Agroglifo de Prudentópolis ano 2016
Análises métricas e químicas das plantas e do solo1.
Douglas Albrecht2

``É que a vida não palpita, apenas, no mundo distante, onde abandonastes as vossas
derradeiras ilusões: em toda a parte ela pulula triunfante e o veículo de suas manifestações é o
que se diversifica na multiplicidade dos seus planos. Os mundos são a continuidade dos outros
mundos e os céus se sucedem initerruptamente através dos espaços ilimitados``. Cartas de uma
morta – Francisco Candido Xavier, psicografia de Maria João de Deus.

(1) Introdução
Agroglifos em plantações não são mais uma novidade. Mas é sim uma novidade
quando pessoas comuns, acadêmicos ou cientistas estudam o fenômeno criando
hipóteses testáveis e chegando a possíveis conclusões, ajudando no esclarecimento deste
fenômeno que é conhecido na era moderna desde a década de 70.
A Ufologia é considerada como sendo uma pseudociência por aqueles que se
autodenominam representantes da ciência atual. Entretanto, como veremos a seguir,
essa atitude subjetiva e um tanto intolerante têm diversos problemas.
Qualquer pesquisa busca responder questões, refutar ou aceitar hipóteses sobre o
objeto de estudo caracterizando assim uma verdadeira atitude cientifica. Sendo que essa
é a única conduta aceitável a ser seguida, as pesquisas ufológicas também devem seguir
esse preceito. Por exemplo, na pesquisa dos agroglifos é preciso usar ferramentas e
equipamentos aferidos; portanto a ciência da metrologia deve ser empregada em todo
momento. Após coletar amostras de plantas e de solo se procede à análise química dos
mesmos; na sequência, para fazer uma avaliação visual correta das plantas, é
imprescindível contar com informações das áreas de morfologia vegetal, ecofisiologia
vegetal e microscopia ótica, sendo todas elas áreas bem estabelecidas da ciência
ortodoxa atual. Dessa maneira, não é possível estudar um agroglifo ou qualquer outro
fenômeno ocorrido dentro do campo da Ufologia sem recorrermos à utilização das
mesmas ferramentas científicas utilizadas em outras áreas do conhecimento da ciência e
da tecnologia ortodoxas. Não há ferramentas exclusivas que só possam ser estudadas na
Ufologia.
Como consequência disso, um agroglifo só poderá ser entendido se ele for
estudado através da ciência oficial pois ela é a única ferramenta disponível. É através
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dessas ferramentas que podemos aplicar o método cientifico ortodoxo aos dados
colhidos em campo para chegar a formular hipóteses, testá-las, formular considerações,
fazer conclusões, e, eventualmente, formular e propor modelos.
A pesquisa ufológica utiliza de uma das ferramentas mais seguras e poderosas da
ciência atual: a estatística. Ela pode fornecer evidências tão diretas de um fenômeno
quanto um vídeo ou uma fotografia. Devido às suas raízes empíricas e seu foco em
aplicações, a estatística geralmente é considerada uma disciplina distinta da matemática
e não um ramo dela. Esta ciência tem um papel essencial. Ela utiliza-se das teorias
probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos
observacionais quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de
forma a estimar ou possibilitar a previsão de certos fenômenos.
Dessa maneira, só posso desejar uma boa sorte àqueles que tiverem a coragem
de desafiar ou questionar resultados estatísticos corretamente tratados.
Assim, tomando como base essa análise simples e logica, chegamos à conclusão
que a Ufologia não é, nunca foi e nunca será, uma pseudociência, pois utiliza
ferramentas da ciência ortodoxa para avaliar os dados e explica-los de forma racional.
As ferramentas usadas na pesquisa Ufológica permitem testar hipóteses, refutá-las ou
aceita-las com o rigor da matemática e da estatística, que servem à Ufologia como
servem a qualquer outra área do conhecimento. A Ufologia é uma ciência
multidisciplinar; é uma aglutinadora de ciências afins que se unem para formar um todo
coeso.
O autor Wallacy Albino (2002) escreve na sua obra “O mistério dos círculos
ingleses”: os círculos ingleses podem ser estudados sob todos os ângulos do
conhecimento humano, quiçá como uma nova forma de comunicação que,
involuntariamente, estamos vendo ser estabelecida entre seres extraterrestres e nós,
humildes atônitos mortais terrestres.
Ainda segundo Albino, os agroglifos são considerados verdadeiras obras de arte
por estudiosos e especialistas. Estima-se que cerca de 12.000 figuras tenham sido
descobertas no mundo até 2002. No sudoeste da Inglaterra, próximo da região de
Stonehenge, a porcentagem de incidência de agroglifos chega a 90% do total já
encontrado ao redor do mundo. Países como a Austrália, Canadá, E.U.A, França,
Alemanha, e desde 2008 também o Brasil, respondem por outros 10%.
A origem das figuras possui diferentes teorias que vagueiam por explicações
complexas e pouco reprodutíveis. Pessoas podem e conseguem fazer agroglifos,
existindo, inclusive, grupos clandestinos que se dedicam a realizar tal empreitada.
Entretanto, o que os vídeos desses agroglifos de autoria conhecida não mostram são as
marcas deixadas para executar tal tarefa. Esses agroglifos são assumidamente feitos por
humanos e são considerados falsos do ponto de vista ufológico. Esse tipo de marcas na
lavoura não é encontrado nos agroglifos considerados verdadeiros. Mais importante
ainda é a falta informações técnicas e científicas e a realização de estudos sistemáticos
nos agroglifos falsos, tais como analises morfológicas do caule, avaliação das
características da dobra no caule (inexistentes nos agroglifos falsos) bem como o

registro da recuperação da planta após o estresse que a deformou para formar o
agroglifo.
Esses dados são importantes já que podem constituir um importante banco de
dados para comparar com os dados dos agroglifos verdadeiros. Nos vídeos apenas é
mostrado de forma editada a figura sendo construída e depois de pronta, mas até lá
quanto tempo se perdeu e quais os sinais característicos da fraude?
Dados técnicos de plantas dentro de agroglifos verdadeiros e dentro de
agroglifos falsos, podem ser confrontados e muito pode-se descobrir nessa
confrontação.
Somente para definir os limites da explicação sobre a formação do fenômeno,
podemos considerar duas situações extremas: uns alegam fenômenos climáticos, como
vórtices de vento ou mesmo plasma o que é absurdo pois eles são fenômenos
reconhecidamente aleatórios e desordenados. Na outra ponta estão os que defendem a
ação da mente, tornando o fenômeno exclusivamente terrestre e de propriedade do
homem. Para esses a mente teria a capacidade de mobilizar forças e energias ainda
ocultas da ciência ortodoxa, para imprimir nas lavouras símbolos com mensagens de um
passado há muito perdido.
O fato é que somente sob a luz dos resultados em conjunto de várias disciplinas
e que será possível aos poucos concluir sobre a complexidade e a dificuldade de se
construir um agroglifo, no tempo preconizado pelos investigadores, ou seja, em poucas
horas.
Segundo o livro de Barbara Hand Clow e Gerry Clow “A alquimia das nove
dimensões” os agroglifos são o fenômeno mais misterioso que está acontecendo na
Terra neste momento. Segundo esses autores esses símbolos complexos parecem com
arte megalítica e com arte indígena mais recente. Alguns agroglifos baseiam-se em
complexa geometria fractal e nas proporções áureas. Para eles, civilizações das Plêiades
estão envolvidas na formação dos agroglifos, com o objetivo de informar sobre
transformações dimensionais a qual o planeta estaria envolvido, dentro de uma
programação cósmica.

