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5- OS METEORITOS BRASILEIROS  
 

Apesar dos poucos meteoritos descobertos e catalogados, o Brasil possui exemplares muito 
importantes, e alguns deles figuram entre os mais raros do mundo.  

 

5.1- Meteorito Bendegó 
 

O meteorito Bendegó é um dos meteoritos brasileiros mais conhecidos, sendo o maior da 
coleção brasileira, com 5.360 quilos. Descoberto em 1784, época em que ainda se discutia a 
origem extraterrestre dos meteoritos, foi por muito tempo o maior meteorito em exposição no 
mundo, depois de providenciado o seu transporte para o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, após 
um século de sua descoberta. A notícia do achado de Bendegó chegou em diversos países, e 
viajantes famosos, como os naturalistas alemães Johann Spix e Carl Martius, visitaram o meteorito, 
que foi um dos primeiros no mundo a ter a origem extraterrestre reconhecida.  
 

A história do meteorito Bendegó, desde sua descoberta até sua chegada no Museu 
Nacional, é bem interessante: 
 

O meteorito foi descoberto por um garoto, Domingos da Motta Botelho, em 1784, enquanto 
campeava gado. O garoto percebeu que a pedra, grande e estranha, era diferente das demais 
rochas que havia na região. Depois de contar a descoberta para o seu pai, este um súdito ao 
governo, comunicou às autoridades que havia na região de Monte Santo uma “grande pedra”, na 
qual achava que podia conter elementos como prata e ouro. D.Rodrigo, governador na época, 
impressionado com a descoberta, pediu em 1785, um ano depois do achado, o transporte da rocha 
para a capital Salvador. 
 

Bernardo Carvalho da Cunha foi o encarregado para realizar o transporte. Ele, em conjunto 
com 30 homens, após escavar ao redor do meteorito, conseguiu colocá-lo em uma carreta que 
havia sido construída exclusivamente para realizar o translado. A carreta era puxada por doze 
juntas de bois, que caminhavam vagarosamente por uma estrada que foi pavimentada até o Riacho 
Bendegó.  
 

Iniciado o transporte, tudo ocorria como planejado. Porém, ao se deparar com a descida do 
leito do riacho Bendegó, a carreta ganhou velocidade, pois não tinha freios, e correu o morro 
abaixo desenfreadamente, indo parar dentro do leito do riacho junto com o meteorito. Com o 
fracasso, abandonaram a missão.  
 

Comunicado sobre a falha no transporte, D. Rodrigo enviou amostras do meteorito para 
Portugal. O fracasso arruinou o transporte do meteorito, mas foi ele que também permitiu que o 
Bendegó permanecesse no Brasil, pois talvez, este poderia ter sido levado para Portugal, ou até 
mesmo destruído em busca de metais preciosos.  
 

A notícia obviamente chegou a várias partes do mundo. Atraiu visitantes como A. F. Mornay 
em 1810, que suspeitou que a rocha poderia se tratar de um meteorito e foi até Monte Santo, onde 
encontrou o meteorito no mesmo lugar em que haviam deixado, e confirmou então a sua suspeita. 
Mornay recolheu algumas amostras, que foram enviadas a Wollaston, da Real Sociedade de 
Londres. Outros visitantes foram Spix e Martius, em 1820, estes recolheram cerca de 10 quilos dos 
fragmentos e espalharam por diversos museus ao redor do mundo.  
O meteorito que havia então caído no riacho, na tentativa de locomoção para Salvador, 
permaneceu lá por 102 anos, quando Dom Pedro II tomou conhecimento de que aquela pedra era 
um meteorito, e providenciou o seu transporte para o Rio de Janeiro.  
 

A remoção para o Rio teve apoio da Sociedade Brasileira de Geografia, e uma comissão foi 
criada para recuperar e dar início ao transporte do Bendegó. A comissão era formada pelo oficial 
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aposentado da Guerra do Paraguai, Sr. José Carlos de Carvalho, e por dois engenheiros. A 
remoção do meteorito iniciou-se em 7 de setembro de 1887.  
 

