arte e arquitetura a ponto de condicionarem as 
suas criações da maneira de como o foram na 
civilização  maia.  Esta  tendência,  francamente 
predominante  entre  esses  povos  que,  assim 
parece, foram os únicos a sobreviver à catástrofe 



atlântica, cujos efeitos sofreram na própria carne, 
não pode ter surgido por mero acaso, mas deve 
ter  uma  motivação  genuína,  bem definida.  Um 
evento histórico deve ter impressionado os maias 
ou  seus  ancestrais  naquelas  terras  e  tê-los 
motivado a transmitir  o seu saber e sua atitude 
diante  do  perecimento  de  tudo  quanto  era  tido 
como forte, firme, inexpugnável. Essa impressão 
indelével,  vivência  inolvidável,  causou  nesses 
povos um trauma, que veio a manifestar-se em 
uma  idéia  fixa,  dirigida  à  criação  de  todas  as 
medidas possíveis e imagináveis, para impedir a 
repetição  daquele  acontecimento,  que  lhes 
ensinou que tudo é perecível e os fez assistir ao 
aniquilamento total  do poder e da grandeza do 
homem.
Que sorte — dir-se-ia — a nossa civilização foi 
poupada  de  tal  trauma!  Do  contrário,  tanto  o 
aspecto  externo  quanto  o  conteúdo  espiritual 
desta  nossa  cultura  hodierna  seriam  diferentes 
do que são. Logo, é lícito concluir  que o medo 
dos maias,  eternizado em mil  formas na pedra 
dura, se prende à existência sempre presente da 
ameaça de um aniquilamento total  e  repentino, 
conforme aconteceu por ocasião da mais terrível 
das  catástrofes  registradas  nos  anais  da 
humanidade e que desabou nas regiões vizinhas 



ao  seu  próprio  espaço  vital,  onde  erradicou  o 
centro do poder e da gloria do tempo antes dos 
tempos. Tais traumas e complexos caracterizam-
se  pelo  fato,  e  a  vivência  deprimente, 
eternamente  presente  na  mente  do  indivíduo, 
obriga-o a automanifestar e realizar-se, em busca 
de uma vazante. Entre os maias, essa tendência 
encontrou  uma  singular  possibilidade  de 
expressão, graças à contingência surpreendente 
de  esse  povo  possuir  o  melhor  e  mais  antigo 
calendário do mundo.
Foi esta a segunda e nada menos surpreendente 
descoberta feita nessas últimas décadas. Para o 
nosso  assunto,  reveste-se  de  importância 
decisiva.  Os  dois  atributos  do  calendário  maia 
estão  em  relacionamento  causal;  o  calendário 
maia é o melhor por ser o mais antigo do mundo. 
A sua exatidão, quase incrível, é devida única e 
exclusivamente  à  sua  enorme  idade,  que  até 
causa  espécie  aos  astrônomos.  Para  tanto, 
segue-se o seguinte exemplo.
O  prof.  Dr.  Hans  Ludendorff,  por  muitos  anos 
diretor do Observatório Astrofísico em Potsdam, 
Alemanha Oriental, fez o relato, entre outros, das 
célebres inscrições astronômicas no "Templo do 
Sol",  em  Palenque.  Para  esses  relevos, 
presumivelmente datando da primeira metade do 



século  V  d.C.,  as  condições  estão 
excepcionalmente  favoráveis,  pois  é  possível 
provar seu caráter astronômico, sem para tanto 
resumir primeiro o calendário maia, adaptando-o 
à nossa contagem do tempo. A inscrição começa 
com  uma  data  "mais  antiga",  que  se  situa  a 
1.096.134  dias  antes  da  data  final  do  trecho 
principal da inscrição; esta, por sua vez, é uma 
"data redonda" que, segundo a cronologia maia, 
se escreve da seguinte maneira: 9.10.10.0.0.
E  agora  vem  a  parte  mais  interessante,  pois 
3.001  anos  siderais  (de  365,25636  dias  cada) 
perfazem  exatamente  1.096.134,3  dias  e 
eqüivalem  ao  valor  numérico  maia, 
supramencionado,  com  a  diferença  mínima  de 
0,3  dia.  Por  que  motivo  os  maias  escolheram 
esse  valor,  ao  invés  do  aparentemente  mais 
"redondo"  de  3.000  anos  siderais?  Ludendorff 
responde:  Presumivelmente,  porque  esse 
intervalo  corresponde  às  2.748  revoluções 
sinódicas  de  Júpiter.  É  de  1:50.000  a 
probabilidade  de,  por  mero  acaso,  um 
determinado intervalo estar dentro da tolerância 
indicada  e,  ao  mesmo  tempo,  representar  um 
múltiplo  integral  do  ano  sideral  e  da  revolução 
sinódica  de  qualquer  planeta,  de  modo  que, 
conforme opina Ludendorff,  "aqui,  o fator acaso 



fica praticamente eliminado".
Em  outro  e  igualmente  destacado  lugar  no 
"Templo  da  Cruz",  em  Palenque,  encontra-se 
mais  uma  data,  evidenciando  o  intervalo  entre 
essa  data  e  a  data  mais  antiga,  existente  no 
"Templo da Cruz", e que é de 1.380.070 dias. E, 
novamente,  representa  um  múltiplo  integral  do 
ano sideral  e da revolução sinódica do planeta 
Marte,  pois,  3.803  anos  siderais  são  iguais  a 
1.380.069,9 dias;  1781 revoluções sinódicas de 
Marte são iguais a 1.380.066,0 dias.
"Embora  este  último  algarismo  diferisse  em  4 
dias do intervalo supra, cumpre frisar que, devido 
à acentuada excentricidade da órbita do planeta 
Marte,  o  período  relativo  à  sua  revolução 
sinódica é muito mais difícil a determinar que no 
caso de Júpiter. "(H. Ludendorff).
Ao converter os dados do calendário maia para 
os  do  calendário  gregoriano,  resulta  que  a 
"redonda"  data  maia  (9.10.10.0.0)  corresponde 
ao nosso dia 5 de fevereiro de 383, quando o Sol 
estava  exatamente  no  meio  entre  as  duas 
estrelas  fixas,  muito  claras,  de  Antares  (Alpha 
Scorpil)  e  Aldebaran  (Alpha  Tauri).  Esta 
verificação foi feita pelos maias, sem a ajuda do 
telescópio,  graças  à  observação  helíaca  do 
nascimento  e  ocaso  de  um  astro,  quando 



coincidem com os do Sol. Ludendorff acaba por 
concluir:
"Somente o estudo das inscrições de Palenque 
permite  deduzir  que  os  maias  possuíam 
conhecimentos  exatos,  quase  incríveis,  do  ano 
sideral  e  dos  intervalos  da  revolução  dos 
planetas.  Como  certamente  não  tinham 
instrumentos  astronômicos  de  precisão,  as 
observações por eles realizadas devem ter sido 
continuadas  por  períodos  de  tempo 
extremamente prolongados, pois somente assim 
teriam conseguido a alta precisão de seus dados 
astronômicos... "
Contudo,  até  agora  os  arqueólogos  ainda  não 
encontraram na quantidade esperada e desejada 
os  resquícios  materiais  daqueles  tempos 
imemoráveis  quando,  segundo  o  julgamento 
científico  de  Ludendorff,  teve  origem  a 
Astronomia maia. No entanto, como instrumentos 
sempre mais modernos e sofisticados permitem 
detectar  objetos  sempre  maiores  e 
multimilenares,  dificilmente será a Astronomia a 
corrigir  seus  pareceres,  mas  caberá  à 
Arqueologia revisar seus critérios de datações.
Ao que parece, praticamente não há condições 
plausíveis  para  invalidar  a  argumentação  de 
Ludendorff,  pois  de  que  outra  maneira  seria 



