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Resumo 
 
 
 

SALAVERRY, Rogerio. Meteorito Buritizal: Classificação de Meteorito 
Condrítico Brasileiro. Rio de Janeiro, 2016. xii, 70 f. Dissertação (Mestrado em 
Geologia) – Programa de Pós-graduação em Geologia, Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 
 
No dia 14 de Agosto de 1967, o repórter Saulo Gomes da TV Tupi, ao fazer uma 
reportagem no interior do Estado de São Paulo sobre a queda de um meteorito na 
região, encontrou no Município de Buritizal três fragmentos de meteoritos. Em 2014, 
Saulo Gomes doou um fragmento do meteorito ao Museu Nacional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Este material permitiu o estudo do Meteorito Buritizal 
através de análises petrológicas, geoquímicas, magnéticas e de 
catodoluminescência até que se chegasse a uma final subclassificação do meteorito. 
O Meteorito Buritizal foi classificado neste trabalho como um Condrito Ordinário 
Brechado LL do Tipo 3.2, além disto, por ter sofrido uma baixa alteração intempérica 
e baixo metamorfismo térmico em corpo parental, ele foi classificado como W1 e S3, 
respectivamente. O Meteorito Buritizal tem aproximadamente, 2% de metais, 0,8 
milímetros de diâmetro em média dos côndrulos e uma elevada quantidade de 
côndrulos bem delineados apresentando variados tipos petrográficos. A mineralogia 
no Meteorito Buritizal é composta por Olivina, Ortopiroxênio, Clinopiroxênio, Ligas de 
Fe-Ni, Troilita e Vidro, na qual, apresenta composição química ferromagnesiana 
ultramáfica predominante com 20,88% de ferro total na amostra. Por fim, vale 
destacar que o Meteorito Buritizal foi oficialmente classificado junto a The Meteorical 

Society como o 70º meteorito brasileiro, sendo a 25ª queda observada e recuperada 

oficialmente, corroborando assim a importância do estudo do Meteorito Buritizal para 
a comunidade científica brasileira. 
 
Palavras-chave: Meteorito Buritizal; côndrulos; Condrito Ordinário Brechado. 
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Abstract 
 
 
 

SALAVERRY, Rogerio. Meteorito Buritizal: Classificação de Meteorito 
Condrítico Brasileiro. [Buritizal Meteorite: a brazilian chondritic meteorite 
classification.] Rio de Janeiro, 2016. xii, 70 f. Dissertação (Mestrado em Geologia) – 
Programa de Pós-graduação em Geologia, Instituto de Geociências, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 
 
On 1967 August 14th, the reporter Saulo Gomes, working at TV Tupi, went to a 
small city in the State of São Paulo called Buritizal to investigate reports of  a 
meteorite fall and write a newspaper report. He actually recovered three fragments 
of the meteorite at a small farm. In 2014, he donated one of the fragments to the 
Museu Nacional of the Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ). We 
named this meteorite Buritizal and studied its petrology, geochemistry, magnetic 
properties and cathodoluminescence with the intent to determine the petrologic 
classification of the meteorite. In this manner, the Buritizal meteorite is classified as 
an ordinary chondrite LL 3.2 breccia (as indicated by the lithis fragments it contains. 
The meteorites consists of ~ 2% of metallic Fe,Ni and many well-defined chondrules 
with ~ 0.8 mm in average diameter. An ultramafic ferromagnesian mineralogy is 
predominant in the meteorite, represented by olivine, orthopyroxene, clinopyroxene, 
Fe-Ni alloy, troilite and glass. The total iron content was calculated as 20.88 wt%. 
Furthermore, the meteorite was classified as weathering grade W1 and shock stage 
S3. Buritizal is the 25th observed meteorite fall recovered in Brazil, of 70 meteorites 
known from Brazil. Thus, the study of the Buritizal meteorite is very important and 
relevant to the Brazilian scientific community. 
 
Keywords: Buritizal meteorite; chondrules; ordinary chondrite breccia. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No dia 14 de Agosto de 1967, na cidade de São Simão, localizada no Estado de São 

Paulo, vários moradores testemunharam, às 03:40 da manhã, uma grande explosão 

no céu que gerou uma luz tão brilhante que havia deixado o céu iluminado como se 

fosse dia. Ouvindo esta notícia, o jornalista Saulo Gomes da TV Tupi, foi à cidade de 

São Simão investigar o que havia acontecido. Chegando lá, o jornalista confirmou 

que os relatos eram verídicos, e constatou que algo muito barulhento e brilhante 

havia caído na região, o que o levou a seguir os relatos até a cidade de Buritizal, 

onde algumas propriedades haviam sido danificadas pela queda de fragmentos. 

 

Na cidade de Buritizal, Saulo Gomes conseguiu permissão para procurar o objeto 

que havia caído na Fazenda Buritis, na época de propriedade do Sr. Almir Cancilieri. 

Durante a sua busca, Saulo Gomes encontrou 3 fragmentos de rochas do meteorito 

que haviam caído no estábulo da fazenda. O evento foi bem documentado pela 

mídia na época, tendo em vista também a participação de um jornalista investigando 

a queda do meteoro. 

 

Anos depois, em 2009, o jornalista decidiu doar um dos fragmentos ao Museu Heinz 

Ebert da Universidade Estadual Paulista (UNESP), onde foi realizado o primeiro 

estudo no meteorito. No dia 22 de Julho de 2014, Saulo Gomes doou outro 

fragmento ao Museu Nacional da Universidade do Rio de Janeiro (MN/UFRJ), 

quando se iniciou o presente estudo do meteorito. O fragmento do meteorito 

estudado se encontra hoje no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro na exposição permanente “Meteoritos – da Gênese ao Apocalipse”, na 

Quinta da Boa Vista, cidade do Rio de Janeiro. 

 

A queda do Meteorito Buritizal foi assistida, sendo o seu estudo de grande 

relevância para a sociedade meteorítica brasileira e internacional, já que o estudo 

detalhado dos condritos, que é o caso do meteorito de estudo, gera um melhor 

entendimento da gênese dos primeiros sólidos do Sistema Solar e dos côndrulos 

que constituiem os condritos, assim como, sobre as condições químicas e dinâmicas 

do próprio Sistema Solar. 
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Esta correlação genética ocorre porque os condritos primitivos são meteoritos 

rochosos provenientes de asteroidais, planetesimais ou cometários que não 

sofreram diferenciação magmática. Sendo assim, os condritos apresentam idades de 

formação aproximada de 4.56 bilhões de anos, idade esta que corresponde ao 

período de formação dos primeiros corpos rochosos do Sistema Solar, incluindo o 

Planeta Terra. 

 

No estudo realizado no fragmento do Meteorito Buritizal foram feitas análises 

petrológicas, geoquímicas, magnéticas e de catodo-luminescência visando um maior 

detalhamento na classificação e o aceite na Meteoritical Society como um novo 

meteorito. Hoje no Brasil apenas 70 meteoritos foram descritos oficialmente, dentre 

estes, 25 meteoritos foram recuperados de quedas, isto é, quando a queda do 

meteorito é observada. 

 

Assim, neste trabalho foi realizado o passo a passo classificatório de um condrito 

ordinário, desde as suas classificações preliminares até as mais detalhadas 

subclassificações hoje reconhecidas pela comunidade científica. 

 

1.1 Objetivos 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo estudar em detalhe o Meteorito 

Buritizal a fim de classificá-lo dentre os padrões científicos internacionais vigentes. 

Neste estudo foram realizadas análises petrológicas, geoquímicas, magnéticas e de 

catodoluminescência visando reconhecer a composição química, mineralógica e 

textural do Meteorito Buritizal. Posteriormente às análises realizadas, o objetivo do 

trabalho foi classificar o meteorito quanto ao percentual de metais, tipos de 

côndrulos, grau de intemperismo, estágio de choque, tipo petrológico e subtipo 

petrológico e, assim, submeter o estudo ao centro de dados internacionais de 

meteoritos, Meteoritical Bulletin Database da Meteoritical Society, para que haja a 

aprovação e publicação oficial do Meteorito Buritizal. 
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1.2 Metodologia  

 

1.2.1 A amostra 

 

Este estudo foi realizado em um fragmento de 40,7 gramas do Meteorito Buritizal 

que se encontra hoje em exposição no Museu Nacional da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Na amostra estudada, foram feitas 2 lâminas petrográficas com 30 

µm (0,03 mm) de espessura que serviram de base para este trabalho.  