(2) Materiais e Métodos
A formação do mais recente agroglifo brasileiro foi detectada por transeuntes no
dia 27 de setembro de 2016, no município de Prudentópolis no estado do Paraná.
Imediatamente fiz meu deslocamento até ao local do aparecimento do fenômeno,
que ocorreu em uma lavoura de trigo, que se encontrava com uma idade fisiológica,
segundo a escala de crescimento Feeks modificado por Lake, entre 10.5 a 11.0, que se
caracteriza por apresentar a folha bandeira expandida e grãos na espiga na fase de grão
leitoso a pastoso. A investigação se concentrou em três frentes: A primeira coleta do
solo, a uma profundidade de 0-10 cm, cerca de 1 Kg de solo, num total de 7
amostragem, 6 coletas em cada uma das pétalas e uma amostragem há 130 metros
distante da formação. A segunda foi a coleta de material vegetal, sendo constituído de
plantas inteiras, raiz, caule, folhas e espigas, que foram acondicionadas em tubos de
PVC, de 100 cm de comprimento, devidamente vedados nas pontas por um CAP, de

mesmo diâmetro. A quantidade de plantas coletadas dentro do agroglifo, a 130 metros
distantes e dentro do ``43``, foi de 40 para cada situação, totalizando 120 plantas. A
terceira frente teve como objetivo avaliar os aspectos visuais do solo, nas amostras
coletadas dentro do agroglifos a 130 metros distante da figura e dentro do ``43``. Para
isso utilizou-se um microscópio monocular TIME-IN, modelo XSP-105B, com
aumentos que variam de 20x até no máximo 640x.
Logo após a chegada das amostras de solo em Foz do Iguaçu, foi procedido o
acondicionamento de 0,5 Kg de solo para envio das amostras ao laboratório e o restante
permaneceu no envase original para proceder as avaliações visuais com o microscópio,
utilizando-se aumentos de 64x e no máximo 164x. O mesmo procedimento foi realizado
com as folhas das plantas onde foram acondicionadas em bolsas plásticas especificas
para coleta de amostras foliares e posteriormente encaminhadas ao laboratório
competente para tal análises.
Nas amostras de solo, foi solicitado ao laboratório análises de rotina mais o Fe
(Ferro). O mesmo sendo procedido com as amostras dos tecidos vegetais, com um
acréscimo de análise de matéria seca das folhas, para verificar aumento ou diminuição
de matéria vegetal das plantas dentro do Agroglifo e fora do Agroglifo.
Foram realizados duas medidas métricas da morfologia do caule mais uma
medida de posicionamento da dobra, observada nas plantas dentro do agroglifo e nas
plantas dentro do ``43``. As duas medidas morfológicas foram o ângulo de desvio do 5º
nó do caule e o diâmetro desse nó. A distância da dobra, figura 01, foi feita levando em
conta o ponto da dobra até as raízes nodais da planta. Essas raízes estão próximas ao
nível do solo e sua função é a de ancorar o caule, mantendo-o ereto. Todos os dados das
medições receberam tratamento estatístico e foram confrontadas as médias das plantas
dentro do agroglifo com as plantas dentro do ``43`` e também das plantas há 130 metros
de distância da figura, o teste utilizado foi o do Student, Banzatto & Kronka, 2006,
admitindo-se um erro máximo de 5%.

Figura 01 – Distância medida nos
caules das plantas dentro do Agroglifo e
nas plantas dentro do ``43``.
(Fotos, Albrecht, 2016).

(3) Resultados
Distância da dobra até as raízes nodais:
Aqui buscou-se comparar a distância da dobra até as raízes nodais do caule. O
principal motivo dessa medição foi encontrar a distância entre o ponto de colapso do
caule (dobra), até o ponto de apoio primeiro da planta que está representado pelas raízes
nodais, pois é aí o ponto mais próximo do nível do solo. A planta de trigo possui um
talo que é constituído de diferentes materiais, sua estrutura mais rígida se encontra nas
extremidades radiais do caule, sendo seu miolo, composto por materiais porosos, o que
define o caule como uma estrutura com o centro vazio, pois a estrutura esponjosa ou
porosa do meio não apresenta resistência mecânica maior que as paredes do caule.
A comparação foi feita entre as plantas dentro do Agroglifo, com as plantas
dentro do ``43``. As plantas dentro da figura que forma o número ``43``, apareceu após
a figura do Agroglifo, o que levou-se a hipóteses de ter sido feita por pessoas locais.
Uma análise visual dessas plantas observa-se pouca simetria e acomodação desordenada
das plantas no solo, conforme indica a figura 01.

Figura 02 – Plantas acamadas dentro do ``43`` (Foto 01) e plantas acamadas no sentido
circular dentro do Agroglifo (Foto 02), as setas indicam o sentido do acamamento, é
possível notar a desordem do acamamento das plantas dentro do ``43`` e o acamamento
ordenado dentro do Agroglifo. Fotos, Albrecht, 2016 e UFO®.

Foto 01

Foto 02 – Fonte: Relatório Gevaerd e Toni

Levando em conta está observação formularam-se duas hipóteses de trabalho:
Hipótese H0 = Mesmo as plantas tendo sentidos diferentes no acamamento e diferentes
desordens no acamamento sofrido, as médias das distâncias do ponto de dobra do caule
até as raízes nodais são iguais, onde podemos admitir que o efeito causal desse fato foi
comum a ambos os locais.
Hipótese H1 = Tendo as plantas diferentes sentidos no acamamento e diferentes tipos de
desordem no acamamento sofrido, as médias das distâncias do ponto de dobra do caule

até as raízes nodais são diferentes entre si, onde podemos admitir que o efeito causal
desse fato, foi diferente em ambos os locais.
A admissão ou rejeição das hipóteses acima, foi feita segundo o teste de Student,
para variâncias desconhecidas. A aplicação deste teste requer o seguimento da seguinte
regra matemática:
|tcalculado| > |tcritico| = Rejeita a Hipótese H0 e aceita a Hipótese H1
|tcalculado| < |tcritico| = Aceita a Hipótese H0 e Rejeita a Hipótese H1

p-Valor > α = Aceita a Hipótese H0 e Rejeita a Hipótese H1
p-Valor < α = Rejeita a Hipótese H0 e aceita a Hipótese H1

Gráfico 01: Comparação das médias de 40 plantas dentro do Agroglifo com as medias
de 40 plantas dentro do ``43``, das distâncias das dobras até as raízes nodais do caule,
teste de Student a 5% de probabilidade. Albrecht, 2016.