A comissão estudou e analisou o melhor trajeto para o transporte do meteorito até a estação 
férrea de Jacuricy. Embora o caminho escolhido fosse o mais curto, foi necessário reestruturar as 
estradas, que estavam em péssimas condições. Um relatório do transporte de Bendegó, 
juntamente com detalhes sobre a geografia local e as dificuldades enfrentadas, foi escrito pelo 
capitão Carvalho, em duas versões, inglês e português.  
 

Carvalho projetou uma carreta que se locomovia conforme as condições da estrada, com 
rodas de madeira para andar no solo e rodas metálicas para andar em trilhos. O transporte 
começou em 25 de novembro e até o dia 7 de dezembro havia andado apenas 17 quilômetros. O 
Rio Tocas foi o primeiro desafio a ser enfrentado na viagem. Com dois dias de chuva, o leito do rio 
encheu, atrapalhando o transporte e tornando o caminho escorregadio, o que ocasionou a queda 
do Bendegó em um rio, devido o descarrilamento da carreta. Trabalharam um dia sem parar para 
continuar a viagem. 
 

Porém, depois de superar esta dificuldade novos desafios apareceram, como grandes 
subidas inclinadas. Consta no relatório, que uma árvore, após ceder-se, fez com que rebentassem 
os cabos que ajudavam a subir uma árdua ladeira, fazendo com que o meteorito caísse 
novamente, mas agora, este descera até o meio da ladeira, segurando o carretão. Se o meteorito 
não tivesse segurado o carretão, este iria cair em uma grota profunda. 
 

Não pense que após esse processo todo o Bendegó chegou rapidamente no Rio de 
Janeiro, caiu mais sete vezes, interrompendo a viagem. Além disso, a viagem precisou parar por 
mais quatro vezes para substituir eixos que se romperam. Avançavam cerca de 900 metros por dia, 
para percorrer um trajeto de 113 Km, do ponto em que caiu pela primeira vez, no Riacho Bendegó, 
até a estação de Jacuricy.  
 

Depois de 116 dias, em 14 de maio de 1888 o meteorito chegou até a estação. Dois dias 
depois assentou-se o marco de chegada, denominado “Barão de Guahy”. Em seguida, o meteorito 
foi de trem até Salvador, onde chegou no dia 22 de maio. Lá foi pesado e constatou-se que tinha 
então 5,36 toneladas, ficou em exposição em Salvador por alguns dias, sendo que no dia 1 de 
junho embarcou para Recife e em seguida para o destino final. Chegou ao Rio de Janeiro apenas 
no dia 15 de junho e foi recebido pela Princesa Isabel e entregue ao Arsenal de Marinha da Corte. 
Nas oficinas do arsenal fizeram cortes para o estudo do Bendegó, que foi transportado para o 
Museu Nacional em 27 de novembro de 1888, onde se encontra até os dias de hoje. 

 

5.2- Meteorito Angra dos Reis  
 

O meteorito caiu em janeiro de 1869, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em frente à Igreja 
do Bonfim, na Praia Grande. A queda foi testemunhada por Joaquim Carlos Travassos e dois de 
seus escravos, que recuperaram dois fragmentos a cerca de 2 metros de profundidade. Um dos 
fragmentos ficou com o sogro de Travassos, que passou para as próximas gerações da família, e 
foi perdido, o outro foi doado para o Museu Nacional. Este chegou a ser furtado em 1997 por dois 
norte-americanos, Ronald Edward Farrelle e Frederick Marselli. Eles foram até o Museu Nacional 
com sua coleção de meteoritos para supostamente realizar uma troca de espécimes, o que é 
comum. Enquanto observavam os meteoritos brasileiros, furtaram o meteorito Angra dos Reis e 
colocaram uma réplica em seu lugar.  

 
O meteorito foi recuperado pela astrônoma Maria Elizabeth Zucolotto, curadora de 

meteoritos no Museu Nacional, que percebeu que o Angra dos Reis legítimo havia sido trocado por 
uma réplica. Ronald Edward Farrelle e Frederick Marselli, já estavam no aeroporto, prontos para 
embarcar, quando a astrônoma impediu que eles deixassem o país levando o meteorito.  
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Com muita dificuldade ela convenceu os policiais federais a procurarem por eles, e depois 

de um bom tempo o meteorito foi encontrado em uma caixa, dentro de uma meia, em um sapato na 
mala, com a numeração, que o identifica, raspada.  
 