 

Na confecção das lâminas delgadas foi necessário a utilização de uma serra 

diamantada circular mais fina que a usualmente utilizada em rochas terrestres, para 

que assim, devido à escassez de amostras, se diminua a perda de material 

meteorítico durante a preparação da lâmina (Zucolotto et al., 2013). 

 

1.2.2 Microscopia Óptica 

 

A análise microscópica foi realizada no Laboratório de Microssonda Eletrônica do 

Depto. de Geologia da UFRJ, utilizando um microscópio óptico binocular Axioplan-

Zeiss. Nele foram estudadas, em luz refletida e transmitida, duas lâminas 

petrográficas do Meteorito Buritizal visando caracterizar a mineralogia e a textura do 

meteorito segundo os trabalhos de Cohen & Hewins (2004), Huss et al. (2006), 

Norton & Chitwood (2008), Scott & Krot (2014) e Zucolotto et al. (2013). 

 

Foi realizado ainda, através da microscopia óptica, a classificação do Meteorito 

Buritizal quanto ao grau de intemperismo (Stoffler et al., 1991), estágio de choque 

(Wlostzka, 1993) e tipos de côndrulos (Keil & Gooding, 1981 apud Norton & 

Chitwood, 2008), que serão detalhados mais à frente nos Itens 3.3 e 4 desta 

dissertação. 

 

1.2.3 Microssonda Eletrônica 

 

Estudos geoquímicos foram realizados nas duas lâminas petrográficas do Meteorito 

Buritizal, no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Dep. de Geologia da UFRJ, 
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utilizando a microssonda eletrônica de modelo JXA-8230 da JEOL, câmera 

AxiomCam HRC – AX 10 e software Zen2 Core. As condições analíticas utilizadas 

foram de 15 a 20 KV, 20nA de corrente e 10 μm de diâmetro de feixe, na qual, foram 

utilizados valores padrões de referência dos minerais, óxidos e metais para se obter 

resultados quantitativos. 

 

As análises químicas por microssonda eletrônica se baseiam no princípio físico da 

difração de raios X. Raios X são radiações eletromagnéticas que resultam da 

excitação de átomos (ou íons) por meio de um feixe eletrônico de alta intensidade. A 

energia de excitação da amostra é suficiente para que ela produza raios X 

característicos de seus elementos químicos constituintes. A identificação da 

composição química da amostra tem como base a Lei da Difração ou Lei de Bragg: 

nλ = 2dsenθ.  

 

Nas lâminas petrográficas do Meteorito Buritizal foram obtidas análises químicas 

pontuais em 162 pontos analíticos previamente escolhidos no microscópio óptico. 

Essas análises foram realizadas em minerais dos côndrulos, na matriz e em metais.  

Nos metais foram analisados as porcentagens em peso dos elementos químicos P, 

Fe, Cr, Ni, S, Co, and Si, e nos côndrulos e matriz foram analisados as porcentagens 

em peso de Na2O, Al2O3, SiO2, MgO, FeO, CaO, TiO2, Cr2O3, NiO e MnO. 

 

Aos dados analíticos obtidos na microssonda foram aplicados análises estatísticas 

de desvio padrão, média do desvio padrão, cálculos da porcentagem de olivina 

(Faialita-Fosterita), piroxênio (Enstatita-Ferrosilita). As análises foram plotadas em 

gráficos já consagrados visando melhor classificar o Meteorito Buritizal quanto a sua 

composição química e gênese, segundo os métodos propostos por Huss et al. 

(2006), Krot et al. (2014), Scott & Krot (2014), Van Schmus & Wood, 1967 apud 

Weisberg et al. (2006), Weisberg et al. (2006). Estas análises serão melhor 

detalhadas no Capítulo 4 desta dissertação.  
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1.2.4 Catodoluminescência 

 

As análises de catodoluminescência foram realizadas em uma lâmina petrográfica 

no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) em uma microssonda modelo CITL-MK5-

2, utilizando o microscópio Axio Imager M2m e o Zeiss Zen Blue software. As 

condições utilizadas na análise foram de 15KV de voltagem, 400uA de corrente e 4 

segundos como tempo de exposição. Na compilação dos dados foi utilizado o 

software Gimp 2.8 no melhoramento e junção das 130 imagens obtidas na 

catodoluminescência em um mosaico único. 

 

O método analítico utilizado seguiu aqueles sugeridos por Huss et al. (2006), Krot et 

al. (2014) e Sears et al. (1990), onde, através das imagens de cores obtidas na 

catodoluminescência, é feita uma análise qualitativa sobre a predominância das 

cores amarelo, azul e vermelho nos côndrulos de olivina, mesóstases e matriz. Esta 

análise qualitativa objetiva classificar a Meteorito Buritizal segundo o seu subtipo 

petrológico (Huss et al., 2006), ou seja, esta análise faz parte da etapa classificatória 

final deste trabalho (Item 4.6). 

 

1.2.5 Suceptibilidade Magnética 

 
A análise de susceptibilidade magnética do meteorito foi feita no Centre de 

Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement (CEREGE) na 

França, em parceria com o pesquisador Jérôme Gattacceca. O método utilizado 

proporciona um sistemático e não destrutivo meio de análise magnética, pois nele 

não há a destruição do sinal paleomagnético da rocha e não é necessário que se 

faça nenhum corte na amostra, o que é de extrema importância para que se evite 

perdas de massa do meteorito estudado.  

 

Na análise, um campo magnético é induzido na amostra e, a partir da resposta 

magnética ocorrida (logX com X em 10ˉ⁹ m³ kg ˉ¹), é feita uma correlação com a 

quantidade de Fe-Ni presente no meteorito, já que as ligas metálicas são os 

principais responsáveis pelas respostas magnéticas analisadas em condritos 

ordinários (Rochette et al., 2003; Item 4.1). 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 Universo e Sistema Solar 

 

Endereço cósmico: Universo conhecido – Superaglomerado de Virgem – Grupo 

Local – Via Láctea – Sistema Solar – Planeta Terra – América do Sul – Brasil – Rio 

de Janeiro. 

 
2.1.1 Universo Observável 

 

Diversas teorias cosmológicas tentam explicar a origem e formação do Universo, 

assim como os processos hoje observados na física, geologia e astronomia 

moderna. Neste item (2.1.1) haverá uma série de explanações baseadas no trabalho 

realizado pelo Observatório Nacional, publicado no ano de 2015 sob a forma de 

material didático do curso: Ensino a Distância – Cosmologia - Da origem ao fim do 

Universo. 

 

As principais teorias cosmológicas na comunidade científica são: Teoria da 

Cosmologia de Milne, Teoria Escalar-tensional de Jordan, Teoria do Estado 

Estacionário de Bondi e Gold, Teoria do Estado Estacionário de Fred Hoyle, Teoria 

de Willian MacCrea, Teoria de Hoyle-Narlikar, Teoria de Brans-Dicke, Teoria de 

Alfvén-Klein, Teoria dos Universos Mixmaster de Charles Misner, Teoria da Inflação 

Caótica, Teoria da Inflação Eterna, Teoria da Inflação Dupla, Teoria da Hipótese 

Sem-contorno, Teoria do Universo Epkirótico, Teoria dos Multiversos, Teoria da 

Geometria na 5-Dimensão Retorcida, Modelo de Steinhardt-Turok, Modelo do 

Tempo Cíclico de Lynds e Teoria do Big Bang. 

 

Atualmente, a explicação científica mais aceita para a origem do Universo é a 

conhecida Teoria do Big Bang, inicialmente proposta por Georges Lamaître, em 

1931, com o nome de “Átomo Primordial” e posteriormente, em 1948 chamado de 

“Grande Esmagamento” por George Gamow e Ralph Alpher.  