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem segundo teste de Student, a P=0,05.

Ângulo de desvio do 5º nó do caule:

Figura 03: Amostragem dos talos das plantas dentro do Agroglifo e das plantas dentro
do ``43``. Albrecht, 2016.

Hipóteses de trabalho:
Hipótese H0 = Mesmo as plantas tendo sentidos diferentes no acamamento e diferentes
desordens no acamamento sofrido, as médias dos ângulos de desvio do 5º nó, são iguais,
e o efeito causal do acamamento não influenciou na recuperação da planta após o stress.
Hipótese H1 = Tendo as plantas diferentes sentidos no acamamento e diferentes tipos de
desordem no acamamento sofrido, as médias do desvio do ângulo do 5º nó são
diferentes nas plantas dentro do Agroglifo para as plantas dentro do ``43``. O processo
de recuperação do stress foi diferente sendo mais rápido nas plantas com maiores
médias de ângulos do que nas plantas com menores médias de ângulos.
|tcalculado| > |tcritico| = Rejeita a Hipótese H0 e aceita a Hipótese H1
|tcalculado| < |tcritico| = Aceita a Hipótese H0 e Rejeita a Hipótese H1
p-Valor > α = Aceita a Hipótese H0 e Rejeita a Hipótese H1
p-Valor < α = Rejeita a Hipótese H0 e aceita a Hipótese H1

Na fase de desenvolvimento em que se encontrava as plantas da lavoura, 10.0 –
11.1 (Escala Feeks modificada por Large), Reis & Casa, 2007, o caule apresenta grande
flexibilidade, e não se rompe facilmente, podendo absorver impactos e ser dobrado ao
nível do solo, permanecendo por alguns dias a planta ainda viva, pois os condutos de

seiva elaborada (Floema) e os condutos de seiva bruta (Xilema), não se rompem por
completo, somado a isso o caule da planta bem como as folhas presentes são
praticamente reservatórios de energia química e nutrientes para que a planta utilize em
sua recuperação do stress sofrido. Assim há uma tentativa de recuperação do ângulo de
posição do caule, que melhor favoreça a interceptação de luz, pela folha bandeira, folha
essa que nesta etapa do desenvolvimento responde por mais de 60% do enchimento do
grão, Larcher, 2.000, onde está o embrião da semente da próxima geração.
Por isso foi possível observar algumas plantas, principalmente na superfície,
com inclinações variadas, tanto dentro do Agroglifo, como dentro do ``43``. A medição
do ângulo, quantificou o quanto a planta conseguiu até aquele momento, compensar sua
inclinação após o sofrimento do stress a ela infringido, seja dentro do Agroglifo ou
dentro do ``43``, que segundo a primeira avaliação, mostrou haver efeitos causais
diferentes em ambas as áreas. Aqui cabe uma observação importante para o
entendimento desse dado.
A planta reage à luz, os fótons da luz, excitam sistemas fisioquímicos nas folhas
que dão início a produção de energia química. Somente com essa energia é que a planta
pode promover modificações morfofisiológicas em seus tecidos, para reorientar as
folhas ou mudar de inclinação os ângulos dos nós do caule, para o melhor
aproveitamento de luz. Assim espera-se que toda reação de recuperação ocorra com a
presença de luz incidente, pois a energia armazenada nos órgãos vegetativos, possui um
limite, e a planta dificilmente utilizaria toda essa energia na recuperação total, pois isso
provocaria a fadiga e o esgotamento da energia para funções basais da planta, como
respiração e absorção de nutrientes nas raízes. Segundo consta no primeiro relatório
sobre o agroglifo de Prudentópolis, realizado pela Revista UFO®, a figura do ``43``,
apareceu após eles terem terminado as avaliações no período da manhã no Agroglifo.
Isso significa que o tempo entre o acamamento das plantas do Agroglifo e as plantas do
``43``, foram de algumas horas. Trabalhamos com a hipótese da formação do Agroglifo
na madrugada do dia 27, logo após o stress, as plantas começaram seu processo de
recuperação de forma lenta, e se intensificou quando os fótons vindos do sol,
começaram a excitar seu aparato fotossintético pela manhã, também aos poucos, pois na
posição acamada o ângulo de interceptação da luz, é completamente desfavorável ao
vegetal. O mesmo ocorreu com as plantas do ``43``, só que nessas, não houve um
intervalo sem luz, pois provavelmente a figura foi produzida no intervalo de almoço da
equipe da UFO, que estava no local.
No que diz respeito ao gasto de energia, é consenso na ciência da fisiologia
vegetal, que a planta utiliza o necessário no momento certo. Dada a situação analisada
do ponto de vista da planta, e levando em conta o ambiente e os momentos diferentes
que ocorreram os acamamentos, as plantas dentro do agroglifo, teve menor tempo de luz
entre o seu acamamento e o início do acamamento das plantas do ``43``, o que deveria
ser traduzido em ângulos de desvio do 5º nó, muito parecidos ou com poucas diferenças
entre as médias. A resposta veio com a avaliação estatística das médias, confrontando-as
pelo método de comparação de médias de Student.

Gráfico 02: Comparação das médias de 40 plantas dentro do Agroglifo com as medias
de 40 plantas dentro do ``43``, dos ângulos de desvio do 5º nó do caule, teste de Student
a 5% de probabilidade. Albrecht, 2016.

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem segundo teste de Student, a P=0,05.

Diâmetro do 5º nó do caule:
Hipóteses de trabalho:
Hipótese H0 = Mesmo as plantas tendo sentidos diferentes no acamamento e diferentes
desordens no acamamento sofrido, as médias dos diâmetros do 5º nó, não diferem entre
si. Logo podemos afirmar que as causas que provocaram a redução dessas medidas são
parecidas se não as mesmas.
Hipótese H1 = Tendo as plantas diferentes sentidos no acamamento e diferentes tipos de
desordem no acamamento sofrido, as médias dos diâmetros do 5º nó, diferem entre si.
Logo não podemos afirmar que as causas que provocaram a redução dessas medidas são
as mesmas, o que mostraria condições análogas a produção desse fato.
|tcalculado| > |tcritico| = Rejeita a Hipótese H0 e aceita a Hipótese H1
|tcalculado| < |tcritico| = Aceita a Hipótese H0 e Rejeita a Hipótese H1
p-Valor > α = Aceita a Hipótese H0 e Rejeita a Hipótese H1
p-Valor < α = Rejeita a Hipótese H0 e aceita a Hipótese H1

A medida e comparação das médias dos diâmetros do 5º nó, indica se ocorreu
redução no diâmetro do 5º nó do caule, que foi o nó onde pode-se notar o desvio de
ângulo. Esses valores podem indicar uma eventual perda de matéria da planta, investida
na recuperação da posição vertical do caule, tema já discutido acima. De forma direta, a
modificação de medidas desse local ocorre devido a resposta da planta ao stress, neste
caso o acamamento, pelos mesmos motivos elucidados para o estudo do ângulo de
desvio, no diâmetro esperamos resultados parecidos entre ambas as plantas dos dois
locais, pois a planta, por estar em processo de formação de grãos, gastará pouca energia

química armazenada na recuperação, e utilizará mais a energia produzida durante a
fotossíntese corrente nas horas de luz.