possível  explicar  como  um  povo,  sem 
instrumentos  para  contar  o  tempo  e  medir 
ângulos  mínimos,  teria  possuído  um calendário 
de  tão  extraordinária  precisão?  Considerando 
que  somente  as  instalações  hodiernas 
possibilitam um saber astronômico exato,  a ser 
reunido dentro de um prazo relativamente breve, 
ou  seja  no  decorrer  de  uns  poucos  séculos,  é 
lícito concluir que a alta qualidade do calendário 
maia  se  prende  à  sua  idade  extremamente 
antiga.
Embora houvesse pesquisadores afirmando que 
a  exatidão  do  calendário  maia  forçosamente 
implica na suposição da existência de tradições 
antiqüíssimas,  continuam  as  buscas,  mesmo 
infrutíferas, de um esquema aritmético plausível, 
graças  ao  qual  os  astrônomos  maias  teriam 
computado a sua incrível data inicial, trabalhando 
de  trás  para  a  frente  e,  destarte,  obtido  a 
exatidão  do  seu  calendário,  por  um  golpe  de 
sorte de uma descoberta feliz — intuitiva? — sem 
que, para tanto, tivessem realizado observações 
ao longo de extensos períodos. Por conseguinte, 
tanto  mais  garantida  é  a  origem  atlântica  do 
calendário e da Astronomia maia pelo fato de a 
data  crítica  do  seu  "Dia  Zero  A"  levar 
imediatamente,  em linha reta,  para a época da 



catástrofe  atlântica  que,  segundo  Platão, 
Heródoto  e  o  Codex  Troanus,  deveria  ser 
posicionada no nono milênio antes da nossa era, 
ou  seja,  ao  redor  de  8500  a.C,  em termos  do 
calendário gregoriano.
O "Dia Zero A" da cronologia maia corresponde 
ao  dia  5  de  junho  do  ano  de  8498  a.C. 
gregoriano;  portanto,  situa-se  com  exatidão 
surpreendente lá onde as duas outras datações, 
bem menos garantidas, permitiram supô-lo.
Se esta data for certa, então temos condições de 
determinar  não  somente  o  dia  do 
desaparecimento de Atlântida, mas ainda a hora 
aproximada do início da catástrofe atlântica.
A seguir,  passaremos a comprovar  nossa tese, 
segundo a qual o "Dia Zero A" do calendário maia 
de fato determina a data da catástrofe atlântica. 
Antes  de  mais  nada,  cumpre  esclarecer  a 
pergunta básica, prévia, referente ao dia certo a 
ser  fixado  para  os  inícios  cronológicos.  Os 
seguintes  exemplos  históricos  respondem  esta 
pergunta:
A cronologia  romana faz a contagem dos anos 
"ab urbe condita",  desde a fundação de Roma, 
sua capital e metrópole.
A  cristandade  conta  os  anos  "post  Christum 
natum", começando com o nascimento de Cristo, 



o  Salvador  do  mundo.  Esta  contagem,  aliás, 
errada  em  presumivelmente  sete  anos,  foi 
iniciada por Dionísio Areopagita e é válida para a 
era cristã.  Seja como for,  o  ponto decisivo é o 
evento  que marcou  época e  está  no  início,  ou 
pelo menos supostamente lá se situa.
Logo, para tornar plausível a sua escolha, o "Dia 
Zero  A"  dos  maias  deveria  ter  sido  fixado 
segundo um evento que marcou época. Se fosse 
o  dia  da  queda  do  "Planetóide  A",  então  se 
poderia  dizer  com  toda  e  plena  razão,  que 
marcou época, sob todos os pontos de vista e em 
toda  a  acepção  da  palavra.  Ele  marcou  a 
destruição  do  centro  das  prifnitivas  civilizações 
dos  povos  de  pele  vermelha,  no  Atlântico,  e 
trouxe  sofrimento  inesquecível  aos  maias  que, 
desde então,  jamais  lograram livrar-se da idéia 
fixa  da  repetição periódica  de  tais  cataclismos. 
Essa  idéia  obrigou-os  a  erguer  obras 
arquitetônicas,  consideradas  como  protetoras 
contra  os  maus  espíritos,  fazer  inúmeros 
sacrifícios humanos, ano após ano e colocar toda 
a  sua  vida,  com  seu  potencial  criador,  sob  o 
domínio  do  calendário,  deus  supremo  do  seu 
pensamento e de suas ações.
Este  evento  também  marcou  uma  época 
geológica,  adiantando os ponteiros da Geologia 



do quarto para o quinto campo.
Enfim, o evento inaugurou também um novo ciclo 
climático.  A  vida  vegetal,  amplamente 
independente  do  curso  solar  durante  o 
quaternário,  quando  presumivelmente  sua 
obliqüidade elíptica  era  bem menos acentuada, 
ficou então de repente subordinada aos períodos 
solares.  Este  fato,  por  si  só,  bastaria  para  um 
povo,  orientado  pela  cronologia  e  com  grande 
vocação  para  a  Astronomia,  escolher  um novo 
"Dia  Zero  A"  para  marcar  o  início  de  um novo 
período  geológico,  com  condições  climáticas 
totalmente mudadas.
De  fato,  se  ao  longo  de  toda  a  existência  da 
humanidade,  desde  que  o  mundo  é  mundo, 
houvesse  um dia  a  marcar  época,  então  seria 
este, caracterizado como o portador da desgraça 
e do pavor global. Os maias tinham carradas de 
razão para designar  justamente este como seu 
"Dia Zero A". Em sua história surge como o maior 
e  mais  profundo  divisor  de  águas,  conforme 
amplamente  ilustrado  pela  sua  mania  da 
cronologia e do calendário.
A segunda pergunta prévia refere-se ao estranho 
termo  "Dia  Zero  A".  Foi  introduzido  pelos 
astrônomos hodiernos, a fim de especificar o dia 
zero  "absoluto",  acrescentando  a  letra  "A"  (= 



absoluto),  para  distingui-lo  de  outro  dia  zero, 
fixado  em  tempos  mais  recentes  de  nossa 
História  e  que  leva  os  atributos  "comum"  ou 
"histórico". Este "dia zero" histórico antecede em 
13 ciclos prolongados, de 144.000 dias cada, ou 
seja 5.127 anos e 132 dias o "Dia Zero A" que, 
segundo o calendário gregoriano, cai em 15 de 
outubro de 3.373 a.C.
Cabe aqui tão-somente o breve comentário que, 
para tanto, deve ter sido decisiva a preferência 
dos  cronologistas  maias  para  o  número  treze. 
Presumivelmente,  uma  seqüência  de  13  ciclos 
prolongados,  ou  "baktum",  significava  um 
período. Se, após a conquista, em terras maias 
ainda houvesse cronologistas indígenas, capazes 
de  calcular  segundo  suas  tradições 
antiqüíssimas,  então  consideradas  pagas,  o 
próximo dia zero teria caido no ano de 1754.
A periodicidade  "baktum"  teve seqüência até os 
tempos  históricos,  com  vinte  "baktums" 
terminando  no  ano  gregoriano  de  613  a.C.  e 
marcando o fim do último ano do ciclo prolongado 
antes da era cristã. Calculado a partir dessa data, 
o  "Dia  Zero  A"  é  o  ultimo  dos  precedentes  20 
anos,  que marcaram o  respectivo  início  de  um 
ciclo "baktum".
O  astrônomo  Henseling  falou  o  seguinte  a 



respeito da singularidade desse dia:
"Mas — e é este o ponto decisivo — somente por 
ocasião de um único dentre os 21 começos de 
ciclos  prolongados  (dias  zero  "baktum"),  
observados pelos maias, de 613 a 8.498 a.C., a 
própria  natureza  deu  ensejo  para  justificar  a 
fixação  do  início  de  apenas  um  dos  três 
elementos  cronológicos.  Aliás,  o  único  começo 
de ciclo prolongado em sintonia com o sistema 
cronológico  dos  maias  foi  o  primeiro  dia  zero 
"baktum",  em  inícios  de  junho  de  8.498  a.C.  
(calendário gregoriano)".
A seguir,  a  prova astronômica a favor  da tese, 
segundo a qual este primeiro dia zero  "baktum" 
de fato foi o legítimo "Dia Zero A" e, assim sendo, 
o verdadeiro dia inicial da cronologia maia.
A cronologia astronômica dos maias era apoiada 
em  quatro  elementos.  Primeiro,  baseou-se  na 
contagem  dos  dias,  iniciada  no  "dia  zero"  e, 
desde  então,  continuada.  A  este  respeito, 
Henseling falou:
“Sua  invenção  e  utilização  predispõem  uma 
extraordinária maturidade científica, que somente 
desde os últimos três séculos temos condições 
de  acompanhar  equitativamente  (embora  não 
pudéssemos  apresentar  valores  rigorosamente 
iguais...)".