 

Em seu trabalho, Gamow concluiu que, de fato, era possível produzir uma mistura de 

75% de hidrogênio e 25% de hélio a partir da “sopa primordial”, fornecendo o 
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suporte teórico à ideia de que o Universo havia sido formado a partir de uma “sopa” 

densa e quente formada por partículas, e assim, explicar a abundância dos 

elementos mais leves existentes no Universo, ou seja, cerca de 99% de toda a 

matéria existente. 

 

George Gamow também previu em seu trabalho, que existiria em todas as partes do 

Universo uma radiação cósmica de fundo, resultado do próprio processo violento de 

criação do Universo, que devido à sua expansão através dos 13,7 bilhões de anos, 

teria tido o seu comprimento de onda aumentado para a frequência de micro-ondas 

no espectro eletromagnético. Foi calculado então que, hoje, estes resíduos 

radioativos deveriam ter uma temperatura de cerca de 5 graus na escala absoluta de 

temperatura, ou escala Kelvin, e que poderia ser detectado por radiotelescópios. 

 

Porém, somente em 1964, com o avanço da ciência, é que os físicos norte-

americanos Arno Penzias e Robert Wilson mediram, acidentalmente, o valor da 

temperatura da radiação cósmica de fundo em 2,7 Kelvin, e assim, descobriram uma 

forte evidência a favor da Teoria do Big Bang. 

 

Posteriormente, o físico Stephen Hawking foi um grande defensor da Teoria do Big 

Bang publicando diversos trabalhos científicos e livros para o público em geral onde 

defendia a teoria, atingindo assim uma grande divulgação mundial para a ideia. 

 

Nesta teoria, toda a matéria e a energia do Universo estavam concentradas em um 

único ponto, ou seja, teríamos um local onde o raio do Universo seria nulo, fazendo 

com que o seu volume também fosse nulo, ao mesmo tempo que a densidade da 

matéria localizada nesse ponto tenderia ao infinito. Assim, dizemos então que esse 

ponto onde toda a matéria do Universo estaria concentrada é uma singularidade do 

espaço-tempo. 

 

Segundo Hawking (1988), singularidade é definido como o ponto em que a curvatura 

do espaço-tempo se torna infinita. Desta forma, segundo a Teoria do Big Bang, uma 

singularidade inicial teria dado origem ao Universo que conhecemos, ou seja, a 

singularidade não existia dentro do Universo. A singularidade era o Universo. 
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No entanto, é bom que fique claro que o nome “grande explosão” (“Big Bang”) não 

tem uma relação exata com o processo comum de explosão que conhecemos no 

dia-a-dia. Não houve uma “explosão” (no sentido usual da palavra) que deu origem 

ao Universo. No caso comum, uma explosão é um processo químico com liberação 

súbita de energia que ocorre no interior de um espaço tridimensional. Já no caso do 

Big Bang essa “explosão” é extremamente especial, pois é um processo de súbita 

liberação de energia que dá origem ao espaço e ao tempo. O Big Bang não ocorreu 

dentro de um espaço tridimensional, e sim, criou o espaço-tempo. 

 

Embora a Teoria do Big Bang seja uma teoria estritamente científica, e portanto, 

continuamente submetida a testes observacionais que visam confirmá-la ou mostrar 

que é errada, ela mexe com algo que sempre esteve ligado ao meio religioso e 

filosófico: a criação do Universo.  

 

A teoria para se justificar o começo do Universo foi inicialmente proposta por um 

padre da Igreja Católica Romana, Georges Lemaître e, por este motivo, muitos 

cientistas viram a ideia com grande desconfiança, pois para eles aceitar um começo 

do espaço e do tempo significava trazer para a física conceitos religiosos que 

deveriam permanecer fora da ciência. Assim, muitas vozes se levantaram contra a 

Teoria do Big Bang em décadas anteriores, quase sempre em função de sua 

proposta de começo para o Universo. 

 

Porém, há hoje diversos resultados científicos que corroboram a Teoria do Big Bang, 

uma delas é a observável expansão do Universo, que foi inicialmente proposta pelo 

matemático russo Alexander Friedmann em 1922, quando publicou um conjunto de 

soluções matemáticas possíveis para as equações de campo da teoria relativística 

da gravitação. Os resultados obtidos mostravam um comportamento não estático 

para o Universo, no qual Friedmann apresentava que o Universo estava em 

expansão, contrariando o que havia sido previsto por Einstein.  

 

Posteriormente à teoria apresentada por Friedmann, em 1929, Edwin Hubble fez 

observações revolucionárias ao notar que, para qualquer lugar que olhemos, as 
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galáxias estão se afastando de nós, ou seja, o Universo está se expandindo 

(Hawking, 1988).  

 

Atualmente, observamos através do “deslocamento para o vermelho” (“redshift”) da 

radiação (ou onda) eletromagnética que o Universo está se expandindo. Ou seja, a 

luz proveniente das galáxias distantes está sofrendo um “deslocamento para o 

vermelho” no espectro eletromagnético da luz. 

 

“Deslocamento para o vermelho” é um termo utilizado pela astronomia que se refere 

a uma particularidade do Efeito Doppler, onde há um deslocamento produzido na 

frequência de uma onda eletromagnética na direção das frequências mais baixas e 

comprimento de ondas maiores, que equivalem à cor vermelha no espectro visível 

da luz.  

 

Descoberto pelo físico austríaco Christian Johann Doppler, o Efeito Doppler se aplica 

a qualquer tipo de onda. Porém, no caso da radiação eletromagnética, quando a 

fonte emissora se aproxima do observador, sua frequência é deslocada na direção 

do ultravioleta extremo do espectro. Já quando a fonte se afasta do observador, a 

frequência da onda emitida é deslocada para o infravermelho extremo do espectro 

eletromagnético. 

 

O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, detalhou os dados de 

“deslocamento para o vermelho” para nós nos últimos anos, trazendo grande avanço 

para a ciência. Assim como o telescópio óptico-infravermelho japonês Subaru, 

detectou a presença da galáxia mais afastada da Terra até hoje encontrada, com 

12,8 bilhões de anos-luz de distância. 

 

O “deslocamento das linhas espectrais para o vermelho” mostra que todas as 

galáxias estão se afastando de nós, ao mesmo tempo em que todas as galáxias 

estão se afastando uma em relação às outras. Não foi identificado até agora 

nenhuma região especial, em algum lugar entre as galáxias, onde essa expansão 

começou. Os cosmólogos dizem que não são as galáxias que estão se afastando 

como resultado de algum processo dinâmico existente no Universo, e sim algum 
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processo de interação que ocorre simultaneamente sobre todas as galáxias. Sendo 

assim, os cosmólogos acreditam que o que está se expandindo é o espaço-tempo 

que existe entre as galáxias. 

 

Desta forma, se o universo está se expandindo continuamente isso quer dizer que, 

olhando para trás no tempo, já houve uma época em que as galáxias estavam muito 

mais próximas umas das outras, e o Universo era muito mais denso do que vemos 

hoje. Concluiu-se então, que, em algum momento da história cósmica, toda a 

matéria do universo estava agrupada em uma estrutura infinitesimalmente pequena 

e infinitamente densa, na qual teria sido o início do Universo (Hawking, 1988).   

 

Sob tais condições, se houve eventos anteriores a este momento, eles não puderam 

afetar o que acontece no presente, e sua existência pode ser ignorada por não ter 

consequências observacionais. Assim, pode-se dizer que o tempo teve início no Big 

Bang, no sentido de que tempos anteriores simplesmente não teriam definição. 

(Hawking, 1988).   

 

Hoje, os cientistas descrevem o Universo a partir da teoria da relatividade geral e a 

mecânica quântica, duas teorias físicas parciais básicas que descrevem o Universo 

observável. Porém, infelizmente, sabemos que estas duas teorias são incompatíveis 

entre si, ou seja, não é possível que ambas estejam corretas com o formato que 

estão apresentadas hoje. Por isto, um dos maiores esforços da física atual é buscar 

uma nova teoria unificada que incorpore ambas as teorias (Hawking, 1988).  