Gráfico 03: Comparação das médias de 40 plantas dentro do Agroglifo com as medias
de 40 plantas dentro do ``43``, dos diâmetros do 5º nó, teste de Student a 5% de
probabilidade. Albrecht, 2016.

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem segundo teste de Student, a P=0,05.

Análises químicas do solo e folhas.
Classificação do solo:
Segundo o relatório da Mineropar, 2001, do ponto de vista fisiográfico, o
município de Prudentópolis está inserido no Segundo Planalto do território paranaense,
compreendido entre a Serra de São Luiz do Puruña e a Serra da Esperança.
Geologicamente encontra-se representado por sedimentos e rochas vulcânicas da Bacia
do Paraná, das eras Paleozóica e Mesozóica, estando presentes da base para o topo as
formações Serra Alta, Teresina, Rio do Rasto, Botucatu e Serra Geral.
O solo da área de ocorrência do Agroglifo, está inserido na formação Terezina,
esta formação apresenta-se bastante espessa, variando de 200 m a 300 m, caracterizada
por alternância de argilitos e folhelhos cinza claro a cinza esverdeados, às vezes
escuros, com siltitos e arenitos muito finos. Intercalações de camadas de calcários e
algumas coquinóides (camadas ricas em conchas), normalmente posicionam-se na sua
porção superior e chegam até 3 m de espessura.
As suas características litológicas e estruturas sedimentares indicam uma
transição de ambiente marinho profundo, identificado na denominada Formação Serra
Alta, para um ambiente raso e agitado de planícies de marés. Na região, ocorreu um
intenso fenômeno de alteração, que desenvolveu um manto de latossolos e litossolos

argilosos, superior a 10 m, o qual é explorado como matéria prima para cerâmica, com a
denominação de Taguá. Relatório Mineropar, 2001.
O solo do Agroglifo está classificado como LVD2, Latossolo Vermelho
Distróficos, Embrapa, 1999. Esses solos são caracterizados por apresentarem baixa
saturação por bases – V%<50%, na maior parte dos primeiros 100 cm de profundidade.
Ou seja, de forma natural, são solos pobres, onde a exploração agrícola requer
investimento em correções químicas, principalmente nos primeiros anos de uso, após os
primeiros anos de uso, vai ocorrendo uma estabilização no nível de fertilidade e aos
poucos vão se tornando produtivos. Embrapa, 1999.

Teores de Fe e Al no solo:

O gráfico 01, mostra o quantitativo dos teores de Fe e Al, no solo, dentro do
Agroglifo e fora dele. Para os teores de Fe (Ferro), no solo, verifica-se que não há
grandes alterações e diferenças tanto em uma amostra quanto em outra. Conforme o
gráfico os teores de ambas as áreas estão ao redor de 26,75 mg/dm3, para o solo dentro
do Agroglifo e 25,45 mg/dm3, para o solo fora do Agroglifo (130 metros distante). Os
níveis de interpretação para o elemento Fe no solo variam de região para região do
Brasil, segundo a Embrapa, 1998, níveis superiores a 50 mg/dm3, são considerados
altos, segundo Pessoa et al, 2.000, teores acima de 45 mg/dm3, são considerados altos,
para Pauletti, 2004, níveis de 8 mg/dm3, são considerados baixos e acima de 45 mg/dm3,
são considerados muito altos.
Dessa forma podemos afirmar que os níveis de ferro nos dois locais eram
satisfatórios e igualitários já que a diferença entre eles é de apenas 5,10%, diferença
considerada normal para os parâmetros agronômicos do solo. Segundo Malavolta, 2006,
o Fe é o quarto elemento mais frequente da crosta terrestre, forma compostos estáveis
com o S (Enxofre), O (Oxigênio) e o Si (Silício).

Gráfico 04: Teores de Fe (Ferro), no solo e nas folhas das plantas dentro do Agroglifo e
das plantas ha 130 metros de distância fora do Agroglifo. Albrecht, 2016.

Conforme apresenta o Gráfico 4, verifica-se um aumento no conteúdo de Fe, nas
folhas das plantas dentro do Agroglifo da ordem de 66,12% mais do que nas plantas
fora do Agroglifo, que podem ter duas explicações, são elas:
1.

Baixo índice de pH do solo.

2.

Presença de Al+3, tóxico.

Segundo Malavolta, 2006, as plantas deficientes em Fe, apresentam teores da
ordem de 10 mg/dm3 e plantas que podem apresentar sintomas de toxidade, devem
conter da ordem de 80 mg/dm3, na matéria seca das folhas. Dessa forma, o nível entre a
deficiência e a toxidade varia 8x, quando comparamos os terrores de ferro das plantas
dentro e fora do agroglifo, observamos uma relação de 6,6x, o que indica uma situação
de normalidade para as com concentrações de Fe, encontradas nas folhas das plantas
dentro do Agroglifo.
A presença de Alumínio em sua forma tóxica, é condicionada, primeiramente pela
presença de minerais, cujo o Al, compõem sua estrutura e também ao nível de pH do
solo. Os teores de Al, nas amostras podem ser vistos no Gráfico 5 abaixo:

Gráfico 05: Teores de Al, nas amostras de solo dentro do Agroglifo e a 130 metros
distante do Agroglifo. Albrecht,2016.

O solo dentro do Agroglifo possui 5,57x mais alumínio do que o ponto coletado a
130 metros de distância. Valor que corrobora com o nível de pH (Potencial de
Hidrogênio), das amostras sendo, o pH do solo dentro do Agroglifo ao redor de 5,20 e
no solo fora do Agroglifo está ao redor de 5,73. Esse valor de pH, indica a presença de
14,34%, mais Hidrogênio (H+) no solo do Agroglifo em relação ao solo fora do
Agroglifo. Segundo Albino, W, organizações na Inglaterra, como a Center for Crop
Circles Studies e Adas Ltd, trabalhando em parceria com o ministério da agricultura da
Inglaterra, descobriram que nas formações inglesas, os solos adquiriram uma quantidade
anormal de H+, após cada formação. A explicação segundo eles é que somente
quantidades grandes de carga elétrica, aplicadas no solo, poderia ocasionar essa
anormalidade. Isso realmente é possível, e a conclusão é factível, desde que o nível de
pH, e a presença de Al no solo, estejam em menor quantidades ou mesmo o nível de Al,
esteja zero, fato que não se observa nas análises químicas do solo do Agroglifo de
Prudentópolis no ano de 2016.