Esta  contagem  dos  dias  levou  para  a 
periodicidade  "baktum".  Cabe  aqui  frisar  que  a 
seleção do algarismo  "baktum" —  144.000 dias 
— foi simplesmente genial, pois pode ser dividido 
por um máximo de integrais (14 dos 20 primeiros 
algarismos)  e  representa  uma  unidade 
cronológica utilíssima, que se presta otimamente 
bem para todas as operações.
Ao lado desta contagem dos dias, admirável em 
si,  houve  a  contagem dos  anos.  Para  tanto,  a 
unidade prática era o "haab", o ano civil, dividido 
em  18  ciclos  ("meses")  de  20  dias  cada  e 
acrescidos de mais cinco dias complementares. 
Resulta daí que, milênios antes dos cronologistas 
do  Egito,  da  Mesopotâmia  e  do  âmbito  das 
Cidades, os maias já possuíam uma noção exata 
do  número  de  dias  do  ano  solar,  só  que  o 
dividiram de modo diferente  do  dos  babilônios, 
cujo sistema de contagem era diverso.
Quatro  "haab"  formavam  um  grupo  de  quatro, 
correspondente  ao  ciclo  de  correção  do 
calendário  juliano,  bem  pouco  exato;  quatro 
vezes  treze  "haab"  completavam  um  período 
calendário de 52 anos, o intervalo exato quando 
novos perímetros eram construídos ao redor das 
colinas  de templos.  Continua ignorada a causa 
da escolha de um ciclo de 52 anos.



Vinte e nove de tais ciclos calendários deram o 
período  de  correção,  propriamente  dito,  da 
cronologia maia, para o ano solar. Para eles, 20 
ciclos calendários de 1.508 "haab", ou seja anos 
civis, eram iguais a 1.507 anos solares tropicais. 
A tabela comparativa, abaixo, ilustra a exatidão 
do  calendário  maia,  devido  a  esse  período  de 
correção, e que era em muito superior ao cálculo 
de  Sotis,  dos  antigos  egípcios.  Na  primeira 
coluna, a tabela relaciona os nomes dos sistemas 
cronológicos, usados a título de comparação; na 
segunda  coluna  é  mencionado  o  ciclo  de 
correção, em anos civis (de 365 dias),  adotado 
por cada um dos sistemas em apreço; na terceira 
coluna  aparece  o  número  de  dias,  calculado 
nessa base, do ano solar tropical; a quarta coluna 
expõe  as  diferenças  residuais,  acumuladas 
durante um milhão de anos e expressas em dias, 
a diferença para o verdadeiro ano solar tropical 
que, segundo as pesquisas mais recentes, é de 
365,242 198 dias.

TABELA CRONOLÓGICA

Sistemas 
cronológicos

Períodos 
de 
correção

Número  de 
dias 
tropicais

Diferença
s 
residuais



'Calendário 
juliano 
Calendário 
de  Sotis 
Calendário 
gregoriano 
Calendário 
maia

1461 

1520,33 

1505,15 

1508

365,250 000 

365,240 000 

365,242 500 

365,242 129

7.802  (a 
mais) 
2.198  (a 
menos) 
302  (a 
mais) 
69  (a 
menos)

Quanto à sua exatidão, o calendário maia supera 
todos  os  modelos  mais  antigos,  bem  como  o 
calendário  gregoriano,  o  qual,  a  este  respeito, 
ultrapassa  em  quase  cinco  vezes.  O  valor 
astronômico exato do período de correção estaria 
da  ordem  de  1.507,03.  Se  os  cronologistas 
maias,  ao  invés  de  escolher  o  número  integral 
1.508,  tivessem  escolhido  o  próximo  número 
integral,  1.507,  o  que  poderiam  ter  feito 
facilmente,  eles  teriam  obtido  exatidão  ainda 
maior e, com isto, uma diferença residual menor, 
de  dois  dias  somente.  Porém,  nesse  caso  a 
divisibilidade  do  integral  teria  sido  prejudicada, 
visto  que  o  número  1.507  somente  pode  ser 
dividido pelo produto de 11 vezes 137, enquanto 
que 1.508 pode ser dividido por 4, bem como por 
13  e  29,  algarismos  importantes  na  cronologia 



maia.  Portanto,  os  antigos  cronologistas  maias 
usaram em seu período de correção aquele valor 
que,  além  de  oferecer  a  melhor  divisibilidade, 
ainda  mais  se  aproximou  do  valor  ideal  de 
1.507,03.  Dificilmente  eles  poderiam  ter  feito 
escolha  melhor  para  um calendário  prático,  de 
períodos  longos.  Ademais,  a  mínima  diferença 
residual,  um  dia  em  aproximadamente  14 
milênios,  era  de  pouca  monta,  já  que  a  sua 
cronologia  soube  empregar  mais  dois  outros 
métodos de correção.
A contagem contínua dos dias e  "baktum",  bem 
como  a  periodicidade  dos  anos  e  seqüências 
catendárias,  estiveram  sob  o  permanente 
controle  de  um  ciclo  de  260  dias,  igualmente 
contínuo, chamado de "tzolkin",  na língua asteca 
"tona-lamatl",  baseado  no  ritmo  dos  eclipses 
solares e lunares e fácil de usar, como o produto 
de 13 x 20.
O segundo método de correção astronômica teve 
por  base  a  mudança  do  aspecto  de  Vênus,  o 
planeta  mais  claro  que  entre  os  astecas  era 
dedicado  a  Quetzalcoatl.  Esse  planeta,  nas 
proximidades  do  Sol,  revela  mudanças  de 
aspecto semelhantes  às da Lua,  só que o seu 
período é mais prolongado. Em números exatos, 
esse período é de 1,6 anos, talvez menos duas 



horas;  segundo Svante  Arrhenius,  isto  fez  com 
que  os  mexicanos  introduzissem uma correção 
negativa,  ao  deduzir  um  dia  depois  de  uma 
seqüência  de  doze  períodos  de  Vênus.  Eis  a 
respectiva equação:
104  "haab"  =  65  períodos  de  Vênus  =  146 
"tzolkin"  que permitiu o manejo fácil da correção 
e proporcionou exatidão surpreendente.
Em  todo  caso,  é  licito  dizer  que  este  sistema 
cronológico era absolutamente garantido e nele 
os astrônomos maias podiam ter plena confiança. 
Ademais,  conforme  relataram  Ludendorff  e 
Henseling, eles possuíam noções admiráveis da 
revolução do planeta gigante, Júpiter; como esse 
período é de aproximadamente 12 anos, a eles 
serviu  de  mais  outra  e  valiosa  medida  de 
correção,  acessível  ao  simples  controle 
astronômico, suposto que para a técnica maia de 
observação  os  respectivos  períodos  fossem 
suficientemente  prolongados.  Ao  que  parece, 
desde  antes  do  "Dia  Zero  A",  os  maias  já 
observavam longa e detidamente os astros, pois, 
conforme ficará  exposto a  seguir,  naquela  data 
crítica eles já dispunham de uma abundância de 
materiai  de observação,  coletado e aproveitado 
no decorrer de longos períodos.
A que  título  Henseling,  o  moderno  astrônomo, 