 

2.1.2 Formação do Sistema Solar 

 

O filósofo alemão Immanuel Kant sugeriu em 1755 um modelo para o Universo em 

que a origem do Sistema Solar poderia ser gerada pela rotação de uma nuvem de 

gás e poeira fina. Hoje, esta ideia é conhecida como Hipótese da Nebulosa, devido a 

constante observação no Universo de muitas “nuvens” semelhantes a que Kant 

supôs, chamadas de nebulosas. Na nebulosa que teria dado origem ao Sistema 

Solar, uma nuvem difusa em rotação lenta contraiu-se devido à força da gravidade 

entre as massas presentes, e assim, a contração foi acelerando a rotação das 
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partículas ao ponto de achatar a nuvem na forma de um disco, conhecido como 

disco proto-solar. 

 

Descobertas feitas há poucas décadas, utilizando novos telescópios, levaram os 

astrônomos a identificar os gases hidrogênio e hélio como predominantes nas 

nebulosas observadas no exterior no Sistema Solar e em quantidades semelhantes 

às observadas nas estrelas. Através da análise dos elementos químicos, isto conduz 

a uma clara correlação entre as nebulosas e estrelas. (Press et al., 2006). 

 

A formação do Sol teria ocorrido sob a atração da gravidade na nebulosa, atraindo a 

matéria para o centro, e assim, gerando um acúmulo de hidrogênio e hélio que deu 

origem ao proto-sol, precursor do Sol. Neste processo, o material deslocado para o 

centro da nebulosa foi comprimindo-se sobre o seu próprio peso e tornando-se mais 

denso e quente, elevando a temperatura do proto-sol a milhões de graus.  

 

Por consequência ao aumento progressivo de pressão e temperatura, se iniciou o 

processo de fusão nuclear do Sol, onde os átomos de hidrogênio fundem-se para 

formar o elemento químico hélio. Neste processo, que continua ocorrendo até hoje, 

parte da massa contida é convertida em energia e liberada na forma de luz e calor, 

segundo a famosa equação de Albert Einstein: E=mc² (Press, et al., 2006). 

 

Embora a maior parte da matéria presente na nebulosa tenha se concentrado em 

seu centro, restou um disco de gás e poeira no entorno do Sol. Este disco proto-

planetário, durante o processo de formação solar, tornou-se mais quente na região 

interna e menos quente nas regiões externas, resultando posteriormente em 

planetas notadamente diferentes, os rochosos e gasosos.  

 

Desta forma, quando a nebulosa solar começou a esfriar, muitos gases se 

condensaram, ou seja, mudaram para as suas formas líquidas ou sólidas, e assim, 

houve um aumento da atração gravitacional entre as partículas presentes no disco 

proto-planetário. Este aumento gravitacional, devido à densificação da matéria na 

nebulosa, gerou uma maior aglomeração entre o material condensado por meio de 

colisões “pegajosas” (Press, et al., 2006). Por sua vez, com o passar do tempo, 
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estas colisões foram aumentando o tamanho dos corpos celestes para blocos, 

asteroidais e planetesimais, e posteriormente, resultando na formação dos 

meteoroides, asteroides, satélites e planetas hoje observados no Sistema Solar. 

 

2.1.3 Formação dos côndrulos e condritos 

 

Côndrulos são texturas ígneas silicáticas de tamanho milimétrico apresentando 

forma esférica a irregular que são os principais constituintes da maioria do condritos 

(Dodd, 1982 apud Taylor et al., 1983), compondo mais de 80% dos condritos.  Além 

dos silicatos de olivina e piroxênio há ainda a presença de sulfetos, metais e vidro 

formando os côndrulos (Zanda, 2004). 

 

Não há ainda um consenso no meio científico que explique como ocorreu a 

formação dos côndrulos e primeiros sólidos do Sistema Solar. Sabemos que os 

côndrulos registram o espalhamento de calor na parte interna do início do Sistema 

Solar, mas não sabemos ainda ao certo como ocorre este processo. 

 

Há duas principais teorias, que tem sido amplamente discutidas e testadas para 

explicar a formação dos côndrulos. Elas são a astrofísica na nebulosa solar e a 

acreção planetária. Segundo Scott & Krot (2014), a teoria de formação na nebulosa 

foi defendida inicialmente por Larimer (1967), Larimer & Anders (1967), Wood 

(1963), e seguido por Palme & Fegley (1990) e Weisberg & Prinz (1998a). Já a teoria 

planetária foi sendo formada a partir de novos estudos na década de 80 e defendida 

posteriormente por Hevey & Sanders (2006), Kleine et al. (2005), Krot et al. (1995; 

1998a), Lugmair & Shukolyukov (2001) e Sanders (1996). 

 

No processo astrofísico, os côndrulos se formariam a partir da suspensão de gases 

dentro da nebulosa solar (Hewins et al., 2005), na qual os gases se condensariam 

através da aglomeração de microgotas e poeira (Varela et al., 2002 e Wood, 1996 

apud Hewins et al. 2005). Assim, as primeiras partículas sólidas iniciariam e 

cresceriam na nebulosa como grãos individuais na escala dos micrômetros. 

 

A observação dos côndrulos terem se formado apenas nos primeiros milhões de 
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anos de formação do Sistema Solar corrobora o mecanismo de formação dos 

côndrulos como sendo resultado de um processo da nebulosa solar. Desta forma, 

propõe-se que os côndrulos só teriam se formado enquanto a nebulosa tivesse 

“condições” para formá-los devido à presença dos gases em suspensão e, assim, 

após a remoção dos gases da nebulosa os côndrulos não mais teriam se formado. 

(Ciesla, 2005). 

 

A grande variação de tipos de texturas observadas nos côndrulos dificulta a 

explicação da gênese de cada caso textural segundo as condições astrofísicas já 

conhecidas até hoje na nebulosa solar. Porém, as recentes observações na 

evolução de discos protoplanetários mostram que eles são sistemas muito dinâmicos 

e que a ciência ainda está iniciando o entendimento sobre o seu funcionamento, 

abrindo assim as opções para que no futuro consigamos entender melhor a dinâmica 

presente nas nebulosas e a gênese de cada textura observada nos côndrulos. 

 

Por outro lado, a teoria de formação dos côndrulos através de processos planetários 

explica a formação dos côndrulos a partir da formação de um agregado de partículas 

de poeira presente na nebulosa solar. Estes agregados de poeira teriam sofrido 

processos de fusão em diferentes localizações e condições astrofísicas do disco 

protoplanetário, e assim formado as diferentes texturas ígneas observadas nos 

côndrulos (Ciesla, 2005). 

 

Desta forma, os côndrulos se formariam a partir da fusão de aproximadamente 80% 

do material incorporado aos corpos planetesimais gerados por impactos e acreções 

nos primeiros corpos rochosos. Assim, o calor necessário para a fusão e formação 

dos côndrulos seria proveniente de ondas de choque no disco protoplanetário 

(Hewins et al., 2005). 

 

Ambas as teorias para a formação dos côndrulos apresentam fortes evidências a 

seu favor e apresentam pontos contra ainda não explicados. Sendo assim, Ciesla 

(2005), propôs a junção de parte das duas teorias para explicar o complexo cenário 

de formação dos primeiros sólidos e côndrulos do Sistema Solar.  
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Segundo o proposto por Cuzzi et al. (2001 apud Ciesla, 2005) e Weidenschilling & 

Cuzzi (1993 apud Ciesla, 2005), as primeiras partículas do Sistema Solar cresceram 

na nebulosa inicialmente como grãos na escala dos micrômetros pela condensação 

de gases fora da parte fria da nebulosa ou pelo resquício de nuvens moleculares 

parentais que teriam entrado no processo. Estes grãos iniciais se moveriam de 

forma intensa e aleatória, gerando uma séria de colisões e grudes na nebulosa com 

o consequente alargamento dos grãos e agregados. Assim, em corpos maiores que 

1 metro de diâmetro, as colisão ocorreriam de forma mais acentuada pela contínua 

acreção de materiais, de acordo com o processo de acreção planetária. Ou seja, 

nesta proposta os primeiros sólidos do Sistema Solar e alguns tipos de côndrulos se 

formariam antes da etapa de acreção planetária, porém seriam influenciados 

posteriormente pelo metamorfismo gerado pelas acreções e impactos asteroidais.  

