
Uma visão geral dos 
meteoritos brasileiros



Introdução
A presente apresentação, montada a partir dos dados do

livro “Meteoritos – Introdução à meteorítica e uma visão

geral dos meteoritos brasileiros”, traz informações e

dados estatísticos, em diversos aspectos, sobre os 69

meteoritos encontrados e catalogados no Brasil.



1- Quedas e achados

• Quando um meteorito tem sua queda observada, como o Varre-Sai, Vicência, Angra dos Reis, por
exemplo, ele é denominado queda. Se ele for simplesmente encontrado no campo, ele é denominado
achado. A maior parte dos meteoritos são achados, visto a raridade de presenciar a queda de um deles.
O gráfico abaixo apresenta os dados sobre o número de quedas e achados da coleção brasileira de
meteoritos.

24; 35%

45; 65%

METEORITOS BRASILEIROS - QUEDAS E ACHADOS 

QUEDAS ACHADOS



• O gráfico abaixo apresenta as quedas e achados dos meteoritos brasileiros, por tipo: condrito,
acondrito, siderito e siderólito. Note que, nenhum dos meteoritos brasileiros sideritos catalogados tiveram
queda observada. Os sideritos são mais raros, no entanto, por serem mais resistentes ao intemperismo,
podem ser encontrados mesmo depois de muitos anos, por isso lideram o número de achados. Já os
condritos ordinários, é o tipo mais comum de meteorito, logo, há maiores chances de presenciar sua
queda. No entanto, são menos resistentes ao intemperismo, e são mais difíceis de serem identificados
muito tempo depois de terem caído. Todos os acondritos brasileiros, com exceção do Governador
Valadares, tiveram queda observada. Os acondritos praticamente só são recuperados logo depois da
queda.



• O gráfico a seguir traz o número de quedas e achados em tempo cronológico, de 1784, com a descoberta
do meteorito Bendegó, até 04 de julho de 2015. Dos 69 meteoritos brasileiros, 2 deles não apresentam
informações do ano em que foram encontrados, portanto o gráfico traz as informações do ano da queda
ou achado de 67 meteoritos brasileiros.



2- Principais tipos e tamanho dos meteoritos 
• Os meteoritos são divididos basicamente em três tipos: rochosos, formados basicamente de silicatos,

metálicos (sideritos), formados basicamente de ferro-níquel e mistos (siderólitos), formados basicamente
por ferro-níquel e silicatos. Estes três tipos são subdivididos em classes, e estas classes podem ser
subdivididas em grupos menores. O gráfico abaixo apresenta os meteoritos brasileiros de acordo com os
três tipos básicos de meteoritos: rochoso, metálico e misto. A coleção brasileira é composta de 33
meteoritos rochosos, 35 meteoritos metálicos e 1 meteorito misto. 88% dos meteoritos rochosos
são condritos.



• Tamanho dos meteoritos (massa total): O tamanho dos meteoritos pode variar de microgramas, no
caso de micrometeoritos, até algumas toneladas. O maior meteorito encontrado até hoje, o Hoba-West,
possui cerca de 60 toneladas e foi encontrado na Namíbia, África.

O gráfico abaixo apresenta a massa total (inclui em alguns casos mais de um fragmento do mesmo
meteorito) dos meteoritos catalogados no Brasil.



• O gráfico a seguir apresenta a massa total dos meteoritos brasileiros por tipo básico, rochosos (condritos
e acondritos), sideritos e siderólitos. Em geral, os sideritos são maiores do que os demais tipos de
meteoritos, devido sua maior resistência à passagem atmosférica.



• Maiores meteoritos brasileiros 

METEORITO MASSA ANO TIPO

Santa Catharina 7 t 1875 Siderito IAB-ung

Bendegó 5,36 t 1784 Siderito IC

Campinorte 2 t 1992 Siderito não agrupado

Santa Luzia 1,92 t 1921 Siderito IIAB

Itapuranga 628 Kg ? Siderito IAB-MG

Nova Petrópolis 305 Kg 1967 Siderito IIIAB



3- Distribuição
• Das 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e 1 distrito federal), apenas 15 estados possuem pelo

menos um meteorito encontrado e catalogado.

O gráfico apresentado a seguir, mostra o número de meteoritos descobertos por estado, seguido da
respectiva porcentagem correspondente à coleção nacional. Os estados que não constam no gráfico não
possuem nenhum meteorito encontrado e catalogado.

Estado

1º (20) Minas Gerais

2º (08) Rio Grande do Sul

3º (07) Goiás

4º (05) Bahia

5º (04) Ceará, São Paulo, 

Santa Catarina,

Paraná.

6º (03) Rio de Janeiro

7º (02) Pernambuco, 

Maranhão 

8º (01) Pará, Rio G. do

Norte, Mato 

Grosso e Mato 

Grosso do Sul.



• A distribuição dos registros de quedas e achados, por estado brasileiro, apresenta-se da seguinte forma:



• A distribuição dos meteoritos brasileiros, por massa, em cada um dos quinze estados brasileiros, que já
catalogaram pelo menos um meteorito, está representada pelo gráfico abaixo. Três meteoritos brasileiros
não possuem informação de massa no Meteoritical Bulletin, portanto, não constam no presente gráfico.



• O seguinte gráfico traz a distribuição dos meteoritos brasileiros por tipo (acondritos, condritos, sideritos e
siderólitos), em cada uma das unidades da federação. Os estados que não constam no gráfico não
apresentam meteoritos catalogados.



• Mapa de distribuição



Livro “Meteoritos” 

• Este livro foi escrito com o intuito principal de contribuir para a divulgação da meteorítica no Brasil, um
assunto ainda muito desconhecido e pouco compreendido por grande parte das pessoas, apesar do
crescente esforço em divulgar esta ciência, seja por meio de projetos, campanhas, eventos, e até mesmo
na internet; bem como fornecer dados e informações sobre os meteoritos encontrados e catalogados no
Brasil.

Para baixar o livro, acesse:

livrometeoritos.weebly.com 