crítico  e  céptico,  teria  dito,  conforme  citado 
acima, que somente o primeiro dia zero "haktum" 
poderia  ser  considerado  como  a  legítima  data 
inaugural  da  cronologia  maia?  Com  isto 
aproximamo-nos da pergunda decisiva.
A  seguir,  o  resumo  das  posições  estelares  e 
ciclos anuais, nos últimos dez milênios, resultado 
do  esforço  conjugado  desenvolvido  pelos 
astrônomos, nesses últimos anos e decênios. Eis 
os seus achados:
1)  A  contagem  "tzolkin"  começou  com  a  Lua 
cheia,  no  solstício  que  teve  lugar  em  21  de 
dezembro  de 8.498 a.C.  (gregoriano),  devida e 
apropriada a um calendário lunar e de eclipses.
2)  A  contagem  "haab"  foi  inaugurada  com  o 
imediato dia primeiro de ano maia, no equinócio 
primaveril,  de  8.497  a.C.,  ou  seja,  no  prazo 
teoricamente exigível.
3)  Este  primeiro  dia  inaugural  marcou, 
simultaneamente, o início do primeiro ciclo novo 
do calendário (4x13 "haab"), no decorrer do qual 
cada dia tinha o seu próprio nome duplo, a fim de 
evitar  qualquer  confusão  a  respeito  desses 
detalhes.
4)  Da  mesma  forma  começou  a  contagem 
continua  dos  dias,  representando  a  base  da 
periodicidade  "baktum",  naquele crítico dia 5 de 



junho  de  8498  a.C.  (data  gregoriana), 
especialmente  ressaltada  por  Henseling  e  que 
coincidiu  com uma conjunção próxima dos três 
astros mais claros, a saber: o Sol, a Lua e Vênus. 
Diríamos que isto aconteceu em época de Lua 
nova e Vênus nova; por conseguinte,
5) Naquele mesmo dia foi inaugurada a correção 
do período de Vênus. A este respeito Henseling 
comenta:  "Não  é  possível  considerar  esta 
conjuntura fatual como obra do mero acaso."
No  entanto,  esta  data  inaugural  encerra  ainda 
muito mais  do que Henseling suspeitou,  pois a 
Astronomia  hodierna,  de  maneira  alguma,  nem 
de  longe,  cogita  de  qualquer  nexo  entre  essa 
data inaugural "zero A" e a Atlântida mítica. Tais 
motivações nem sequer entram em debate, logo 
faltam  causas  suficientemente  explicitas  para 
esclarecer  por  que  justamente  esse  dia  foi 
escolhido  como  o  "zero  A".  Henseling  tende  a 
supor  que  a  conjuntura  tríplice  do  Sol,  Lua  e 
Vênus,  acima  mencionada,  teria  provocado  a 
escolha daquele "dia zero".
Como agora foi verificado que a cronologia maia, 
de fato,  adotou o dia 5 de junho de 8498 a.C. 
como  seu  "dia  zero",  data  tão  obviamente 
próxima  daquela  apurada  para  o 
desaparecimento  de  Atlântida,  tudo  indica  a 



identidade do "Dia Zero A" dos maias com aquele 
dia  terrível,  marcado  pelo  tremendo  rufar  de 
tambor,  cujos  estrondos  foram  os  acordes 
inaugurais da pavorosa sinfonia da destruição no 
Atlântico. Aliás, é esta a conclusão a que deve 
chegar  toda  e  qualquer  pessoa  sem 
preconceitos,  que objetivamente  acompanhou a 
exibição de provas  e evidências  que acaba de 
ser feita.
Contudo,  não foi  a  conjuntura tríplice,  mas sim 
foram o  começo de uma nova era,  o  início  da 
catástrofe  do  dilúvio  e  do  presente  período 
geológico  os  fatores  que  se  constituíram  nas 
causas graves, determinantes da escolha desse 
dia verdadeiramente "zero".



Fig. 45. A constelação cósmica em 5 de junho Je 
8498  a.C,  às  I3h  hora  terrestre,  (Escala  1:2 
bilhões). A1 = Órbita não distorcida do "Planetóide 
A":  A  =  Sua  trajetória  efetiva,  por  força  da 
deflexão, causada por Vênus, Lua e Terra.

Apesar disso,  é importante a descoberta dessa 



constelação pré-histórica, feita por Henseling. Só 
que ela tem significado diverso daquele suposto 
por seu descobridor.
A Fig.  45  demonstra,  esquematicamente,  essa 
constelação no sistema heliocêntrico. Ao redor do 
Sol,  seu  centro,  Vênus  e  Terra  revolvem  em 
órbitas  cir-culares;  a  Lua  revolve  em  órbita 
menor, em torno da Terra. Vistas sob o aspecto 
geocêntrico, Vênus e Lua estão próximas do Sol. 
Sob  o  ponto  de  vista  heliocên-trico,  isto 
corresponde a uma conjuntura de Terra — Lua — 
Vênus e aconteceu no "dia zero", quando a Terra 
captou  o  "Planetóide  A",  cuja  órbita  elipsóide, 
excêntrica, também aparece na fig. 45. Conforme 
acaba de ser apurado, o "Planetóide A" veio de 
um periélio e, assim sendo, passou pelo Sol e por 
Vênus.  Por  força  dessa  conjuntura  tríplice,  o 
planetóide  sofreu a  influência  de Vênus e Lua, 
antes de sofrer a atração da Terra, devido à qual 
a  sua trajetória  ficou  encurvada,  no sentido  de 
levá-lo para ainda mais perto da Terra. Destarte, 
Vênus e Lua colaboraram para impedir a fuga do 
planetóide  do  campo  das  forças  gravitacionais 
terrestres.
Devido à sua conjuntura com o Sol, ditada pelas 
normas  da  mecânica  celeste,  Vênus  e  Lua 
tornaram  inevitável  a  queda  do  planetóide  no 



Atlântico.  O caso  de  um mundo,  a  eclosão  da 
maior  catástrofe histórica,  estavam escritos nas 
órbitas  dos  planetas  e  pianetóides.  A 
engrenagem  implacável  da  mecânica  celeste 
determinou o curso dos eventos com a fatalidade 
infalível das leis da natureza.
Outrossim,  essa  conjuntura  tríplice  ainda 
proporciona mais um elemento adicional para os 
nossos estudos, pois permite fixar com razoável 
exatidão  o  instante  em que  se  deu  o  impacto. 
Considerando  a  colaboração  dos  dois  astros 
supra, o impacto da queda deve ter ocorrido, o 
mais cedo durante o pôr do Sol, e o mais tarde 
por  volta  da  meia-noite,  hora  local. 
Provavelmente,  aconteceu  entre  esses  dois 
horários, ou seja, às 20 h, hora local, 75° a Oeste 
de Greenwich. Naquele instante, eram sete horas 
mais  cedo,  no  meridiano  zero;  o  impacto  da 
queda deve, portanto, ter ocorrido às 13 h, hora 
terrestre.
Com isto a data magna, marcando época como 
nenhuma outra a marcou, pode ser fixada, com 
toda  a  exatidão  desejável,  em  5  de  junho  de 
8498 a.C.  (calendário gregoriano),  às 13 h, hora 
terrestre.  Naquele  instante  preciso,  a  Atlânti-da 
entrou  em  agonia,  ao  rufar  do  tambor, 
inaugurando uma nova era.





Resumo

Graças à cronologia maia,  permitindo a fixação 
da época exata do início do período quintenário, 
obtivemos  mais  um  elemento  precioso  para  o 
julgamento e a comparação de fatos e eventos 
do passado. Para a Geologia, esse elemento fixa 
a data da transição do quarto para o quinto,  o 
atual período; para a Paleontologia,  indica uma 
datação  exata  para  o  período  genericamente 
qualificado  de  mesolítico,  época  um  tanto 
indefinida, uma lacuna aberta entre as duas fases 
de civilizações adiantadas, marcando os períodos 
paleolítico  e  neolítico.  Com  o  recuo  da  data 
magna  em  aproximadamente  um  milênio,  para 
8498 a.C, a Pré-História lucra, além da precisão 
desejada,  um intervalo adicional  de 1.000 anos 
daquela época inexplicável do tempo antes dos 
tempos,  com  suas  civilizações  primitivíssimas, 
cuja  motivação  até  agora  ficou  totalmente  no 
escuro.  Agora  começa  a  ser  desvendado  o 
mistério por que essas civilizações remotíssimas 
floresceram às margens do Nilo e do Eufrates, no 
âmbito  das  Cidades,  bem  como  naquele 
demarcado pelas construções megalíticas; todas 
elas desa-brocharam simultaneamente por volta 
de  4000  a.C.  Em  toda  parte  vida  nova  brotou 