A tentativa de furto não foi por um motivo qualquer. O meteorito Angra dos Reis figura entre 
os mais raros do mundo, e é muito valioso. Ele deu origem à classe dos meteoritos Angritos, e por 
mais de cem anos permaneceu como o único meteorito deste tipo. Atualmente já existem 23 
meteoritos angritos catalogados em todo o mundo, mas o Angra dos Reis se difere de todos eles, 
provavelmente porque é originado de um corpo parental diferente dos demais. Estudos revelam 
que o meteorito possui 4,56 bilhões de anos, logo tem um grande valor científico.  
 

O fragmento doado ao Museu Nacional tinha cerca de 446 gramas, mas hoje restam apenas 
61 gramas deste meteorito, devido à utilização para pesquisas e doações. Por conta do encaixe 
dos dois fragmentos encontrados na época, especula-se que exista um terceiro fragmento do 
meteorito na baía. 

 

5.3- Meteorito Ibitira  
 

O meteorito teve sua queda presenciada no dia 30 de junho de 1957, por volta das 17h, na 
Fazenda Monjolo, em Martinho Campos, próximo de Ibitira, Minas Gerais. Este meteorito possui 
uma interessante história pois foi recuperado graças a um programa de busca. 
Enquanto o astrônomo amador Sr. Salles Lemos dirigia-se para Belo Horizonte, avistou a 
passagem de um bólido seguindo para oeste. O bólido era avermelhando, tornando-se prateado; 
ouviu-se então um barulho semelhante a trovão e uma longa trilha de fumaça foi deixada no céu 
durante e após a sua passagem.  
 

Salles, sócio do Clube de Estudos Astronômicos César Lattes, hoje o CEAMIG, avisou o 
clube, que tomou diversas providências, como o envio de cartas circulares a todas as prefeituras 
municipais que estavam em um raio de 100 Km de Belo Horizonte e pedindo pelos jornais 
informações às pessoas que presenciaram o evento.  
Foram recebidas mais de trinta cartas com informações sobre o evento, o que foi crucial para 
determinar a trajetória real do bólido. Foram selecionadas 19 cartas para a realização de uma 
entrevista com o auxílio de instrumentos como mapas e bússolas, tendo todas as informações 
registradas. Depois de analisada as informações, as pesquisas foram direcionadas para a região 
de Martinho Campos, onde se presumia ter caído o meteorito.  
 

Determinou-se posteriormente que o local da queda era Ibitira, onde observadores locais 
relataram ter observado a explosão do bólido e a queda de fragmentos. Uma busca, sem sucesso, 
foi feita no campo com o intuito de encontrar os fragmentos do meteorito. Em 3 de agosto, em uma 
segunda tentativa, descobriram que um agricultor tinha achado um fragmento, que foi entregue a 
um farmacêutico local. 

 
O meteorito de 2,5 Kg foi recuperado em um buraco de 20 cm de diâmetro e 25 cm de 

profundidade. O meteorito que tinha uma crosta de fusão preta brilhante, típica de acondritos, 
apresentava vesículas no seu interior, o que o diferenciava de qualquer outro meteorito. Uma 
análise realizada pelo Instituto Tecnológico de Belo Horizonte não o classificou como meteorito. A 
publicação e reconhecimento foi dada em dezembro de 1957, no Meteoritical Bulletin de número 6.  
O Ibitira é um meteorito muito raro, apresentando muito valor para os estudos científicos e para 
colecionadores, por conta de suas diversas particularidades.  
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5.4- Meteorito Governador Valadares  
 

Não se sabe muito sobre o achado desse meteorito. Sabe-se que foi encontrado por um 
garimpeiro, por volta de 1958, próximo de Governador Valadares, Minas Gerais. Consta apenas um 
fragmento de 158 gramas, bem preservado, mostrando praticamente nenhum sinal de que tenha 
ficado exposto ao tempo, o que sugere que foi encontrado não muito tempo depois de sua queda. 
Possui crosta de fusão preta brilhante e vítrea, que cobre quase toda a sua superfície. 
 

