
-O que é um fireball?Qual a diferença entre fireball e bólido?  
Um fireball,bola de fogo, é um outro termo para designar um meteoro muito brilhante,geralmente 
mais brilhante que magnitude -4,ou seja,magnitude semelhante ao do Planeta Vênus no céu 
noturno.Um bólido é um tipo especial de bola de fogo que explode em um flash 
brilhante,geralmente com fragmentação visível.  
Terminologia 
Meteoro: Efeito luminoso emitido pelo meteoroide após a entrada na atmosfera,devido o atrito 
com o ar.  
Meteoroide: Pequenos fragmentos de matéria sólida que vagam no espaço, variam de micro 
partículas a partículas de 1 metro. 
Meteorito: Quando o fragmento de asteroide ou meteoroide resiste a passagem atmosférica e 
chega até a superfície do planeta. Variam de gramas a toneladas.  
Asteroide: Um grande meteoroide que varia de 1 metro a centenas de quilômetros.  
Fireball: Um meteoro bem brilhante,em geral mais brilhante que o planeta Vênus no céu.  
Bólido: Um grande fireball brilhante que geralmente explode na atmosfera.  

-Se eu ver um evento deste tipo o que posso fazer?  
Se você ver um desses eventos, gostaríamos que você nos informasse por meio da página 
''Relatar Fireball'',lembrando o máximo de detalhes possíveis.Alguns dos dados que existem no 
formulário são: brilho,cor,duração,direção e altura no céu. Quanto mais detalhes você puder nos 
informar,melhor. A tabela abaixo pode ser útil para você informar a magnitude da bola de fogo: 
OBJETO                     MAGNITUDE  
Vega                          0,14 
Sírius                           -1,6 
Planeta Júpiter          -2,5  
Planeta Marte           -2,8 
Planeta Vênus          -4,5 
Lua Cheia                 -12,6 
Sol                               -26,7 
 
-Com que frequência ocorrem fireballs?  
Várias centenas de bolas de fogo acontecem diariamente,mas muitos não são observados por 
acontecerem em áreas desabitadas,ou sobre oceanos,já alguns são visualizados.Os que 
ocorrem durante a noite,tem grande chance de não serem observados,devido o número 
relativamente baixo de pessoas para presenciá-los.  
Além disso,quanto mais brilhante,mais raro é o fireball. Observadores experientes podem 
observar um fireball de magnitude -6 a cada 200 horas,já um fireball de magnitude -4 pode ser 
visualizado praticamente a cada 20 horas.  
 
-Posso observar um fireball durante o dia? 
Sim,mas torna-se um evento muito raro pois o fireball tem que ser bem brilhante para não ser 
ofuscado pela luz do Sol,uma magnitude de mais ou menos -6 para ser notado em uma porção 
do céu longe do Sol,e deve ser ainda mais brilhante se acontecer mais próxima do Sol. 
 
-Uma bola de fogo pode produzir algum som? 
Sim,existem basicamente dois tipos de sons relatados referentes a bolas de fogo bem 
brilhantes,o qual é bastante raro.O som pode acontecer coincidentemente com a bola de fogo ou 
com um atraso de alguns minutos. 
Se uma bola de fogo,geralmente com magnitude maior do que -8 penetra até a estratosfera,e 
explode como um bólido,há uma chance de um estrondo sônico ser ouvido chão abaixo,com 



cerca de até 5 minutos após ver a bola de fogo. 
Já o som emitido coincidentemente com a bola de fogo,tem uma origem desconhecida e nunca 
foram validados cientificamente,acredita-se que esteja relacionado a emissão de ondas de rádio 
pela bola de fogo. 
-Bolas de fogo podem ter diferentes cores? 
Sim,nem todas as bolas de fogo possuem a mesma cor.Em geral,cores vivas são mais relatadas 
pelos observadores, 
 
-O quão brilhante o meteoro precisa ser para atingir o solo como meteorito? 
De modo geral,uma bola de fogo deve ser maior do que cerca de -8 a -10 de magnitude,a fim de 
produzir uma queda de meteorito.Porém outros fatores são determinantes para que permita que 
chegue algum fragmento na superfície,como a origem (material) que é constituído o 
meteoroide,e a velocidade em que se tem a entrada na atmosfera.  
 
-Com que frequência temos queda de meteoritos? 
A American Meteor Society estima que cerca de 10 a 50 meteoritos caem na Terra a cada 
dia,mas vale lembrar que boa parte desses eventos acontecem sobre o mar e em áreas 
praticamente desabitadas.Deixando apenas um total de 2 a 12 meteoritos potencialmente 
descobertos.  
 
-Como posso obter mais informações sobre os meteoritos? E como identificá-los?  
Se você deseja saber mais sobre os meteoritos,ou fazer os principais testes de 
identificação,vamos recomendar que você acesse o nosso site específico para a 
meteorítica: meteoritosbrasil.weebly.com . 
 

http://meteoritosbrasil.weebly.com/