 

Além disto, sabemos que os componentes existentes nos condritos são formados 

em diversos locais da nebulosa em um período relativamente curto de alguns 

milhões de anos, enquanto a massa nebular estava diminuindo em ordem de 

magnitude. Dentre esses, as inclusões refratárias, composta predominantemente 

pelos CAIs (Inclusões ricas em cálcio e alumínio) que provavelmente se formaram 

na região próxima ao protosol em um estágio inicial do disco protoplanetário (Ciesla, 

2009; Krot et al., 2010a; Wood, 2000a e 2004 apud Scott & Krot, 2014). 

 

Por fim, sabemos que a nebulosa solar era dinâmica e energética, apresentando 

regiões ricas em poeira com constantes variações de taxas de gás, poeira e altas 

temperaturas (Scott & Krot, 2014). Assim, o material presente na nebulosa entrava 

em um turbilhão de múltiplos ciclos de fusão, evaporação, condensação, 

recondensação, cristalização e agregação (Wood, 1998 apud Scott & Krot, 2014), no 

qual os côndrulos e condritos se formavam através da interação entre estes 

diferentes processos. 
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2.2 Meteoros e Meteoroides 

 

A nomenclatura se dá de acordo com a localização do corpo rochoso no espaço. 

São chamados de Meteoroide enquanto orbitam o espaço, Meteoro ou Estrela 

cadente enquanto estão atravessando a atmosfera terrestre e Meteorito quando 

atingem a superfície terrestre. 

 

O sufixo “oide” é utilizado para caracterizar todos os corpos rochosos com tamanho 

e massa subplanetário, menor que um planeta, que apresentam órbita independente 

no espaço. Assim, os asteroides são corpos rochosos que apresentam tamanho 

subplanetário, e os meteoroides são corpos rochosos menores que os asteroides, 

que também orbitam o espaço. Os meteoroides são fragmentos que provavelmente 

se desprenderam de um asteroide parental ou cometa através de uma colisão entre 

asteroides (Norton & Chitwood, 2008). 

 

Segundo Norton & Chitwood (2008), quando um meteoroide entra na atmosfera 

terrestre, o atrito gerado entre a aceleração do movimento do corpo rochoso em 

contato com a resistência dos gases da atmosfera, tornam o meteoroide 

incandescente. A reação química entre os gases da atmosfera, os elementos 

químicos presentes no meteoroide e mais o atrito gerado na queda, gera um 

fenômeno incandescente luminoso conhecido como meteoro. Por isto, belos rastros 

luminosos são vistos cortando o céu a velocidades de 12 a 74 km/s.  

 

A luz emitida pelo meteoro durante a passagem atmosférica irá variar de cor, de uma 

queda para outra, em um espectro de luz do vermelho ao azul, raramente chegando 

ao violeta. Esta variação de cor, visível ao olho nu, ocorre de acordo com os 

elementos químicos presentes no corpo rochoso. Porém a cor visível do meteoro 

pode ainda ser influenciada pela velocidade com que o meteoroide chega na 

atmosfera e pela magnitude aparente do meteoro, já que um brilho muito intenso 

pode ofuscar a percepção de cor pelos nossos olhos.  

 

Magnitude aparente (ou visual) é um conceito astronômico que deriva do conceito de 

grandeza aparente desenvolvido pelo grego Hiparco há mais de 2.000 anos com o 
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objetivo de se comparar o brilho entre as estrelas no céu. A Magnitude é 

representada através de um valor adimensional que é medido em uma escala 

logarítmica inversa. Nesta escala, quanto menor o valor, mais brilhante é o astro 

observado. Assim, um objeto de magnitude 1 é 2,5 vezes mais brilhante que outro 

de magnitude 2. Vale destacar ainda que os astrônomos escolheram a estrela Veja, 

da constelação de Lira, como referência para ser o zero da escala. 

 

Segundo Norton & Chitwood (2008), um meteoro pode ser gerado por fragmentos 

milimétricos a métricos de um meteoroide, e podem vir a ser identificados no céu 

como um fireball ou bólido. Um fireball é quando o meteoro tem magnitude aparente 

superior a -5, e um bom parâmetro para se comparar a olho nu, é o planeta Vênus, 

que apresenta magnitude de -4,6 no céu noturno. Os maiores bólidos observados 

até hoje tem magnitudes maiores que a da Lua (-12,5), e são informalmente 

chamados de Superbólidos quando apresentam magnitude maiores que -17 e se 

aproximam com magnitude do Sol (-26,5). 

 

Geralmente os bólidos que são provenientes de meteoroides com menos de 100 

toneladas, explodem na atmosfera em um flash brilhante quando atinge 

aproximadamente 9 km de altitude. Neste momento, a resistência do ar aumenta a 

tal ponto que chega a frear a queda quase que por completo, e à partir deste ponto, 

chamado de ponto de retardamento, o corpo rochoso geralmente se fragmenta em 

diversos partes, deixa de ser luminoso e passa a cair em queda livre até atingir o 

solo (Zucolotto et al., 2013). 

 

Durante a explosão, o corpo rochoso se fragmenta em diversas partes que caem na 

superfície terrestre com uma forma elipsoidal (elipse de dispersão – Figuras 1A e 

1B). Nesta elipse de dispersão, os meteoritos mais pesados se encontram em seu 

eixo maior em direção ao vértice mais distante à direção do movimento (Norton & 

Chitwood, 2008).  
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Figura 1: A – Imagem ilustrativa da elipse de dispersão na queda de um meteorito. B – Estudo de caso 

mostrando a elipse de dispersão de um meteorito com destaque para a diferença de peso dos fragmentos com 

um aumento crescente na direção do eixo principal da elipse. (Retirado de Norton & Chitwood, 2008). 

 

Os meteoroides com peso menor que 1 tonelada, comumente se desintegram 

totalmente ao entrar em contato com a atmosfera terrestre e não chegam a ser um 

meteorito. Já os meteoroides com mais de 100 toneladas, em peso aproximado, têm 

energia cinética suficiente para atravessar a atmosfera terrestre com mais de 50% 

da velocidade cósmica e gerar uma cratera de impacto na superfície. As 

consequências causadas na superfície pelo impacto de um meteorito dependem da 

massa do corpo, velocidade em que ele entrou na atmosfera, composição do 

meteoro e tipo de solo onde ocorre o impacto (Zucolotto et al., 2013). 

 

No Brasil existem 6 crateras de impacto comprovadas (melhor detalhadas no 

Capítulo 4 deste trabalho), e algumas outras ainda em estudo. As crateras 

brasileiras se encontram nos Estados de Mato Grosso, Tocantins, Santa Catarina, 

Maranhão, Paraná e São Paulo e, até hoje, 186 crateras de impacto já foram 

descobertas na superfície terrestre (Meteoritical Bulletin Database). 
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3. METEORITOS 

 

Meteoritos são rochas extraterrestres que atravessam a atmosfera e caem na 

superfície da Terra. Existem meteoritos oriundos do planeta Marte e da Lua, 

contudo, a maior parte dos meteoritos encontrados são fragmentos de rochas 

resultantes da colisão de asteroides em uma região entre os planetas Marte e Júpiter 

conhecida como Cinturão de Asteroides, ou ainda provenientes do Cinturão de 

Kuiper, localizado após a órbita de Plutão.  

 

O estudo dos científico dos meteoritos é relativamente novo, tendo se iniciado em 

1794 com o físico alemão, Ernst Chladni, e posteriormente na França em 1803 

devido a uma grande chuva de meteoros na Normandia (Zucolotto et al. 2013).  

 

Entretanto, somente no século XX que tivemos um grande avanço no estudo dos 

meteoritos, nos aproximando de como os estudamos hoje. Ao longo dos últimos 

anos, o entendimento da gênese dos meteoritos deu grandes saltos, sendo assunto 

de diversos trabalhos científicos acerca do entendimento da formação e evolução do 

Sistema Solar e planetas constituintes, da gênese dos primeiros sólidos e de 

sistemas extra-solares. 