então  do  solo  pós-diluvial  e  sobre  as  ruínas 
deixadas pelos efeitos secundários, pósteros da 
catástrofe atlântica.
A datação  de  achados  pré-históricos,  recuando 
até 30 milênios, aproximadamente, pode ser feita 
por  testes  radiológicos,  em  se  tratando  de 
material  orgânico.  Verificou-se  que  todos  os 
seres  vivos  levam  em  seu  metabolismo 
quantidades ínfimas de um isótopo radioativo do 
carbono, especificado como C-14. Esse isótopo é 
produzido nas camadas superiores da atmosfera, 
onde a radiação cósmica é muito mais intensa, e 
difusamente  adicionado  ao  invólucro  de  ar.  A 
recepção  excessiva  de  tais  substâncias 
radioativas implica na morte do ser vivo, por fazer 
cessar  o  metabolismo  do  receptor.  Os  átomos 
radioativos já aceitos, assimilados, desintegram-
se,  conforme  a  sua  duração;  a  radiação  de 
decomposição,  por  eles  emitida,  decai  de  uma 
maneira definida; a sua atividade é mensurável e 
daí se conclui pelo tempo passado desde a morte 
do  indivíduo.  Esse  método  é  perfeitamente 
controlável, pelo que se torna tanto mais válido. 
Destarte, o teste com carbono 14 da cortiça de 
uma sequóia de uns 3000 anos de idade permitiu 
a  sua  datação;  esse  resultado  foi  controlado, 
mediante  a  contagem  dos  anéis  dos  anos, 



apresentados  pela  árvore;  os  dois  valores 
acusaram diferença de somente 10%. Logo, este 
método é muito mais preciso e exato que todas 
as  estimativas  pré-históricas  ou  geológicas.  Os 
resultados altamente positivos fizeram com que 
toda uma série dessas últimas estimativas fosse 
sujeita  ao controle  do teste radiológico.  Para o 
nosso  assunto,  somente  duas  daquelas 
estimativas são de interesse especial,  conforme 
segue.
Foi  possível  determinar  com toda a precisão  a 
data do último avanço das geleiras a oeste e a 
leste  do  Atlântico.  Nos  EUA,  no  Estado  de 
Wisconsin,  distrito  de  Two  Creeks,  o  último 
avanço  das  geleiras  esmagou  um  pinhal, 
derrubando os troncos das árvores e deixando-as 
no  caminho  enveredado  pela  expansão  da 
geleira,  com  as  copas  apontando  em  direção 
sudoeste. Depois sobreveio a mudança do clima; 
o  gelo  derreteu  e  deixou  à  mostra  o  pinhal 
devastado.  Pelo  teste  com  carbono  14,  o 
naturalista  norte-americano  Willard  Frank  Libby 
determinou  que  esse  evento  aconteceu  11.000 
anos  e  não  25.000  anos  atrás,  conforme 
estimativas anteriores.
A data apurada por Libby corresponde à época 
por  volta  de  9050  a.C.  Daí  se  deduz  que  na 



América do Norte o último avanço das geleiras se 
deu antes da catástrofe atlântica.
Uma floresta de bétulas, na Europa, teve destino 
igual ao sofrido pelo pinhal em Two Creeks. Para 
esse  evento,  Libby  constatou  um  intervalo  de 
10.800  anos  para  trás;  esse  resultado 
corresponde  à  data  de  9050  a.C.  e  confere 
plenamente  com  a  datação  da  destruição  do 
pinhal em Wisconsin.
O teste de blocos de turfa e lodo,  retirados de 
lagos  ingleses,  originários  das  geleiras  e  que 
captaram as  águas  do  degelo,  deu  o  valor  de 
intervalo  de  10.831  e,  com lodo  de  geleira  da 
Islândia,  de  11.310  anos;  também  esses 
resultados  conferem  com  o  obtido  para  o 
Wisconsin, EUA. Tirando a média desses valores, 
chega-se a 11.000 anos aproximadamente. Logo, 
o  fim  do  quaternário  deve  ter  ocorrido  depois 
deste último avanço das geleiras, de ambos os 
lados  do  Atlântico.  Embora  esta  conclusão 
contradissesse  os  pareceres  oficiais  até  agora 
vigentes,  confirma  e  plenamente  a  data  da 
catástrofe atlântica, fixada no ano de 8498 a.C.
Libby efetuou também testes com resquícios pós-
glaciais. Suposto que a datação seja correta, eles 
deveriam  dar  um  valor  de  intervalo  abaixo  do 
8498 + 1950= 10.500 anos aproximadamente.



Portanto, vamos testar o resultado das pesquisas 
realizadas por  Libby.  Em 1927 foi  achada uma 
ponta  de  flecha  estranhamente  estriada,  bem 
perto dos restos de um búfalo. Esse achado foi 
feito nas proximidades de Folsom, Novo México, 
EUA.  Outras  pontas  de  flecha  do  mesmo  tipo, 
junto  com  idênticos  ossos  de  búfalo,  foram 
encontradas  em  diversas  regiões  dos  EUA.; 
foram consideradas como resquícios do "Homem 
de  Folsom",  do  assim  chamado  "early  man  of 
America" — homem primitivo da América. Desses 
achados  de  Folsom,  feitos  no  Texas,  alguns 
ossos de búfalo,  calcinados,  foram examinados 
por  Libby;  o  teste  determinou  a  sua  idade  em 
9.883 anos e este resultado, novamente, confere 
com os anteriores.
Logo mais,  houve ainda outra confirmação. Em 
uma das cavernas no Estado de Oregon, EUA., 
desabadas muitos  anos atrás,  L.  S.  Cressman, 
da Universidade de Oregon, achou um depósito 
de  uns  200 pares  de  sandálias,  feitas  de  fibra 
vegetal e em muito bom estado de conservação; 
a mão-de-obra até causou espécie, por sua alta 
qualidade.  Libby  determinou  a  idade  dessas 
sandálias  como  sendo  de  9.035  anos.  Ossos 
calcinados  de  bichos-preguiça  e  cavalos, 
achados junto com peças de artefatos, provaram 



que,  desde  mais  de  nove  milênios  atrás,  o 
homem já vivia no Estreito de Magalhães.
Tratava-se  então  do  homem  de  origem  pós-
diluvial  que,  após  a  mudança  do  clima,  veio  a 
povoar as terras outrora congeladas. Na América 
Central, em zonas mais quentes, poupadas pelo 
gelo,  foram  encontrados  vestígios  do  homem 
antediluvial.  Na periferia  de uma região outrora 
pantanosa,  perto  de Tepexpán,  no México,  que 
hoje  serve  de  praça  de  touros,  foram achados 
restos  fossilizados  de  um homem  primitivo,  ao 
lado de ossos de uma espécie de elefante, hoje 
extinta. Helmut de Terra testou esses achados e 
determinou a idade do respectivo estrato como 
sendo  de  11.000  a  12.000  anos.  Algumas 
amostras  de  turfa,  retiradas  daquela  mesma 
região, foram submetidas a Libby, que fixou a sua 
idade  em  11.300  anos,  confirmando  as 
correspondentes  datações  anteriores.  Libby 
testou  também  carvão  vegetal,  encontrado  em 
um fogão na caverna perto de Lascaux, França, 
debaixo das célebres pinturas rupestres, da era 
das glaciações; o teste acusou 15.516 anos.

A seguinte tabela dá o resumo desses valores de 
teste:
Carvão vegetal, da caverna de Lascaux, França .. 