Neste caso, verifica-se a presença da chamada popularmente pelos produtores de
``Mancha de solo``, onde se caracteriza por apresentar situações de desequilíbrio
químico. Assim podemos afirmar que os níveis de aumento na concentração de H+, de
14,34% a mais no solo dentro do Agroglifo, em relação ao solo no ponto a 130 metros
de distância, é devido ao pH, baixo e a presença de Al, tóxico.

Figura 04: Imagem área, identificando as manchas de alta fertilidade e as manchas com
presença de Al e H, que geralmente estão associadas a baixa fertilidade do solo.
Albrecht, 2016.

Alumínio
As plantas que crescem dentro de uma mancha de solo, ou sobre um solo com
desequilíbrio químico, são plantas que apresentara algumas características, são elas:
 O solo apresentará redução na disponibilidade de macronutrientes (N-P-K),
Nitrogênio, Fosforo e Potássio.
 O solo apresentará teores de H+, maiores e pH menor.
 O solo apresentará maior disponibilidade para absorção de metais como Cu
(Cobre), Zn (Zinco), Co (Cobalto), Fe (Ferro) e menor disponibilidade de
absorção de Mn (Manganês) e Mo (Molibdênio).
As plantas irão refletir em sua matéria seca essas condições, onde alguns
nutrientes serão absorvidos em menores quantidades e outros serão absorvidos em
maiores quantidades. Como foi constatado acima as plantas dentro do Agroglifo,
apresentam teores de Fe, maiores em suas folhas, mesmo estando este elemento em
quantidades equivalentes em ambos os solos, dentro e fora do Agroglifo, porém o que
está causando esse aumento é justamente o pH baixo e a presença do Al, que
disponibilizam esses metais para que a planta absorva em maiores quantidades.
O Fé é um elemento ferromagnético, ou seja, próximo ou em contato com um
campo magnético, esse elemento torna-se magnetizado de forma permanente, já o Al é

um metal, paramagnético, quando uma fonte magnética, é aproximada ou colocada em
contato com esse elemento, ele se magnetiza parcialmente, quando essa mesma fonte é
afastada ou desligada, o Al perde as propriedades magnetizantes adquirida com o
contato.
De forma ainda mais intrigante a situação do ponto de vista nutricional das plantas
em relação aos macronutrientes básico, de ambas as amostras de solo, está condizente
com a situação química encontrada no solo, nos resultados do tecido vegetal analisado
das plantas de ambos os pontos, é possível identificar uma situação de igualdade em
termos de estado nutritivo, o que indica a ação de um outro fator no solo equilibrando o
desequilíbrio químico ocasionado pelo pH e o Al, no solo dentro do Agroglifo. No
gráfico 05, abaixo é possível observar o quão distante estão as plantas de ambos os
locais do equilíbrio nutricional preconizado como ideal por: Trani, Hiroce, Bataglia,
1983; Peck, citado por Sfredo; Panizzi, 1990.

Gráfico 05: Fertigrama dos nutrientes da folha N-P-K, Nitrogênio, Fosforo e Potássio,
comparação das plantas dentro do Agroglifo, das plantas a 130 metros de dist6ancia do
Agroglifo e valores considerados ideais, para a planta de trigo segundo; Trani, Hiroce,
Bataglia, 1983; Peck, citado por Sfredo; Panizzi, 1990. Albrecht, 2016.

O Gráfico acima, mostra que do ponto de vista nutricional, em relação aos
macronutrientes, que são absorvidos em maiores quantidades, tanto as plantas dentro do
Agroglifo, quanto as plantas fora do Agroglifo, apresentavam muita semelhança e por
isso as plantas dentro do Agroglifo não demonstravam visualmente uma condição de
desenvolvimento deficiente, com exceção da pequena mancha de plantas amareladas
que pode ser visto nas imagens aéreas, figura 04.
A semelhança no desenvolvimento da maior parte das plantas dentro do
Agroglifo em comparação com as plantas do ponto a 130 metros fora, pode ser
explicada pelo teor de M.O (Matéria Orgânica) do solo.

Gráfico 06: Teores de Matéria Orgânica das amostras dos solos, dentro do Agroglifo e
a 130 metros distante do Agroglifo. Albrecht,2016.

Os níveis de matéria orgânicas dos solos, são indicadores de qualidade do solo.
Isso ocorre porque a matéria orgânica é tida como um importante estabilizador, químico
e físico do solo, e é fonte de energia e carbono, para o desenvolvimento dos
microrganismos do solo. Níveis adequados de matéria orgânica em um solo, pode
auxiliar na neutralização de elementos tóxicos, na complexação de metais pesados.
Fica muito claro agora que o local foi escolhido, levando em conta a presença de
alguns metais no solo em maior quantidade, porque o efeito do Alumínio e do pH, de
certa forma e em termos gerais, não provocam, para os níveis avaliados, modificações
visuais e restrição no desenvolvimento da planta, quando há matéria orgânica em
quantidades suficientes para mitigar esses efeitos, porém a nível químico quantitativo o
solo dentro do Agroglifo, apresenta teores maiores de Al, e teores menor de pH, quando
a ótica usada é a agronômica.

Matéria seca vegetal
Em um dos revolucionários artigos científicos de Albert Einstein publicados em
1905, a fórmula E=mc2 foi apresentada ao mundo, na qual (E) representa
a energia, (m) representa a massa e (c), representa a velocidade da luz no vácuo. Essa
fórmula provou que a energia e a matéria são duas faces de uma mesma moeda, sendo
uma convertida em outra nas condições adequadas. Isaacson, 2007.
Toda redução de massa ou matéria, será convertida em energia de diferentes
modos, quando comparamos a massa ou matéria de diferentes plantas em diferentes
situações, há a possibilidade de rastrear e entender aonde e no que foi convertida essa
massa ou matéria. Um exemplo: Quando plantas de trigo, estão em pleno processo
fotossintético, a energia luminosa está sendo convertida em energia química,
empacotada nas substancias orgânicas da planta, que nesse caso são os açúcares simples
ou carbohidratos. Quando a planta passa por um processo de stress, geneticamente ela
está programada para superar essa adversidade, consumindo parte desses açucares
armazenados em órgãos como talo, raízes e folhas, e reconverte esses açúcares em
energia, para produção de algum efeito ou outra substancia que irá combater esse stress
sofrido temporariamente.