O meteorito Governador Valadares é o único meteorito marciano encontrado no Brasil e é 
classificado como Nakhlito.  

 

5.5- Meteorito Santa Catharina  
 

O meteorito Santa Catharina teria sido encontrado em 1875, na ilha de São Francisco do 
Sul. É considerado o meteorito com maior teor de níquel do mundo, com 66,5%. A princípio 
pensaram que se tratava de uma mina de níquel, e cerca de 25 toneladas foram exportadas para a 
Inglaterra, restando pouquíssimo material. O trecho abaixo, escrito por Orville Derby, diz respeito 
ao meteorito Santa Catharina:  
 

"Atribui-se a sua descoberta ao Sr. Manuel Gonçalves da Rosa, no ano de 1875, mas 
parece incrível que estando apenas 3 a 4 quilômetros distante de um centro populoso não fôsse 
conhecido antes pelo povo do lugar. O certo é que o Sr. Rosa, julgando ter uma mina de ferro, tirou 
concessão e por seu intermédio vieram amostras para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde 
foram analisadas pelos Profs. Guignet e Osório de Almeida, que publicaram nos "Comptes Rendus" 
de 1876 uma notícia acompanhada por uma nota do Prof. Damour. No entanto, continuava a 
exploração do suposto depósito até esgotar o local, sendo, conforme me informou o próprio Sr. 
Rosa, o metal exportado para a Inglaterra onde foi fundido para extração do níquel. O mesmo 
senhor informa que o livro da Mesa de Rendas de São Francisco do Sul acusou a saída de 25 000 
quilogramas. Era, portanto, a maior massa de ferro nativo cujo pêso tem sido verificado, pôsto que 
não era reunido em uma só massa. O maior bloco encontrado foi do pêso de cêrca de 2 250 
quilogramas. Vários outros de menores dimensões, completaram o pêso total exportado do lugar. 
Infelizmente, êstes blocos foram reduzidos a fragmentos para facilitar o transporte e a maior parte 
foi fundida para extração do níquel antes de ser reconhecido o grande interêsse científico que se 
liga a êste ferro. Entretanto, acham-se conservadas amostras em quase tôdas as principais 
coleções de meteoritos". 

 

5.6- Meteorito Vicência  
 

O meteorito Vicência é um dos meteoritos mais novos da coleção brasileira e possui uma 
interessante história.  

A queda do meteorito aconteceu no dia 21 de setembro de 2013, e foi presenciada pelo Sr. 
Adeilson, enquanto trabalhava em frente da sua marcenaria, em Borracha, distrito do município de 
Vicência, que fica a cerca de 120 Km de Recife, capital de Pernambuco.  

Por volta das 15h, Sr. Adeilson abaixou-se para pegar algo no chão, quando de repente 
escutou um barulho muito alto de alguma coisa que tinha acabado de cair bem próximo dele. 
Apesar de não saber ao certo o que tinha acontecido, ele logo notou uma pedra escura a menos de 
1 metro dele. Um lado da “pedra” ainda estava quente, e o outro já frio.  

Muitos vizinhos que estavam em frente de suas casas presenciaram a queda do meteorito. 
Diferentemente do que muitos pensam, eles ouviram apenas o barulho do impacto do meteorito no 
solo, não avistando nenhuma bola de fogo no céu, o que é comum quando um observador está 
próximo do local da queda de um meteorito. Um ou dois vizinhos estavam no local exato da queda 
alguns minutos antes.  
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André Moutinho, grande colecionador de meteoritos, e a astrônoma Maria Elizabeth 
Zucolotto, curadora de meteoritos no Museu Nacional, tomaram conhecimento sobre a queda do 
meteorito e foram até Borracha. Chegando lá, no dia 28, encontraram o Sr. Adeilson, que já estava 
famoso na vila pelas diversas entrevistas concedidas para portais de notícias, canais de TV e 
rádios locais. Felizmente, o meteorito ainda estava em suas mãos, apesar das várias ofertas de 
compra que foram negadas por ele, como a de um morador local que ofereceu uma moto em troca 
do meteorito. 