15.516
Lodo de geleira, Islândia ................11.310
TurtadeTepexpán, México .............11.300
Último avanço das geleiras, em média ... 11.000 
quaternário
Madeira  de  pinho  de  TwoCreeks,  Wisconsin, 
EUA.............. 11.000
Madeira  de  bétula,  Europa  Setentrional  ..... 
10.800
Blocosde turfa, Inglaterra ..............10.831
Ossos de büfalo, achados em Folsom, EUA........ 
9.883
Achados de sandálias, Oregon, EUA......... 9.035 
quintenário
Achados de ossos, Patagônia .............. 9.000

A tabela supra permite fixar, com exatidão, a data 
daquela catástrofe que encerrou o quaternário e 
inaugurou o quintenário. Essa data magna deve 
situar-se entre o último avanço das geleiras e a 
primeira  data  garantida,  pós-glacial;  portanto, 
deve ficar, no máximo 11.000 e, no mínimo, 9.883 
anos  atrás,  eventualmente  no  meio  desse 
intervalo;  o  valor  médio  seria  de  10.440  anos 
atrás, com a tolerância de 560 anos para mais ou 
para menos.
Esse  valor  médio  corresponde  à  data  da 



catástrofe,  conforme  segue:  110.440  menos 
1.950 = 8490 a.C. (data gregoriana)
Outrossim, com isto a data inicial do calendário 
maia revela a sua insofismável identidade com a 
época da catástrofe, inaugurando o quintenário.
No  entanto,  os  achados  americanos  vêm 
confirmar  ainda  outra  coisa.  Suposto  que  o 
homem  de  Folsom  que,  segundo  o  teste  de 
Libby,  viveu  há  mais  de  nove  milênios  atrás  e 
manufaturou  as  sandálias,  das  quais  nas 
cavernas de Oregon foi encontrado um estoque 
de 200 pares, então ele era prático nesse ramo 
de  manufatura  e  até  capaz  de  confecção  em 
série.  Logo,  isto  prova  que,  muito  antes  da 
origem dos primeiros povoados pós-glaciais dos 
sumerios,  alhures  já  existiu  uma  civilização 
apreciável.  O mesmo deveria  ser válido para o 
homem da época das glaciaçoes, um pouco mais 
antigo. Aliás, considerando-se o fato de que entre 
as  gerações  ante  e  pós-glaciais  ocorreu  um 
cataclismo  tremendo,  de  efeitos  destrutivos 
globais,  o  achado  das  sandálias  deveria  ser 
interpretado  no  sentido  de  que  o  homem 
sobrevivente daquela catástrofe dela ainda logrou 
salvar  e  conservar  um resquício  de  civilização, 
cujo  nível  está  sendo  evidenciado  por  esse 
achado.  Nesta  seqüência  de raciocínio,  cabe a 



seguinte conclusão: as gerações mais antigas, de 
épocas  anteriores  àquela  catástrofe,  que 
revolucionou a Terra, e as quais reuniram plenas 
condições  de  desenvolver  a  sua  própria 
civilização,  deveriam  ter  atingido  um  grau  de 
progresso e evolução cultural bem mais elevado 
daquele  demonstrado  pelos  diversos  achados 
arqueológicos em apreço.
Destarte a data magna apurada está plenamente 
garantida  pela  Ciência,  pois  no  decorrer  dos 
posteriores  milênios  históricos,  mais  acessíveis 
ao  controle  científico,  há  poucas  datas 
determinadas  com  segurança  igual  àquela.  A 
identidade  cronológica  do  dilúvio,  o  final 
indiscutivelmente  catastrófico  do  quaternário, 
com  o  "Dia  Zero  A"  do  calendário  maia,  está 
estabelecida sem sombra de dúvida, pois não se 
discute a legitimidade desse calendário.
Quanto  ao  problema  da  Atlântida,  é  nisto  que 
reside a importância do calendário maia e do seu 
controle  mediante  testes  radiológicos.  Por  este 
motivo  recorremos  àquele  saber,  que  fomos 
buscar entre as pedras pré-históricas de templos 
desertos. O seu depoimento inequívoco confirma 
a  narrativa  platônica  da  suposta  ilha  lendária, 
precisa e justamente naqueles seus trechos que 
mais foram postos em dúvida e dela falam como 



centro  de  uma  civilização  muito  adiantada, 
altamente sofisticada, cujo ocaso se deu "8.000 
anos  antes  de  Sólon"  e  foi  acompanhado  de 
terremotos, macaréus e chuvas diluviais. O Livro 
dos  Livros,  os  mitos  e  as  lendas  de  inúmeros 
povos,  o estrato estéril  de lodo diluvial,  achado 
debaixo  dos  restos  da  primeira  civilização 
suméria,  tudo  isto  vem  a  comprovar  a 
autenticidade  destes  resultados,  que acabamos 
de expor.



Posfácio da Editora O Profeta A 
dormecido

Valeria  por  uma  omissão  deixar  de  mencionar, 
depois  desta  argumentação  científica,  as 
"profecias"  do  "profeta  adormecido"  norte-
americano,  o  curador  espiritual  Edgar  Cayce, 
falecido em 1945, na Virgínia, EUA.
Entre 1923 e 1944, em estado de transe, Cayce 
concedeu  centenas  de  entrevistas,  nas  quais 
sempre tocou no enigma de Atlântida; por essas 
ocasiões  ele  entrava  em  suposta  ligação  com 
pessoas que outrora teriam vivido naquela ilha. 
Voltando a si, nem tinha consciência desses seus 
pronunciamentos, feitos em estado de transe, e 
se  mostrava  absolutamente  desinteressado  do 
assunto.  Em  uma  dessas  "conferências", 
conforme  costumava  chamar  suas  entrevistas, 
Cayce explicou que Posêidia, assim se referia à 
Atlântida,  seria  um  dos  primeiros  complexos 
insulares a ressurgir das ondas do mar, em futuro 
não muito distante. Charles Berlitz tratou dessas 
profecias,  comentando:  "Esta  estranha  profecia 
arqueológica  foi  confirmada  e  em  algumas 
regiões até de acordo com os planos previstos, 
por numerosos achados nos bancos de areia das 
Baamas, onde apareceram algumas construções, 



deixadas  à  mostra  pela  maré  e  pelo 
levantamento do fundo oceânico. Todavia, seria o 
caso de perguntar se esses achados foram feitos 
de acordo com as profecias,  ou por causa das 
profecias,  ou  ainda  porque  pessoas, 
conhecedoras  do  fenômeno  Cayce,  foram 
procurá-los,  conforme  aconteceu  com  alguns 
comandantes de avião, os primeiros a avistarem 
aquelas construções ou instalações submarinas".
Suposto  que  as  conferências  de  Cayce  e  as 
lendas  da  Antigüidade  fossem  baseadas  em 
eventos  reais,  seria  possível  imaginar  forças, 
eventualmente  desenvolvidas  por  uma  pré-
civilização  cientificamente  avançada,  que  ainda 
estivessem  em  parte  ativas  nas  regiões  onde 
outrora estavam concentradas.  Outrossim, seria 
lícito cogitar da eventualidade de as aberrações 
eletrônicas  e  magnéticas,  bem  como  de 
gravitação,  no  Triângulo  das  Bermudas, 
representarem  uma  herança,  mesmo  negativa, 
de uma cultura perdida nos tempos a ponto de 
quase  não  ter  deixado  rasto  e  as  nossas 
lembranças  dessa  civilização  antes  fossem 
intuitivas que determinadas pelos fatos.
Com  isto,  Charles  Berlitz,  autor  do  livro  "O 
TRIÂNGULO DAS BERMUDAS", faz referência a 
outros  relatos  de  Cayce,  que  em  suas 



conferências  freqüentemente  mencionava 
misteriosas  fontes  energéticas,  supostamente 
irradiadas da ilha submersa,  que,  segundo ele, 
seriam  de  natureza  nuclear  e  poderiam  ser 
comparadas com os raios laser e máser da nossa 
atualidade.  Cayce  descreveu  essas  fontes 
energéticas  e  a  seu  respeito  deu  detalhes 
surpreendentes, embora a seu tempo ainda nem 
existissem fontes  de  energia  comparável.  Com 
freqüência igualmente notável, Cayce falava que 
os habitantes da Atlântida, os criadores daquelas 
fontes energéticas,  delas abusaram a ponto de 
perderem  o  seu  controle,  quando  acabaram 
então por provocar a destruição dos povos e do 
mundo em que viviam:
"...  O homem trouxe as forças destruidoras que, 
então, juntando-se às reservas de gás naturais,  
às forças e formas naturais,  provocaram a pior  
de  todas  as  erupções,  que  subiu  das 
profundezas  da  Terra,  em  lento  processo  de 
esfriamento  e  aquela  parte  (Atlântida)  hoje 
situada nas proximidades do Mar de Sargaço, foi  
a primeira a afundar no mar..."