No caso em questão, onde as plantas dentro do Agroglifo estavam se
desenvolvendo em uma condição com pH baixo e presença de Al, essa lógica se aplica,
desde que o fator matéria orgânica, não esteja presente. Ou seja, quando a matéria
orgânica não está em quantidades suficientes para neutralizar esse efeito pedoambiental, a planta, converte os açúcares em energia química, que por sinal será usada
para produzir substancias orgânicas que serão exsudadas das raízes, a fim de criar, no
solo próximo as raízes um ambiente rico em matéria orgânica, ideal na proteção contra
os efeitos do Al tóxico. As análises, feitas no solo dentro do Agroglifo e a 130 metros
distantes mostram e é corroborado pela literatura em ciência do Solo, que as
quantidades de matéria orgânica presentes nas amostras de solo, são suficientes para
neutralizar os efeitos tóxicos do Al e os efeitos nocivos do pH baixo do solo.
Dessa forma, espera-se que não ocorra gasto energético das reservas, logo não
ocorra redução da matéria seca da planta nesse caso, pelo menos não de forma
expressiva. O gráfico 05 abaixo, traz as comparações dos níveis de matéria seca das
folhas das plantas dentro e fora do Agroglifo de Prudentópolis 2016:

Gráfico 07: Quantitativo de matéria seca vegetal das plantas dentro do Agroglifo e das
plantas fora do Agroglifo a 130 metros de distância. Albrecht, 2016.

Conforme o gráfico 07, apresenta, as plantas dentro do Agroglifo apresentam
uma redução de matéria da ordem de 29,43%. Se considerarmos que em termos de
nutrição as plantas de ambos os locais estavam em pé de igualdade, o mesmo ocorrendo
para os níveis de matéria orgânica nos dois solos, é preciso entender no que foi
convertido essa redução de quase 30% de matéria, observada nas amostras das plantas
dentro do Agroglifo.
Na avaliação do diâmetro do 5º nó, observa-se uma redução nesta medida para
as plantas dentro do Agroglifo de 8,27%, em relação as plantas dentro do ``43``, que
foram acamadas propositalmente. Ou seja, parte dessa redução pode ser considerada
devido a mudança de ângulo do nó, causada pelos processos de recuperação da posição
vertical da planta. Durante esse processo de mudança de ângulo do nó, uma das faces,
estica ou alonga, enquanto a outra face oposta encurta ou é comprimida. O processo é
igual ao processo de perda de diâmetro sofrida por uma barra de ferro, quando exposta a
um esforço de tração, acima de sua capacidade de resistência, ocorre nessa situação a
formação de uma região chamada de região de escoamento, ali, há intensa redução de
diâmetro, sem perda de matéria até o colapso da barra.

Porém, acredito ser um exagero, a redução de matéria dessa magnitude no
diâmetro do 5º nó, ser devido apenas ao alargamento de uma das faces do nó, até
mesmo porque esse processo não elimina matéria, apenas acomoda a mesma nas
extremidades.
Podemos concluir, que ocorreu uma redução global de matéria nas plantas
dentro do Agroglifo em comparação com as plantas fora do Agroglifo, a diminuição de
30% na matéria seca, traz fortes indícios para essa conclusão, porque as plantas
apresentavam o mesmo nível nutricional, quando avaliamos os macronutrientes, o que
indica uma mesma condição fisiológica e, portanto, energia armazenada nas estruturas
vegetais, muito provavelmente quantitativamente sendo as mesmas.
Avaliação microscópica das amostras de solo, dentro do Agroglifo e a 130 metros
distante do Agroglifo.
O objetivo da avaliação microscópica do solo, foi de verificar o aparecimento de
alguma macroestrutura ou de precipitado, que possa ter aparecido depois do evento. Um
trabalho dos professores W.C Levengood e Nancy Talbott identificaram a presença de
pequenas esferas de Ferro, em formações no Canadá e E.U.A. O professor Levengood,
descobriu que a quantidade dessas esferas cresciam do centro para as bordas das
formações, obedecendo uma distribuição linear. O trabalho também encontrou
partículas metálicas no solo fora do Agroglifo, porém com uma distribuição
completamente aleatória. Levengood & Talbott, 1999.

Figura 05: (a) Esferas metálicas encontradas nos solos em formações nos E.U.A e
Canadá; (b) detalhes das mesmas; W.C. Levengood e Nancy Talbott, 1999.

(a)

(b)

A observação em microscópio dessas esferas foi feita com aumento médio de
40x, segundo o trabalho o tamanho variava de 40 a 50 µm, as esferas observadas no
solo dentro do Agroglifo de Prudentópolis, foi conseguida com aumentos de 64x, ou
seja 1,6x menor que as observadas pela equipe do professor Levengood e Talbott.

Figura 06: Partículas de aspecto semelhante as encontradas pelos professores
Levengood e Talbott nos E.U.A – P1,P4 = Dentro do Agroglifo 130 m = Fora do
Agroglifo. Albrecht,2016.

Nas fotos obtidas com aumentos de 64x, é possível observar nos solos P1 e P4, a
presença de estruturas semelhantes das encontradas pelos professores Levengood e
Talbott, em suas pesquisas nos E.U.A e Canadá, se aplicarmos uma proporcionalidade
nessa medida, podemos estimar o tamanho dessa suposta esfera de ferro em 25 a 32 µm.
Nas imagens do solo há 130 metros de distância do Agroglifo, também foi possível
verificar estruturas parecidas, com uma diferença em relação à forma, que neste caso
não são esféricas.
Estruturas semelhantes de origem natural também podem ser encontradas, é o
caso dos microescleródios de um fungo saprófito, conhecido como Macrofomina
(Macrophomina phaseolinea). A diferença é que essas estruturas de resistência do
fungo, só podem ser visualizadas em aumentos entre 300 a 450x. O que indica ser esta
estrutura no solo do Agroglifo de Prudentópolis, ser 3 a 4x maior, que a estrutura do
fungo.

Outras imagens intrigantes colhidas das amostras, foram pequenos fragmentos
vegetais, carbonizados.

Figura 07: Restos vegetais, colhidos em amostras de solo da P1. Aparência de
carbonização? Aumento de 164x. Albrecht, 2016.

Para se ter uma ideia do processo de carbonização, ele ocorre dessa forma: a
carbonização de lenha é praticada de forma tradicional em fornos de alvenaria com
ciclos de aquecimento e resfriamento que duram até vários dias. Os fornos retangulares
equipados com sistemas de condensação de vapores e recuperadores de alcatrão são os
mais avançados em uso atualmente no país. Os fornos cilíndricos com pequena
capacidade de produção, sem mecanização e sem sistemas de recuperação de alcatrão
continuam sendo os mais usados nas carvoarias. A temperatura máxima média de
carbonização é de 500oC (Wikipédia).
Conforme os dados apresentados acima, o processo de carbonização de matéria
vegetal requer ciclos de aquecimento e resfriamento, e temperaturas em torno de 500ºC,
naturalmente isso é impossível de acontecer em um solo agricultável e com uma cultura
em processo de desenvolvimento, sem causar danos na região afetada por tal processo.