 

O estudo dos meteoritos tem uma evidente vantagem sobre as observações 

astronômicas, já que a amostra se encontra aqui na Terra em nossas mãos. Desta 

maneira está, disponível para que sejam feitas diversas análises diretas, como por 

exemplo, análises químicas, mineralógicas, petrológicas e isotópicas, no intuito de 

melhor compreender as condições em que estas rochas foram formadas lá fora no 

cosmos a bilhões de anos atrás. 

 

Hoje, já foram descritos aproximadamente 100 tipos de asteroides parentais, ou 

seja, corpos celestes oriundos dos meteoritos encontrados, e 85% dos meteoritos 

encontrados são condritos (Norton & Chitwood, 2008). Os condritos são meteoritos 

rochosos primitivos, provenientes dos asteroides que não sofreram diferenciação 

magmática, ou seja, não foram fundidos e separados segundo sua composição e 

densidade.  
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Os constituintes mais abundantes dos condritos são os côndrulos, compondo em 

média 70% do volume de um condrito ordinário (Scott & Krot, 2014). Os côndrulos 

são pequenos aglomerados ígneos, ricos em silicatos de olivina, piroxênio, metal, 

sulfeto, vidro e poeira cósmica que aparecem nos meteoritos com uma textura 

concêntrica e tamanhos milimétricos (Zanda, 2004).  

 

Acredita-se que os côndrulos foram gerados por um conjunto de poeira cósmica, 

acréscimo de calor, choque entre partículas, fusão e condensação de gases na 

Nebulosa ou Disco protoplanetário durante o início da formação do Sistema Solar a 

4,567 bilhões de anos atrás (Scott & Krot, 2014). 

 

Os meteoritos caem aleatoriamente na Terra, ou seja, podem cair em qualquer ponto 

da superfície terrestre a qualquer momento. Entretanto, nas geleiras dos polos sul e 

norte e nos desertos encontram-se mais meteoritos pelo fato de que nestes 

ambientes o intemperismo ocorre de forma mais lenta, implicando em facilidade na 

observação dos meteoritos e também na facilidade de se detectar anomalias 

magnéticas no solo. Porém, não existe um lugar no globo que tenha uma maior 

tendência de um meteoro cair (Zucolotto et al. 2013). 

 

Estima-se que 500 kg de fragmentos de meteoritos atinjam a Terra por ano e cerca 

de 10 a 50 meteoritos caiam na Terra a cada dia. Porém, boa parte dos meteoritos 

caem sobre o mar ou em áreas inóspitas e apenas 1/3 deles são 

potencialmente descobertos (Zucolotto et al., 2013). 

 

Hoje, no banco de dados internacional de meteoritos, Meteoritical Bulletin Database, 

há 62.266 meteoritos catalogados, sendo que 8.856 deles ainda não foram 

classificados. Os condritos ordinários são os meteoritos mais encontrados, e há 

45.829 deles já classificados, ou seja, 86% dos meteoritos catalogados e 

classificados são condritos ordinários.  

 

Dentre os condritos ordinários, 20.429 são classificados como do tipo H, 18.284 são 

do tipo L e por fim, 7.124 são classificados como LL. Ou seja, 45% dos condritos 

ordinários são do tipo H, 40% são do tipo L e 15% são do tipo LL. 
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Foram registrados junto ao Meteoritical Bulletin Database ainda: 2.262 acondritos, 

1.934 condritos carbonáceos, 1.126 meteoritos metálicos, 240 lunares, 163 

marcianos e 106 palasitos. 

 

3.1 Características Macroscópicas dos Meteoritos 

 

Neste item (3.1) as características descritas são baseadas nos livros de Zucolotto et 

al. (2013) e Norton & Chitwood (2008). 

 

A Crosta de fusão é uma fina camada escura que envolve o meteorito e foi gerada 

durante a sua passagem atmosférica. O calor gerado pela resistência do ar funde, 

vaporiza e vitrifica a superfície externa do meteoro. Como a difusão do calor para o 

interior do meteoro é menor que a perda de matéria e calor para o ar, o calor gerado 

durante a entrada do meteorito não chega a penetrar o seu interior e a crosta de 

fusão ocorre apenas na superfície externa.  

 

Normalmente, as crostas de fusão encontradas são foscas e tem a cor preta ou 

marrom, porém elas podem ser de cor cinza, bege, preto-azulada ou verde, e em 

vez de fosca pode ser vítrea. Ocorrem algumas variações milimétricas de espessura, 

no geral entre 1 a 2 mm, de acordo com o tamanho e a resistência do meteorito. Há 

casos ainda onde a crosta de fusão é secundária, ou seja, o meteorito se fragmenta 

durante a passagem pela atmosfera e forma uma nova crosta de fusão na face 

fragmentada. Em geral a crosta de fusão secundária é incompleta e mais fina que a 

crosta de fusão primária. 

 

A crosta de fusão terá composição variando de acordo com a própria composição 

química do meteorito, que é a origem do material fundido e vitrificado da crosta. 

Assim, os minerais que têm ferro em sua composição, ou seja, a maioria dos 

meteoritos, irão se oxidar formando magnetita e terão uma cor preta ou escura na 

crosta de fusão. Porém, alguns acondritos, por não conterem ferro como elemento 

ou óxido, terão crosta de fusão mais clara, na cor bege ou acinzentada.  

 

Já os meteoritos metálicos, ao atravessarem a atmosfera terrestre, formam uma 
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crosta de fusão bem fina e frágil, apresentando uma coloração preto-azulada 

semelhante ao aço fundido. Esta crosta é formada basicamente por óxido de ferro, 

sendo facilmente sujeita a modificação pelo intemperismo químico. 

 

Sendo assim, todos os meteoritos recém caídos apresentam crosta de fusão e tem a 

superfície da rocha quente, de forma sensível ao tato, quando achado momentos 

após a sua queda. 

  

Outra textura comum nos meteoritos são os Regmaglitos, ou seja, depressões 

geradas durante a passagem atmosférica, semelhante à marca de dedos, que se 

desenvolvem na superfície do meteorito. A resistência do ar gera no meteoro uma 

ablação que molda a superfície erodida, de forma semelhante ao que vemos em 

leitos de rios rochosos que foram muito erodidos pela ação fluvial cascalhosa.  

 

Assim, os meteoritos que apresentam com maior frequência aspecto textural de 

regmaglitos são os meteoritos metálicos, pois, por apresentarem maior resistência 

física, se fragmentam menos durante a passagem atmosférica, e desta forma, ficam 

mais tempo com a mesma superfície exposta à ação erosiva do ar. Há ainda alguns 

casos raros em que a ação erosiva da atmosfera gera meteoritos com um formato 

aerodinâmico de cone ou escudo. Neste caso, ao invés de regmaglitos, podem se 

formar linhas de fluxo preferenciais na superfície externa do meteorito, linhas estas 

que seriam resultado de uma orientação erosiva preferencial e, assim, o meteorito é 

caracterizado como um meteorito orientado.  

 

Os condritos são os meteoritos mais encontrados até então na superfície terrestre, 

sendo assim, a identificação dos Côndrulos em uma rocha meteorítica é algo bem 

comum e importante nas análises preliminares de meteoritos.  

 

Os côndrulos apresentam tamanho milimétrico a centimétrico, e tem uma textura 

concêntrica característica que pode ser facilmente identificada ao lixar um condrito 

ordinário. Devido ao intemperismo presente na superfície terrestre, os côndrulos são 

comumente observados como “pintas” de cor bronze ou ferrugem, causado pela 

oxidação dos sulfetos, metais e silicatos do meteorito. 
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O Magnetismo é uma característica comum na grande maioria dos meteoritos 

devido à ocorrência de ligas de ferro-níquel em sua composição. Estas ligas 

metálicas fazem com que os meteoritos em geral sejam atraídos por imã, com 

exceção dos acondritos, que não contém ligas metálicas. Para uma melhor 

observação das ligas de ferro-níquel e um melhor teste magnético, podemos lixar os 

meteoritos e, assim, as ligas de ferro-níquel serão facilmente visíveis pelos pontos 

com brilho metálico ou pelo interior do meteorito totalmente metálico, dependendo do 

tipo estudado. O uso de ácido nítrico também pode ser utilizado na identificação de 

ligas de ferro-níquel. 