Eles procuraram por outros fragmentos do meteorito, apesar da grande dificuldade, já que 
as montanhas eram cobertas por plantações de cana de açúcar, ensinaram ainda os moradores 
locais a identificarem meteoritos, oferecendo uma recompensa para os que encontrassem. 
Tentaram também descobrir a direção do bólido, para traçar o campo de dispersão. Para isso, 
tentaram entrevistar moradores que estavam afastados da zona de impacto, no entanto, ninguém 
diz ter visto o bólido ou algum sinal de fumaça no céu no dia 21 de setembro. Apenas tiveram 
algumas pistas de que um ruído teria sido ouvido em uma cidade próxima.  

No dia seguinte, conversaram com o prefeito de Vicência, Maria Elizabeth disse que 
forneceria uma réplica do meteorito para cidade e voltaria para organizar uma exposição de 
meteoritos, se pudessem comprar o meteorito do Sr. Adeilson. Em seguida, voltaram para a casa 
do Sr. Adeilson, que aceitou vender o meteorito.  

O meteorito Vicência possui 1540 gramas, é um condrito ordinário do tipo LL3.2, o que o 
torna um meteorito raro, já que existem apenas mais três quedas na história de meteoritos deste 
tipo de condrito primitivo.  

Já foram feitas trocas deste meteorito com diversas instituições do mundo, entre elas: 
Universidade do Novo México, Universidade do Arizona, Museu Nacional- UFRJ, Universidade da 
Califórnia e Smithsonian Institution. O meteorito também foi destaque no artigo publicado pelo 
Meteoritics and Planetary Science, em junho de 2015: “The Vicência meteorite fall: A new  
unshocked (S1) weakly metamorphosed (3.2) LL chondrite”. 

 

5.7- Outros meteoritos importantes  

O Brasil possui ainda outros meteoritos importantes, o Serra de Magé, que teve queda 
presenciada em 1983 e possui 1800 gramas, é um meteorito acondrito do tipo eucrito e possui 
crosta de fusão verde. O São João Nepomuceno é o segundo meteorito siderito rico em sílica, só 
existem dois meteoritos no mundo, incluindo ele, que fazem parte dos meteoritos siderofilos, classe 
que alguns pesquisadores classificam os meteoritos que apresentam uma matriz de ferro-níquel 
com minerais de bronzita e tridimita. O meteorito tem massa de 15,3 Kg e foi encontrado em 1960. 

 

5.8- Quadro de informações gerais  
 

A lista a seguir apresenta o nome, ano (da queda ou achado), localidade, tipo e massa dos 
69 meteoritos brasileiros catalogados oficialmente.  
 
Informações sobre a lista: 
-Os nomes destacados em cinza, são daqueles meteoritos que tiveram queda observada.  
-Na coluna do tipo do meteorito, se estiver destacado de amarelo, quer dizer que o meteorito é 
acondrito; de laranja, condrito; de azul, siderito e de verde, siderólito.  
-Os pontos “?” indicam que não há informação. 
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Nº 

 