Avaliação dos aspectos geométricos e de construção do Agroglifo de Prudentópolis
2016.
Nos aspectos geométricos e de construção, a figura foi reproduzida segundo as
medidas colhidas no laudo de Inajar Antônio Kurowski, co-editor da revista UFO®, e
reproduzida no programa para desenho técnico chamado AUTOCAD 2014.

Figura 08: Reprodução da figura em AUTO CAD, em escala 1:1, conforme laudo de
Inajar Antônio Kurowski, co-editor da revista UFO®. Albrecht, 2016.

Com a figura representada graficamente na escala 1:1, podemos saber todas os
aspectos construtivos e as medidas usadas para construir a figura, como ângulos,
diagonais e relações entre círculos e arcos de circunferência, para daí deduzir a
possibilidade de execução com o mínimo de equipamentos técnicos possíveis. Também
foi possível calcular a quantidade de plantas acamadas na figura e a quantidade de
plantas que ficaram em pé. Para isso levamos em conta a população de plantas média na
lavoura, que era de aproximadamente 90 plantas/metro linear, como o espaçamento
entre linhas em trigo gira em torno de 17 cm, isso nos dá uma média de 529 plantas/m2.
A tabela 01 fornece as informações das medidas exatas de área e quantidade de
plantas acamadas e em pé, de dentro da figura 08.

Tabela 01: Dados métricos do Agroglifo de Prudentópolis, 2016.
Medida
Área Total da Figura
Área das plantas em pé
Área das plantas acamadas
Quantidade de Circunferências
Área da Circunferência ᴓ12,50 m
Área da Circunferência ᴓ12,00 m
Área da Circunferência ᴓ8,00 m

Resultado
3.051 m2
2.101 m2
949 m2
5
122 m2
113 m2
50 m2

Distâncias das origens das Circunferências ᴓ12,50 m, ᴓ12,00
m e ᴓ8,00 m até o centro da figura.
Ângulo de Azimute (Norte – Direita e Esquerda) da origem
das circunferências ᴓ12,50 m, ᴓ12,00 m e ᴓ8,00 m.
Ângulo de Azimute (Sul – Direita e Esquerda) da origem das
circunferências ᴓ12,50 m, ᴓ12,00 m e ᴓ8,00 m.
Distância reta entre as origens das circunferências ᴓ12,50 m,
ᴓ12,00 m e ᴓ8,00 m.
Diâmetro da circunferência que encerra as pétalas
Quantidade de Pétalas
Área de uma Pétala
Setor de arco das Pétalas
Distância da origem do Arco, até o centro do Arco
Quantidade total de plantas dentro do Agroglifo
Quantidade de plantas em pé
Quantidade de plantas acamadas
Porcentagem de plantas acamadas
Porcentagem de plantas em pé

30 m
120º
60º
52 m
20 m
6
74 m2
54º
20 m
1.613.979 plantas
1.111.429 plantas
502.021 plantas
31,10%
68,90%

Estimativa do tempo de confecção do Agroglifo.
Se considerarmos, usar um pedaço de madeira de 1 m de comprimento, essa
peça irá acamar cerca de 90 plantas por pisada. A tabela abaixo traz três estimativas de
tempo, para confeccionar esse Agroglifo, foram levados em conta um ritmo Muito
Lento, Rápido e Muito Rápido.
Ritmo de amassamento das plantas.
Muito lento – 45 segundos de
amassamento.
Rápido – 5 segundos de amassamento
Muito rápido – 3 segundos de
amassamento.

Tempo necessário
69 horas e 43 segundos.
7 Horas e 45 segundos.
4 Horas e 38 segundos.

Muito provavelmente 45 segundos de amassamento, levará muito tempo para
confeccionar o Agroglifo, e deixará marcas inquestionadas da presença humana no
local, os talos serão estilhaçados, diferenciando em muito das características dos
verdadeiros Agroglifo, onde as plantas permanecem vivas e vegetando.

Com 5 segundos de amassamento, há mais um fator além da quebra do talo da
planta, o fator fadiga humana. Com uma área de 949 m2, para vencer, o ritmo deve ser
de 2,25 m2 por minuto. Quanto ao ritmo muito rápido de 3 segundos, a principal
dificuldade seria a fadiga, o que comprometeria a simetria da figura, uma vez que o
ritmo de rendimento nesse intervalo de tempo sobe para 3,95 m2/minuto.
Os números acima são apenas uma estimativa, experimentos devem ser
conduzidos para observar na prática o que acontece a nível de fadiga com uma pessoa
que se propõe a esse trabalho. Ainda existe o detalhe da corda guia, que a pessoa que
estiver amassando deve segurar. Aqui a situação se complica, pois, existe a dificuldade
de ao mesmo tempo esticar uma corda guia e promover o amassamento no mesmo ritmo
do começo ao fim. Isso nos faz pensar na perda da simetria e no aparecimento de desvio
de percursos na forma, o que é facilmente detectado em Agroglifo falsos.
Há outra questão envolvida no processo da corda guia, para orientar a pessoa
que estará acamando as plantas, a Catenária.
A Catenária é uma curva que descreve o aspecto de um cabo suspenso pelas
extremidades e submetido apenas a força gravitacional. Em 1690, três importantes
cientistas da época, Johann Bernoulli; Huygens e Leibniz, competiram entre si, para
definir a forma matemática para cálculo da catenária. Huygens, queria provar que a
catenária poderia ser calculada somente com geometria Euclidiana, já Bernoulli e
Leibniz, encontraram de forma simples e mais rápida o cálculo da catenária utilizando o
recém fundamentado Cálculo Diferencial.
Dependendo do material utilizado como guia, a catenária pode infringir erros de
1 a 5%. Ou seja, em 30 metros, estamos falando de um erro de 30 a 45 cm, ou seja,
numa lavoura estamos falando de 1,7 a 2,6 linhas tombadas para mais ou para menos.
Se a pessoa que estiver acamando o trigo, resolver compensar a catenária com o
estiramento da guia ou corda, outro problema se apesenta que dependerá do tipo de
material que é feito a guia ou corda. A elasticidade do material, também pode
acrescentar erros no comprimento da guia ou corda, caso a força exercida supere o
limite da elasticidade do material.
Aqui também devemos considerar o esforço para puxar e esticar a guia. Somente
para exemplificar, uma corda de polietileno, com o menor diâmetro (ᴓ 6 mm), pesa
cerca de 16 g/metro. A maior circunferência do Agroglifo possui um raio de 30,50 m, o
que para essa corda dará uma massa de 0,488 Kg e um peso de 4,79 N. Ou seja será
necessário um esforço constante de tração de 4,79 N, para manter a corda esticada na
horizontal sem catenária. Pode até ser possível, porém a simetria será prejudicada, pois
é necessário equipamentos para medição desta tensão, e acho difícil ter mais esse fator
para se preocupar durante o processo de acamamento das plantas.

