
METEORITOS
DO MCTER

A história da formação da Terra faz parte da história da origem do 
nosso Sistema Solar. A maior parte do que sabemos sobre esse tema 
provém de simulações do modelo da nebulosa solar primitiva e de 
asteróides que são resquícios da formação do sistema solar. Quando 
um asteroide cai na superfície terrestre, é denominado meteorito. Os 
meteoritos são preciosas relíquias que preservam informações dos 
primeiros bilhões de anos do Sistema Solar.

Meteoritos são fragmentos de matéria sólida que provêm do espaço e 
que chegam até à superfície da Terra. Os fragmentos que entram na 
atmosfera terrestre, mas não chegam até à superfície, por serem 
destruídos pelo atrito com o ar, são chamados de meteoros ou, 
popularmente, estrelas cadentes. Estes são muito mais numerosos 
que os meteoritos.

Os meteoritos podem ser avistados, os que foram vistos no instante da 
queda, ou encontrados, os que não se viu cair (e que constituem a 

imensa maioria). Os avistados correspondem a apenas 2,4% do total.

A ciência que estuda esses corpos celestes chama-se Meteorítica.

COMO APARECEM
 OS METEORITOS?

A chegada de um meteorito é geralmente anunciada pela passagem 
de um grande meteoro, também chamado de bólido, acompanhado 
de efeitos sonoros e explosões.Quando no espaço interplanetário, 
antes de atingirem a atmosfera terrestre, estes corpos têm a 
designação de meteoroides.

Algumas das chuvas de meteoros
que ocorrerão nesse ano são:
Líridas – Dias 22 e 23 de Abril

Eta Aquarídeos
(formada por restos do cometa Halley) – Dias 06 e 07 de Maio

Delta Aquáridas – Dias 28 e 29 de Julho

Perseidas – Dias 12 e 13 de Agosto

Draconídeas – Dia 07 de Outubro

Orionidas (também originada do cometa Halley) – Dias 21 e 22 de Outubro

Táuridas – Dias 04 e 05 de Novembro

Leônidas – Dias 17 e 18 de Novembro

Gemínidas (considerada a melhor de todas) –Dias 13 e 14 de Dezembro

Ursídeas – Dias 21 e 22 de Dezembro

O QUE É QUEDA
E ACHADO?

QUANTOS METEORITOS
CAEM NA TERRA?

EM QUAL PARTE DO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO
CAEM MAIS METEORITOS?

O planeta Terra é constantemente bombardeado por fragmentos 
de material cósmico. Estimativas indicam que diariamente 
aproximadamente 44 toneladas de meteoroides entram na 
atmosfera terrestre.

Observar a queda de um meteorito é algo raro, e dependendo do 
tipo de meteorito esse evento se torna ainda mais excepcional.

Quando um meteorito tem a sua queda observada (alguns 
exemplos brasileiros: Varre-Sai, Angra dos Reis, Serra Pelada, 
Vicência), ele é denominado queda. Se ele for simplesmente 
encontrado no campo, ele é denominado então como achado. A 
maior parte dos meteoritos são achados, visto a raridade de 
presenciar a queda de um deles. Apenas 2% dos meteoritos já 
catalogados no mundo todo tiveram queda presenciada.

CLASSIFICAÇÃO
DE METEORITOS

AERÓLITOS

Alguns meteoritos são como rochas ígneas na Terra, outros são 
pedaços de metal e outros são diferentes de todas as rochas 
conhecidas da Terra. No entanto, apesar de sua variedade em 
tamanho, aparência e maneira da descoberta, todos os meteoritos 
são pedaços de outros corpos no espaço que nos dão pistas sobre 
a origem e história do sistema solar. 

Os meteoritos podem ser classificados em: 

Formados basicamente de silicatos, também chamados de 
rochosos, podem ser de dois tipos distintos: 

 • os condritos - possuem côndrulos, esférulas ovais ou 
elipsoidais de minerais, são remanescentes da nebulosa solar 
primitiva, portanto tem composição primitiva,

 • os acondritos. Em geral, os acondritos não possuem 
condrulos, têm composição diferenciada, sendo submetidos à 
fusão no interior de corpos planetários

SIDERITOS
Formados basicamente da liga metálica ferro-níquel, também 
chamados de metálicos; e perfazem cerca de 6% dos meteoritos. 
São oriundos do núcleo do corpo parental e constituídos 
basicamente por uma liga de ferro-níquel, apresentando 
pequenas quantidades de minerais. As características deste tipo 
de meteorito permitem que sejam diferenciados das demais 
rochas terrestres pelo seu elevado peso (Oliveira 2015). Possuem 
maior resistência ao processo de intemperismo, comparado aos 
outros tipos de meteorito, portanto depois da queda são 
preservados por muito mais tempo, o que permite sua descoberta 
depois de um longo prazo após sua queda.