 

A Densidade dos meteoritos em geral é alta devido à presença comum de ligas 

metálicas de ferro-níquel. Os meteoritos metálicos apresentam densidades de 7 a 8 

g/cm³, os meteoritos mistos de 4 a 5 g/cm³ e os rochosos de 3 a 4 g/cm³. Já que a 

crosta terrestre tem em média 2,66 g/cm³ de densidade, no geral a densidade de um 

meteorito é maior que a de uma rocha terrestre, porém não é uma regra a ser 

seguida.  

 

Os meteoritos tem densidade equivalente ao manto e núcleo externo terrestre, e 

estima-se que o núcleo interno da Terra tenha densidades de 9 a 13 g/cm³. Desta 

forma, os meteoritos que já sofreram diferenciação magmática em seus asteroides 

parentais, como por exemplo os meteoritos metálicos e mistos, são ótimos análogos 

às rochas do manto e núcleo do planeta Terra, já que muitas vezes não 

conseguimos ter acesso a estes tipos de rochas da Terra. Assim, no passado, 

enquanto os métodos de análise indireta sobre as camadas da Terra ainda era algo 

novo e pouco explorado, a análise direta dos meteoritos foi uma excelente 

ferramenta de estudo sobre a composição, mineralogia e densidade do planeta 

Terra. 

 

3.2 Características Microscópicas dos Meteoritos 

 

A textura condrítica observada nos condritos ordinários pode aparecer sob diferentes 

aspectos. Por exemplo, alguns condritos apresentam côndrulos abundantes e bem 

delineados, outros já aparecem deformados e alterados por metamorfismo ou 



 

 

 

35 

intemperismo. Os condritos apresentam ainda diferentes tipos de matriz, que pode 

ser de opaca a vítrea, criptocristalina a microcristalina, recristalizada a não 

recristalizada (Zucolotto et al., 2013). 

 

Os côndrulos apresentam uma grande variação de tamanho, mineralogia e 

composição, porém a maioria dos côndrulos tem de 0,1 a 3,8 mm de diâmetro. Os 

minerais estudados em meteoritos apresentam equivalência em grande parte das 

texturas encontradas em rochas terrestres, como por exemplo, as texturas 

poiquilítica, porfirítica, idiomórfica, hipidiomórfica, criptocristalina, microcristalina, 

inclusão, mesóstase, granular etc (Norton & Chitwood, 2008). 

 

Entretanto, há algumas texturas estudadas nos côndrulos que são típicas dos 

meteoritos e, além disto, são diagnósticos da mineralogia que forma determinado 

côndrulo. Por exemplo, ao se observar uma textura Barrada, é diagnóstico de que 

aquele mineral é uma olivina, assim como, ao observar uma textura Radial, é 

diagnóstico do mineral que constitui aquele côndrulo ser um piroxênio (Figuras 2A e 

2B, respectivamente). 

 

 

Figura 2: A – Olivina Barrada com o crescimento orientado em duas direções envolto por vidro recristalizado. 

B – Piroxênio Radial (enstatita) que foi totalmente recristalizado no processo de fusão. (Retirado de Norton & 

Chitwood, 2008). 

 

Os côndrulos ferromagnesianos são os mais abundantes e, por isto, são os mais 

estudados. Sendo assim, a partir de uma análise microscópica em lâmina delgada, 

os côndrulos passaram a ser classificados quanto a sua textura e mineralogia 

segundo a metodologia proposta por Keil & Gooding (1981). 
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Tabela 1 - Sistema de classificação dos côndrulos, destacando a textura e porcentagem em lâmina 

correspondente a cada tipo. (Lauretta et al., 2005). 

 

 

Na Tabela 1 podemos observar a classificação dos 8 tipos de côndrulos em ordem 

de maior ocorrência. Estes tipos são classificados quanto a sua textura em 4 

Grupos: Porfirítico, Não Porfirítico, Granular e Metálico. Os tipos de côndrulos em 

ordem decrescente de abundância são: POP – Olivina-Piroxênio Porfirítico, PO – 

Olivina Porfirítico, PP – Piroxênio Porfirítico, RP – Piroxênio Radial, BO – Olivina 

Barrada, CC – Criptocristalino, GOP – Olivina-Piroxênio Granular e M – Metálico. 

 

Os côndrulos do grupo 1, porfirítico, são caracterizados pela presença de cristais 

eudrais e anedrais desenvolvidos, chamados de fenocristais, e pela presença de 

mesóstase vítrea criptocristalina ou microcristalina dentro dos côndrulos. De acordo 

com a mineralogia do fenocristal, o côndrulo é denominado dentre os 3 tipos 

descritos acima (POP, PO e PP). 

 

Já os côndrulos não porfiríticos do grupo 2 (Tabela 1) são formados por minerais 

ferromagnesianos que apresentam granulação fina em forma de barras paralelas 

(BO; Figura 2A) ou radial (RP; Figura 2B). Há ainda as texturas granulares (GOP) de 

olivina e piroxênio granular dentro de um mesmo côndrulo (Figura 8A), a granulação 

criptocristalina (CC; Figura 11A) do mineral piroxênio por todo o côndrulo e os 

côndrulos metálicos (M) formados por ligas de Fe-Ni (Figura 12). 

 

A classificação do Meteorito Buritizal de acordo com esta metodologia apresentada 

(Tabela 1) pode ser observada no item 4.4 deste trabalho. 
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3.3 Classificação dos Meteoritos 

 

Há uma vasta variedade de tipos rochosos provenientes de corpos celestes que 

atingem a superfície terrestre, como pode ser visto na Tabela 2. Desta forma, a 

classificação dos meteoritos, assim como sua taxonomia, exige diversas análises 

para subclassificar o meteorito de estudo quanto a composição química, isotópica do 

oxigênio, mineralogia, petrologia, textura e proporção de alguns componentes dos 

condritos (Krot et al. 2014).  

 

Como já destacado, o enfoque deste trabalho foi no estudo dos condritos, classes, 

grupos e tipos subsequentes, visando classificar o Meteorito Buritizal dentre os 

parâmetros internacionais de estudo. 

 

Tabela 2 – Classificação dos meteoritos em Classes: Condritos Carbonáceos, Condritos Ordinários, 

Condritos Enstatita, Adicionais, Acondritos Primitivos, Acondritos Diferenciados, Mistos, Metálicos, 

Marcianos e Lunares, respectivamente. (Retirado de Krot et al., 2014). 
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Como explicado no item 3 acima, os condritos são meteoritos rochosos que 

correspondem às rochas mais antigas do Sistema Solar, e tem sua nomenclatura 

derivada de seu constituinte mais abundante, os côndrulos. Geralmente os condritos 

tem composição ultramáfica composta predominantemente de ferro, magnésio, sílica 

e oxigênio, resultando em uma mineralogia predominante de olivinas, piroxênios e 

ligas de Fe-Ni (Scott & Krot, 2014). 

 

Entretanto, os condritos são tão diversos em sua composição textural que fica muito 

difícil estabelecer um padrão que defina suas características típicas. Além do que, o 

estudo científico mais aprofundado sobre os meteoritos é relativamente recente e 

ocorreu somente a partir no século XX. Por exemplo, de acordo com o apresentado 

por Scott & Krot (2014), anteriormente se estabeleceu um padrão em que os 

côndrulos ocorriam entre 0,01 a 1 mm de diâmetro. Porém, recentemente em novas 

descobertas na Antártica e no Deserto do Sahara foram encontrados côndrulos bem 

maiores, de 1 a 10 mm, evidenciando assim que o estudo dos meteoritos ainda vem 

sofrendo modificações em seus padrões classificatórios nos últimos anos. 

 

Os condritos estão divididos em classes (Tabela 2): Condritos Carbonáceos (C), 

Condritos Ordinários (OC), Enstatita Condrito (E) e os adicionais Rumurutitos (R) e 

Kakangaritos (K). Estas classes, com exceção dos adicionais R e K, são ainda 

subdivididos em grupo, tipo e subtipo petrológico (Huss et al., 2006; Vide itens 4.5 e 

4.6). 