Comparação com as plantas do ``43``.
Próximo ao Agroglifo, na tarde do dia 27/09/2016, apareceu uma outra figura,
que representava um número.

Figura09: Foto aérea, mostrando o ``43``, feito na tarde do dia 27/09/2016, por pessoas
locais. Albrecht, 2016.

A área total de plantas acamadas do ``43``, foi de 32 m2. O que soma uma
quantidade de plantas acamadas de 16.928 plantas, ou seja apenas 3,37%, quando
comparamos com as plantas acamadas do Agroglifo. A área do ``43``, representa 1,04%
da área total do Agroglifo.
O ``43`` é um exemplo clássico de acamamento das plantas de trigo por ação
humana, observa-se a completa desordem no acamamento das plantas e as marcas de
transito para acessar outras partes da figura. Também é possível encontrar com
facilidade talos lascados e esmagados no ponto da dobra, como mostrado na foto
abaixo.

Figura 10: Detalhe das lascas e
esmagamento no ponto da dobra
das plantas dentro do ``43``.
Albrecht, 2016.

Como mencionado no começo do relatório, Agroglifos não são mais novidade, a
novidade está em apresentar circunstâncias para reproduzir as figuras, e observar como
muito dessas circunstâncias são humanamente não reproduzíveis. Humanos podem e
fazem Agroglifo, porém ainda não conseguem disfarçar sua presença na área e não
conseguem reproduzir os efeitos encontrados no solo e nas plantas como os observados
nos Agroglifo verdadeiros. Já é hora de deixar as discussões tolas e estéreis no passado
e construir e coletar informações de forma positiva, Ufologia é aglutinadora de ciência e
assim será.

(4) Conclusão
As avaliações feitas no Agroglifo de Prudentópolis em 2016, forneceram as
seguintes informações:
- O correu uma escolha do local para a produção da figura, o solo dentro do agroglifo
apresentava teores de Al altos e valores de pH, muito baixos. Os níveis de matéria
orgânica no solo dentro e fora do Agroglifo eram os mesmos, o que possivelmente
preservou o acumulo de nutrientes nas plantas de ambos os locais.
- A escolha do local, com essa característica, possibilitou fazer a figura em uma local
aonde as plantas, devido as condições de pH, mais baixo, acumulou mais metais em seu
tecido, como o Fe por exemplo. Porém devido a teoria da ciência do solo, solos com
altas concentrações de H+ (Hidrogênio), oferece condições para aumento na absorção de
Co (Cobalto), Zn (Zinco), Cu (Cobre) e Al (Alumínio).
- As médias das distâncias do ponto de dobra até o 5º nó do caule, apresenta valores
diferentes nas plantas dentro do ``43`` e nas plantas dentro do Agroglifo. O que faz
concluir ter ocorrido processos diferentes para se obter o resultado final (o acamamento
das plantas de trigo). As plantas dentro do ``43``, apresentaram maiores distâncias nas
médias e maiores variações nesses valores, condizente com uma atividade executada de
maneira rápida e desordenada. Já o mesmo não foi encontrado nos valores colhidos das
plantas dentro do Agroglifo, ali as medidas eram menores, mostrando uma maior
proximidade com o 5º nó, e menor variação das médias, indicando uma execução mais
precisa e de melhor qualidade no processo de dobra das plantas.
- As avaliações da geometria da figura, forneceram um padrão possível de executar,
porém não simples de realizar. Equipamentos como Estação Total, com alto nível de
precisão, medidores de pressão, aparelhos de comunicação portátil, cordas ou cabos,
resistentes e leves, seriam necessários para se conseguir fazer em tempo hábil e com a
maior qualidade na execução possível. Devido à complexidade da figura, com apenas 2
pessoas no local, seria muito difícil alcançar o mesmo resultado.
- No solo, ficou claro o aparecimento de estruturas estranhas ao conhecimento atual da,
biologia do solo. Comparando visualmente estas estruturas, são elas parecidas as
encontradas pelo professor Levengood e pela professora Talbott em Agroglifos dos
E.U.A no ano de 1994.
Os resultados até agora apresentados, mostram um efeito inteligente na
confecção do Agroglifo, mostram também que ocorreu a escolha do local para

construção do Agroglifo, uma vez que as plantas daquele lugar continham mais Fe, em
sua matéria seca, porque no local a concentração de H+ era maior e ainda o Agroglifo,
fica próximo a grandes manchas de solo, característica da presença de Al no solo, os
resultados ainda mostram que no solo apareceram estruturas desconhecidas até o
momento da edafologia, os resultados ainda mostram que praticamente não há erros de
medida na geometria da figura o que leva a perfeita simetria observadas nas imagens, os
resultados ainda mostram que conforme o encontrado pelo Drº Engº. Fernando M.
Araújo Serrano e a Drª Nádia F.G. Serrano, o solo dentro do Agroglifo apresentava
reduzida atividade microbiológica, quando comparado ao solo fora do agroglifo, ainda
encontraram, nula atividade microbiana no local da curvatura do caule. Para concluir, as
avaliações feitas pelo Técnico em Informática Alcides Pautilha Cores, que esteve no
local alguns dias depois, para fazer medidas de campo magnético, identificou a presença
de um campo de rádio frequência de constante variação e intensidade, que aumentava da
ponta das pétalas para o centro da figura.
Mediante todas evidências coletadas, devemos nos perguntar: É possível
reproduzir um agroglifo? Resposta: Sim. É possível na confecção de um agroglifo falso,
provocar as mesmas anomalias observadas nas plantas de um agroglifo verdadeiro,
reproduzindo as dobras precisas, sem provocar esmagamento do talo? É possível
produzir estruturas esféricas, que não fazem parte da fauna biológica e mineral do solo?
É possível reduzir de forma significativa a biota do solo e ainda fazer que no ponto de
curvatura do caule, produzido pela recuperação da planta, não exista contaminação
biológica? É possível, fazer com que as plantas dentro da figura falsa, a quantidade de
matéria das mesmas seja reduzida em 30% do dia para a noite? É possível, sem
equipamentos e sem uma fonte de energia, imprimir um campo de rádio frequência
oscilante dentro da figura? Resposta, às cinco perguntas anteriores: Não, não é possível.
Conforme todos os resultados até agora apresentados a tese da presença humana
terráquea no local para a produção da figura fica muito difícil de sustentar. Se seres
inteligentes da terra, não produziram o Agroglifo de Prudentópolis no ano de 2016, é
provável que seres inteligentes ou mesmo artefatos desconhecidos da ciência atual,
tenham produzido o agroglifo e é, o que, o conjunto de evidências coletadas até agora
vem mostrando.
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