SIDERÓLITOS

Referências

São meteoritos compostos das duas fases (mistos). representa o 
modelo mais distinto, correspondendo a aproximadamente 1% 
dos meteoritos. Dos mais de 50.000 meteoritos catalogados no 
mundo todo, pouco mais de 300 são siderólitos. São provenientes 
do manto do corpo parental e são constituídos aproximadamente 
de 50% de ferro e 50% de silicatos

No território brasileiro, as quedas e os achados contemplam 15 
estados, com Minas Gerais ocupando o primeiro lugar, com 21 
exemplares (29%), seguido pelo Rio Grande do Sul (8), Goiás (7), 
Bahia (6), São Paulo (5), Santa Catarina (4), Ceará (4), Paraná (4), 
Rio de Janeiro (3), Maranhão (2), Pernambuco (2), Mato Grosso (2), 
Mato Grosso do Sul (2), Pará (2) e Rio Grande do Norte (1) 
(Meteoritical Bulletin Database, 2017). 

Não há explicação científica para a maior concentração de 
meteoritos em Minas Gerais, podendo-se aventar a possibilidade 
de a maior presença de geólogos e mineradores naquele estado 
favorecer o reconhecimento dos achados e quedas. Além disso, a 
ausência de pesquisas científicas sobre a maioria dos espécimes 
da coleção brasileira reflete o fato de a meteorítica como ciência 
ser muito pouco difundida no Brasil. 

A COLEÇÃO DO MUSEU
DE CIÊNCIAS DA TERRA
O ACERVO DE METEORITOS

O Museu de Ciências da Terra, situado no bairro da Urca, na 
Cidade do Rio de Janeiro, apresenta seis exposições, três sobre 
paleontologia, uma referente à divulgação da geofísica, uma sobre 
história da mineração no Brasil e uma exposição sobre minerais, 
rochas e meteoritos. Essa última possui um inestimável acervo, 
composto por ocorrências de elementos nativos, minerais, 
minerais de interesse gemológico, rochas e meteoritos. A 
exposição foi criada em 1907 pelo Serviço Geológico e 
Mineralógico do Brasil (SGB), que na época era instalado na Rua 
da Quitanda, no centro do Rio de Janeiro. Em 1934 surgiu o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do qual o 
SGB passou a ser subordinado. Na década de 1980 a exposição foi 
remontada, e somente em 1992 o Museu de Ciências da Terra foi 
criado. Desde novembro de 2012 a Companhia de Pesquisas de 
Recursos Minerais (CPRM) é a gestora do museu, por intermédio 
de um acordo de cooperação com o DNPM. 

A divulgação da coleção de meteoritos do MCTer, que abrange 59 
espécimes,  objetiva mostrar ao grande público o acervo de 
meteoritos coletados e transferidos ao museu em mais de um 
século de pesquisas, que foram inventariados e inseridos num 
sistema de catalogação digital durante o ano de 2015 (Barcellos et 
al. 2016). 

O inventário da coleção e a criação de um sistema de catalogação 
com o objetivo de proporcionar um catálogo digital da coleção de 
meteoritos do MCTer, permite a vivência de um museu virtual, 
sem fronteiras, capaz de criar um diálogo com o visitante, 
dando-lhe uma visão dinâmica e multidisciplinar e uma 
experiência de contato que visa à interatividade com a coleção e 
com o espaço expositivo (Muchacho 2005).
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Caem anualmente aproximadamente 500 meteoritos na Terra e 
são grandes o suficiente para serem recuperados. Cerca de 50 
são vistos caírem, mas apenas cerca de 5 a 8 são recuperados.

Em 200 anos de registro de quedas de meteoritos foram anotados 
apenas 1005 meteoritos provenientes de quedas observadas. 
Estima-se que cerca de 45.000 meteoritos atinjam a superfície 
terrestre anualmente, mas como a maior parte da Terra é 
formada por mares oceanos e regiões desabitadas, muito poucos 
meteoritos são recuperados logo após a passagem do bólido, o 
restante se perde quase por completo. 

O acervo do museu é de grande importância histórica por 
absorver exemplares importantes de coleta e pesquisa geológica 
no século 20, resultado do empenho de geólogos brasileiros 
pioneiros, e por abrigar amostras de toda parte do mundo, 
algumas de especial beleza e raridade. Os meteoritos se 
destacam por sua importância educacional e científica, causando 
impacto para os estudantes e público em geral que visitam o 
museu. A maioria relatou, após a visita, que o que mais chamou a 
atenção na exposição foi à coleção dos meteoritos, um interesse 
que advém do fato de serem fragmentos extraterrestres e 
possivelmente conterem pistas para a evolução primitiva do 
Sistema Solar. 
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