Em outra conferência, Cayce comentou o ocaso 
da civilização atlântida:
"...  o aproveitamento da energia solar, incluindo 



até a do raio, levando à desintegração do átomo, 
teve por conseqüência a destruição dessa parte 
da Terra. "
O fato de, neste livro, ser mencionado o nome de 
uma pessoa que não era cientista e não fez suas 
declarações  sobre  a  Atlantida  em  estado  de 
plena  consciência,  mas  em  estado  de  transe, 
prende-se  ao  alto  conceito  por  ela  gozado, 
devido às suas profecias.  Não é milagre algum 
que  seus  relatos  sobre  a  Atlantida  submersa 
foram  tomados  a  sério,  até  em  círculos 
científicos,  onde  todavia  foram  recebidos  com 
certa cautela e reserva.



Epílogo complementar

Várias das teorias levantadas por Otto H. Muck 
encontram confirmação no livro "O TRIÂNGULO 
DAS  BERMUDAS",  de  Charles  Berlitz.  Assim 
sendo,  esse  último  autor  menciona  que  das 
vastas  áreas,  outrora  continentais  e  hoje 
submarinas,  fizeram  parte  regiões  do 
Mediterrâneo,  incluídas  pontes de terra  entre  a 
África e o Gibraltar, bem como entre a Sicília e a 
Itália,  extensas  zonas  do  Mar  do  Norte,  as 
plataformas  continentais  da  Irlanda,  França,  da 
Península  Ibérica  e  da  África,  os  planaltos 
submersos  ao  redor  dos  Açores,  as  Ilhas 
Canárias e de Madeira, o dorsal do Cabo de São 
Vicente,  nos  Açores,  o  dorsal  centro-atlântico, 
plataformas continentais das Américas do Norte e 
Sul e mormente os bancos de areia das Baamas 
que, antes de terem sido cobertas pelas águas, 
ocupavam milhares de quilômetros quadrados de 
superfície acima do nível do mar.
"Há grande abundância de provas, evidenciando 
que ao longo dos últimos dez ou doze milênios  
essas regiões estavam acima do nível  do mar.  
Assim sendo, uma expedição soviética, operando 
ao  Norte  dos  Açores,  lá  retirou,  de  uma 



profundidade de mais de 2.000 m, um bloco de 
rocha,  constituído  17.000  anos  atrás,  sob 
pressão  atmosférica;  uma  equipe  de 
mergulhadores,  que  no  século  XIX,  nas 
proximidades  dos  Açores,  consertou  um  cabo 
transatlântico,  trouxe  para  a  superfície  um 
pedaço  de  ta-quilita,  lava  vitrificada,  formada 
debaixo  do  nível  do  mar,  sob  pressão 
atmosférica.  A  idade  desses  dois  achados  foi  
apurada  como  sendo  de  aproximadamente 
12.000 anos''.
Com  base  neste  e  em  outros  resultados  de 
pesquisas é lícito concluir que vastas áreas, nas 
imediações  das  hodiernas  Ilhas  dos  Açores, 
outrora estavam acima das ondas do Atlântico.
"Outras  descobertas,  feitas  recentemente, 
parecem confirmar  como correta  a  datação  da 
última inundação de vastas regiões no Atlântico, 
dando o ano de 11.000 a.C.; esta data confere 
também com a da terceira etapa glacial".
Pelas exposições de Muck sabemos que essas 
indicações conferem de maneira notável  com a 
narrativa  platônica  da  Atlântida  e  o  diálogo 
travado  entre  Timeu  e  Crítias,  falando  de  um 
grande  continente  que,  "nove  mil  anos  atrás",  
teria existido no oceano externo.
Segundo Berlitz, há nítidos indícios da existência 



de um maciço continental  no Mar Caribe, cujos 
picos,  despontando  sobre  as  ondas,  poderiam 
ser as Anti-lhas. Neste contexto, Berlitz menciona 
os resultados das pesquisas realizadas por uma 
expedição  da  Universidade  de  Duke  que  em 
1969 examinou o leito  do Mar Caribe e  retirou 
amostras do solo em diversos pontos do dorsal 
de  Aves,  que  se  estende  ao  longo  da  costa 
oriental  da  bacia  da  Venezuela,  entre  a 
Venezuela e as Ilhas Virgens. Essas amostras de 
solo  continham  granito  e  uma  rocha  eruptiva 
ácida. Em relação a esses achados, Berlitz cita o 
pronunciamento  do  Dr.  Bruce  Heezens, 
oceanógrafo de renome:
"Até hoje, os geólogos admitiram, de um modo 
geral,  que  granitos  de  cor  clara  e  rochas 
eruptivas  ácidas  fossem  encontrados  somente 
nos continentes e que a crosta terrestre, debaixo 
do nível do mar, fosse de basalto pesado, de cor  
escura...  Logo,  o  aparecimento  de  rocha 
granítica,  de  tonalidades  claras,  poderia  vir  a 
reforçar  a  antiga  teoria,  segundo  a  qual,  em 
tempos passados, existia um maciço de terra na 
parte Leste da região do Caribe e aquelas rochas 
constituíam  a  parte  interna  de  um  continente 
submerso eperdido".



Recentemente, a Arqueologia introduziu a técnica 
da  aerofotografia  nos  seus  trabalhos  de 
pesquisa.  Destarte,  na plataforma das Baamas, 
onde  as  águas  não  rasas,  foram  descobertos 
numerosos vestígios de construções submersas, 
Berlitz relata a este respeito:
"Em  muitos  pontos  dos  bancos  de  areia  das 
Baamas existem em abundância surpreendente 
grandes  quadrados,  retângulos,  cruzes,  linhas 
extensas,  dispostas  em  paralelo  que 
eventualmente teriam sido estradas;  por  vezes, 
prosseguem  em  ângulo  reto,  ora,  em  círculos 
concêntricos,  triângulos,  octógonos  e  outras 
figuras geométricas.
Há até uma "muralha marítima" de uns 9 m de 
altura e 160 km de extensão, que, perto da foz 
do Rio Orinoco, na costa venezuelana, leva para 
longe,  mar  adentro.  À  primeira  vista,  seria  de 
julgar-se que fosse de origem natural; no entanto 
seu  traçado  em  linha  reta  e  toda  a  sua 
constituição acabam por  invalidar  esta  primeira 
impressão".
Evidentemente,  esses  achados  na  plataforma 
das  Baamas  ainda  vieram  complicar  o 
desvendamento do enigma de Atlântida. Como é 
do nosso conhecimento,  Platão, o mais famoso 
de  todos  os  comentaristas  de  Atlântida,  da 



Antiguidade,  pensou  que  o  continente  perdido 
fosse  localizado  diante  das  "Colunas  de 
Hércules",  em  qualquer  parte  do  Oceano 
Atlântico,  porém mais  em direção  de  Gibraltar. 
Esta idéia parece estar em contradição com as 
descobertas  subma-rinas,  feitas  na  plataforma 
das  Baamas  e  na  costa  leste  da  Venezuela. 
Contudo, talvez exista uma explicação para essa 
contradição  aparente,  pois  relendo  a  narrativa 
platônica com a devida atenção, lá se encontra a 
seguinte passagem:
"...  Diante da foz que vós costumais chamar de 
Colunas  de  Hércules  havia  uma ilha,  cuja 
extensão  era  maior  que  aquela  da  Ásia  e  da 
Líbia juntas e, a partir de lá, era então possível 
fazer a travessia para as outras ilhas e, daquelas  
ilhas, para todo o continente, situado defronte e 
circundando  aquele  mar,  o  qual,  a  justo  título,  
leva este nome".
Em  vista  disto,  não  está  fora  de  cogitação  a 
conjetura de a Atlântida, embora fosse uma ilha 
grande, não ser uma só ilha, mas todo um vasto 
arquipélago,  formando  uma  ponte  para  o 
continente  americano.  Segundo  Berlitz,  desse 
enor-me  império  insular  teriam  feito  parte 
também  as  hodiernas  ilhas  das  Grandes 
Baamas, bem como áreas do Atlântico que hoje 