 
NOME 

 
ANO 

 
LOCAL 

 
TIPO 

 
MASSA 

1 Angra dos Reis 1869 Rio de Janeiro  Angrito  1500 G 

2 Avanhandava  1952 São Paulo  H4 9.33 KG 

3 Balsas 1974 Maranhão IIIAB 41 KG 

4 Barbacena  1918 Minas Gerais  Não agrupado 9.03 KG 

5 Bendegó  1784 Bahia IC  5.36 T 

6 Blumenau  1986 Santa Catarina IVA ? 

7 Bocaiuva  1965 Minas Gerais Não agrupado 64 KG 

8 Cacilandia  ? Brasil H6 ? 

9 Campinorte  1992 Goiás  Não agrupado 2 T 

10 Campos Sales  1991 Ceará L5  23.68 KG 

11 Casimiro de Abreu  1947 Rio de Janeiro IIIAB  25 KG 

12 Conquista  1965 Minas Gerais  H4 20.35 KG 

13 Cratheús (1931) 1914 Ceará  IVA 27.5 KG 

14 Cratheús (1950) 1909 Ceará  IIC  367 G 

15 Cruz Alta  2008 Rio Grande do Sul IIAB 48 KG 

16 Faina  2011 Goiás  IAB complexo 440 G 

17 Governador Valadares  1958 Minas Gerais  Nakhlito  158 G 

18 Ibitira  1957 Minas Gerais  Eucrito  2.5 KG 

19 Iguaraçu  1977 Paraná  H5 1200 G 

20 Indianópolis  1989 Minas Gerais  IIAB 14.85 KG 

21 Ipiranga  1972 Paraná  H6  7 KG 

22 Ipitinga  1989 Pará  H5 7 KG 

23 Itapicuru-Mirim  1879 Maranhão  H5 2.02 KG 

24 Itapuranga  ? Goiás  IAB-MG  628 KG 

25 Itutinga  1960 Minas Gerais  IIIAB 3.2 KG 

26 Lavras do Sul  1985 Rio Grande do Sul L5 1000 G 

27 Macau  1836 Rio Grande do Norte H5  1500 G 

28 Mafra  1941 Santa Catarina  L3-4 600 G 

29 Maria da Fé  1987 Minas Gerais  IVA  18 KG  

30 Marília  1971 São Paulo  H4 2.5 KG  

31 Minas Gerais  1888 Minas Gerais  L6  1224 G  

32 Minas Gerais (B) 2001 Minas Gerais  H4  42.6 G  

33 Morro do Rocio  1928 Santa Catarina  H5  369 G  

34 Nova Petrópolis  1967 Rio Grande do Sul IIIAB  305 KG  

35 Palmas de Monte Alto  1954 Bahia  IIIAB 97 KG  

36 Pará de Minas  1934 Minas Gerais  IVA  116.3 KG 

37 Paracutu  1980 Brasil  IAB Complexo ? 

38 Parambu  1967 Ceará  LL5  2 KG  

39 Paranaíba  1956 Mato Grosso do Sul L6 100 KG 

40 Patos de Minas (hexaedrito) 1925 Minas Gerais  IIAB  32 KG 

41 Patos de Minas (octaedrito) 1925  Minas Gerais  IAB Complexo 200 KG 

42 Patrimônio  1950  Minas Gerais  L6 2.12 KG 

43 Piedade do Bagre  1922 Minas Gerais  Não agrupado  59 KG  

44 Pirapora  1888 Minas Gerais  IIAB  6.18 KG 



37 
 

45 Pontes e Lacerda  2013 Mato Grosso  IIIAB 224 G 

46 Porangaba  2015 São Paulo  L4 976 G  

47 Porto Alegre  2005 Rio Grande do Sul IIIE 200 KG  

48 Putinga  1937 Rio Grande do Sul L6  300 KG 

49 Quijingue  1984 Bahia  Palasito  59 KG  

50 Rio do Pires  1991 Bahia  L6 118 G 

51 Rio Negro  1934 Paraná  L4 1310 G 

52 Sanclerlandia  1971 Goiás  IIIAB 279 KG 

53 Santa Bárbara  1873 Rio Grande do Sul  L4 400 G 

54 Santa Catharina  1875 Santa Catarina  IAB Complexo  7 T 

55 Santa Luzia  1921 Goiás  IIAB  1.92 T 

56 Santa Vitória do Palmar  2003 Rio Grande do Sul  L3 50.4 KG  

57 Santo Antônio do Descoberto 2011 Goiás  IIAB  52.15 KG 

58 São João Nepomuceno  1960  Minas Gerais  IVA-an  15.3 KG 

59 São José do Rio Preto  1962 São Paulo  H4 927 G 

60 Sapopema  2010 Paraná  IVA  12 KG 

61 Serra de Magé  1923 Pernambuco  Eucrito  1800 G 

62 Sete Lagoas  1908 Minas Gerais  H4 350 G 

63 Soledade  1986 Rio Grande do Sul  IAB-MG  68 KG  

64 Uberaba  1903 Minas Gerais  H5 40 KG 

65 Uruaçu  1992 Goiás  IAB-MG  72.5 KG 

66 Varre-Sai  2010 Rio de Janeiro  L5 2.5 KG 

67 Veríssimo  1965 Minas Gerais  IIIAB  14 KG 

68 Vicência  2013 Pernambuco  LL3.2 1540 G 

69 Vitória da Conquista  2007 Bahia  IVA  10.5 KG 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