são  as  de  maior  profundidade,  mais  como  a 
Língua do Oceano (Tongue ofOceari) e o Estreito 
da Flórida.
"Esses  formaram  uma  baía  interna  e  uma 
barreira  diante  da  costa  da  Flórida  que,  na 
época, era de extensão muito maior, adentrando 
o  oceano...  Um  relance  na  atual  tabela  das 
profundezas  no  Atlântico  Oeste  revela 
nitidamente  que,  se  o  nível  o  mar  fosse 
rebaixado em 200 a 250 m, as pequenas ilhas  
hoje  existentes  no  Atlantico  ficariam  muito  
maiores.  E  fascinante  a  idéia  de  relacionar  a 
subida  das  águas,  ocorrida  11.000  anos  atrás,  
com a narrativa de Platão".
Recentemente tomaram novo alento os debates 
em torno da tese segundo a  qual  o  Mar  Egeu 
seria  o  lugar  certo  para  o  encetamento  das 
buscas  da  Atlântida.  Jacques-Ives  Cousteau,  o 
renomado explorador submarino, concentrou sua 
atenção  na  Ilha  de  Santorim,  a  Ilha  Terá  da 
Antigüidade,  ao  norte  de  Creta,  no  âmbito  das 
Cidades.  Há  anos,  as  pesquisas  arqueológicas 
convergem sobre aquela região, desde que em 
1967  um  grupo  integrado  por  cientistas 
americanos  e  gregos,  escavou  Santorim,  uma 
cidade  minóica,  entrementes  identificada  como 
centro de uma civilização, datando de 1500 a.C. 



e  nitidamente  orientada  por  Creta.  Naquela 
época  ressurgiu  também  a  pergunta  sobre 
Atlântida.  Na  época  foi  levantada  a  questão, 
ainda  em  aberto,  indagando  se  porventura  os 
enigmáticos  portadores  da  civilização  minóica, 
cujos  mistérios  continuam  aguardando 
elucidação,  fossem  os  lendários  habitantes  de 
Atlântida. Milênios antes da criação dos templos 
gregos, eles já ornamentavam os seus palácios 
com afrescos, hoje considerados como de estilo 
impressionista  e  dotavam-nos  de  cerâmicas  de 
elevado valor artístico.
A  narrativa  de  Platão,  localizando  a  Atlântida 
diante  das  "Colunas  de  Hércules",  ou  seja  em 
qualquer lugar do Oceano Atlântico, em absoluto 
contradiz essa tese. Por outro lado, as indicações 
cronológicas  de  Platão  não  conferem  com  as 
referentes  aos  destinos  de  Santorim,  pois  foi 
verificado que há uns 3.500 anos atrás a erupção 
violentíssima  de  um  possante  vulcão  em 
Santorim destruiu grande parte da ilha, que então 
foi  literalmente  projetada  ao  ar.  Este  evento 
marcou o fim trágico e repentino da florescente 
civilização  minóica.  Logo,  há  acentuada 
discrepância entre as datas fatais da Atlântida e 
de Santorim, para a qual  alguns pesquisadores 
tentaram uma explicação nada convincente. Eles 



disseram:  Provavelmente Sólon,  quem trouxe a 
narrativa da Atlântida do Egito, teria confundido o 
termo egípcio de "100" com "1.000" e, destarte, 
com a diferença para menos de um zero, tanto 
para  o  ano  fatídico,  quanto  para  o  cálculo  da 
superfície  da  ilha,  de  fato,  resultariam  valores 
aproximados, defensáveis para a cultura minóica, 
bem  como  o  império  insular  de  Atlântida  (900 
anos antes  de  Sólon,  ao invés  de  9.000 anos; 
200.000 km2,  ao invés de 2 milhões de km2 de 
superfície). Destarte, Platão, o filósofo e estadista 
genial, e Sólon, o grande homem público, estão 
sendo  acusados  de  uma  negligência 
inqualificável.
Ademais, alegam que ainda não foi devidamente 
explicada a localização da ilha. Porém para tanto 
há igualmente uma hipótese, tentando encontrar 
um  denominador  comum  para  ambas  as 
conjeturas.
"Talvez  Creta  tenha  sido  uma  das  províncias 
orientais  do  império  atlântida  e  sua  civilização 
enigmática fosse apenas uma herança da grande 
cultura de Atlântida?"
É o que consta do livro "ATLANTIS" — Atlântida, 
do pesquisador norte-americano A. Braghine, que 
dedicou  toda  a  sua  vida  à  busca  do  lendário 
continente  submerso.  Após  exaustivos  estudos 



de  todas  as  fontes  autênticas  e  pesquisas  de 
campo, realizadas pelo autor nos próprios locais, 
Braghine concluiu que, por volta de 9550 a.C, um 
cataclismo  cósmico,  de  proporções  globais, 
destruiu justamente essa cultura atlântida e daí 
deduziu que:
"Provavelmente os cretenses e fenícios fizeram 
parte  da  segunda  vaga  migratória,  partindo  de 
Atlântida... Pois Homero diz que Minos, o rei de 
Creta, era descendente de Deucalião (o herói do 
dilúvio)  e  da  bela  Europa...  Segundo  fontes 
antigas, "Europa" quer dizer "Filha do País dos 
Homens de Pele Vermelha"; e esta interpretação 
corresponde  ao  sinônimo  grego  dos  cretenses 
— "Phoinix"  —  indicando a sua origem de um 
país atlântico, ou americano ".
Conforme  já  mencionado,  em  data  recente, 
outros  pesquisadores  dobraram  seus  esforços 
para encontrar no Atlântico vestígios palpáveis do 
submerso império insular de Atlântida. Aliás, cabe 
citar  aqui  uma  descoberta  interessante, 
comentada por alguns jornais de maneira a torná-
la concorrente da Atlântida.
Um  grupo  de  oceanógrafos  de  renome 
internacional, da Universidade de Miami, Flórida, 
acha  ter  descoberto  mais  outro  continente 
submerso, com base nos testes das amostras de 



solo retiradas do leito atlântico, na faixa dos 600 
a 1.000 m de profundidade. Sua teoria parte do 
pressuposto de, há uns 70 milhões de anos atrás, 
um continente de extensão desconhecida ter-se 
encaixado  entre  as  placas  tectônicas,  então 
separadas,  da  África  e  América.  Na  época  do 
surgimento  do  novo  continente,  o  Oceano 
Atlântico, originado com o afastamento recíproco 
das  placas  da  África  e  América,  não  teria 
passado das dimensoes do atual Mar Vermelho. 
Segundo a teoria,  milhões de anos mais tarde, 
esse  continente  intermediário  afundou,  tragado 
por  um  dobramento  no  oceano,  passando  em 
direção  leste-oeste,  entre  a  África  Central  e  o 
Norte  da  América  do  Sul.  Sempre  segundo  o 
parecer dos geólogos, o maciço de terra, recém-
descoberto, teria desaparecido muito antes de o 
misterioso continente de Atlân-tida poder ter sido 
povoado.
Esta nova tese científica apresenta como prova a 
seu  favor,  entre  outras,  pedras  calcárias 
cristalizadas,  contendo,  além  da  água  do  mar, 
nítidos  traços  de  água  de  chuva,  permitindo 
portanto a conclusão de que o maciço de rochas 
submarino  recém-descoberto  ter  sido  outrora 
terra seca, acima do nível do mar. Ademais, as 
amostras  de  solo  encerravam  também 



excrementos  fossilizados  de  caranguejos,  cujo 
período de vida é de breve duração. Com base 
nesses  elementos,  os  cientistas  têm condições 
de  calcular  a  época  na  qual  essas  terras  se 
achavam acima das ondas.
Ao  longo  de  séculos,  o  lendário  império  de 
Atlântida  deu  ensejo  para  o  lançamento  das 
hipóteses  mais  estrambóticas.  Conforme 
mencionado,  o  continente  misterioso  foi 
localizado nos mais diversos pontos prováveis e 
imagináveis; supostamente, ter-se-ia encontrado 
no Mar Egeu, no Mar Cáspio, até no deserto do 
Saara e no Mar do Norte.  Por enquanto, todas 
essas conjeturas não passam da fase de teorias, 
porém  carecem  de  explicações  detalhadas,  a 
exemplo  de como Otto  H.  Muck as forneceu a 
respeito da teoria da Atlântida, por ele defendida.
Theodor Mueller-Alfeld
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