 

Os condritos apresentam diferentes proporções entre 3 componentes principais e 2 

secundários Os componentes principais são: 1- Inclusões refratárias que variam 

entre 0,01 a 3 vol.%; 2- Ligas metálicas de Fe-Ni entre 0,01 a 70%; 3- Matriz que 

pode variar entre 1 a 80%. Já os componentes secundários são: 1- Diâmetro médio 

dos côndrulos que pode variar entre 0,01 mm a poucos milímetros; 2- Porcentagem 

em volume dos côndrulos entre <5 a 80% (Scott & Krot, 2014; Vide Tabela 3).  Estes 

componentes são utilizados na classificação das classes, grupos e tipos dos 

condritos que serão também abordados no Capítulo 4 deste trabalho (Classificação 

do Meteorito Buritizal) e nas Tabelas 2, 3 e 4. 
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3.4 METEORITOS BRASILEIROS 

 

O Brasil apresenta 70 meteoritos oficiais e 6 astroblemas ou crateras de impacto 

catalogados oficialmente na Meteoritical Bulletin Database, junto a Meteoritical 

Society, que podem ser observados na Figura 3 (feita antes da oficialização do 

Meteorito Buritizal) de acordo com a sua localização geográfica. 

 

 

Figura 3: Catálogo de 69 meteoritos brasileiros (círculos) e das 6 crateras de impacto brasileiras (estrelas) 

registrados oficialmente na Meteoritical Bulletin Database. (Imagem retirada do Google Maps em 2015). 

 

As 6 crateras de impacto brasileiras destacadas na Figura 3 são:  

 Araguainha – Localizada no Mato Grosso com 40 km de diâmetro. 

 Serra da Cangalha – Localizada em Tocantins com 12 km de diâmetro. 

 Vargeão – Localizada em Santa Catarina com 12 km de diâmetro. 

 Riachão – Localizada no Maranhão com 4,5 km de diâmetro. 

 Vista Alegre – Localizada no Paraná com 9,5 km de diâmetro. 

 Colônia – Localizada em São Paulo com 3,6 km de diâmetro. 
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A lista completa dos 70 meteoritos brasileiros pode ser encontrada no sítio da 

Meteoritical Bulletin Database (http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php). 

Entretanto, abaixo nas Figura 4A e 4B listaremos algumas análises estatísticas que 

nos mostrarão uma visão geral sobre os meteoritos brasileiros. 

 

 

Figura 4: A – Ilustra que dentre os meteoritos brasileiros encontrados 51% são metálicos, 48% rochosos e 1% 

são mistos. B – Ilustra que 65% dos meteoritos são classificados como achados, correspondendo a 45 

meteoritos, e que 35% são quedas, correspondendo a 24 meteoritos. (Imagens de Oliveira, 2015). 

 

Notamos na análise estatística que dentre os meteoritos brasileiros encontrados e 

oficializados até então, a maior parte foi classificada como metálico (Fig. 4A), tem 

sua massa total entre 1 e 10 quilogramas (Fig. 5) e são achados (Fig. 4B), ou seja, a 

sua passagem pela atmosfera terrestre e queda na superfície não foi registrada.  

 

 

Figura 5: Análise estatística da massa total de cada meteorito brasileiro que estão separados por 7 intervalos 

de massa que estão destacados à direita na legenda da figura. O intervalo de massa de 1 a 10 quilos é o mais 

abundante, correspondendo a 29%, seguido como 21% pelos meteoritos entre 10 e 50 quilos. (Oliveira, 2015). 
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4. CLASSIFICAÇÃO DO METEORITO BURITIZAL 
 

Em uma análise preliminar, ou seja, em amostra de mão, foi observado que o 

Meteorito Buritizal é um meteorito rochoso do tipo Condrito da classe Ordinário 

(Figura 6). Esta conclusão inicial ocorreu devido à alta quantidade de côndrulos 

observados na amostra com uma porcentagem maior que 60%, devido à elevada 

presença de minerais ferromagnesianos, assim como a baixa, porém observável, 

presença de metais na amostra (Weisberg et al., 2006; Scott & Krot, 2014; Figura 6; 

Anexos 7 e 8). 

 

Foram observadas inicialmente ainda algumas características no meteorito, como a 

ausência de carbonatos na amostra, a não efervescência ao uso de ácido, a elevada 

quantidade de côndrulos e a baixa alteração aquosa no meteorito, descartando 

assim a opção de ser um meteorito Carbonáceo. Igualmente, a baixa quantidade de 

metais, posteriormente observada em lâmina petrográfica, em 2% do volume da 

amostra, descartou a possibilidade de ser um meteorito classificado como um 

Enstatita Condrito, Kakangarito ou Rumurutito, também não compatível com a baixa 

quantidade de matriz observada em 15% da rocha (Scott & Krot, 2014; Anexo 8). 

 

 

Figura 6: A – Os 3 fragmentos do Meteorito Buritizal encontrados pelo jornalista Saulo Gomes em 1967. Os 

fragmentos apresentam tamanho aproximado em centímetros de 6x4x3 / 4x3x2 / 4,5x3x2 (cm³). B – Seção de 

corte da amostra vista em lupa. Destaque para a abundância de côndrulos bem delineados. C – Seção delgada 

do Meteorito Buritizal realizada no estudo feito por Zanardo et al. (2011). 
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4.1 Análise quanto ao Grupo do Ferro 

 

O Meteorito Buritizal tem 3,3 g/cm³ de densidade, e pode ser observado na Tabela 3, 

retirada do trabalho de Scott & Krot (2014), os parâmetros utilizados para identificar 

qual grupo do ferro o meteorito pertence. Assim, notamos que a porcentagem de 

metais em 2%, a média do diâmetro dos côndrulos em 0,8 milímetros e a elevada 

quantidade de côndrulos bem definidos (Figura 6; Anexos 7 e 8) indicam que o 

condrito estudado é Ordinário do grupo L ou LL. 

 

Tabela 3 - Grupo dos Condritos segundo a abundância de inclusões refratárias, côndrulos, ligas 

metálicas de Fe-Ni, matriz e outras propriedades importantes (Scott & Krot, 2014). 

 

 

Já no trabalho de Weisberg et al. (2006), os valores de referência da quantidade de 

metais e média do diâmetro dos côndrulos são ligeiramente diferentes, como visto 

abaixo na Tabela 4. Os valores, correspondentes, obtidos no Meteorito Buritizal são 

de 2% e 0,8 mm, que apontam para os grupos do ferro L ou LL, apresentando uma 

maior proximidade ao grupo LL, porém, ao analisar somente estes parâmetros o 

resultado ainda não é conclusivo. 
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Tabela 4 - Grupo dos Condritos segundo as características petrológicas (Weisberg et al., 2006). 

 

 

Ainda na classificação quanto ao grupo do ferro, foram analisados os dados de 

composição química dos elementos maiores, utilizando o método de Espectrômetro 

de Emissão em Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-ES), realizado por Zanardo et. 

al. (2011) ao estudar previamente um outro fragmento do mesmo meteorito. 

 

Nesta análise, segundo o proposto por Van Schmus & Wood (1967), foi observado 

que os valores de Al2O3/SiO2 e CaO/SiO2*, respectivamente, em 0,056 (2.25 / 40.35) 

e 0,049 (2.0 / 40.35), indicam que o Meteorito Buritizal é do grupo LL. Entretanto, é 

importante destacar que em sua origem as análises são calculadas sobre Al/Si e 

Ca/Si, porém os resultados obtidos com esta adaptação foram coerentes com o 

restante do estudo. 

 

Nas análises geoquímicas de FeO realizadas em microssonda eletrônica foi obtido o 

valor médio de 13,3% nos côndrulos, 16,4% na matriz e 71,7% nos metais, no qual, 

ao calcular a média ponderada* referente a porcentagem modal de 83% de 

côndrulos, 15% de matriz e 2% de metais, resultou em uma quantidade em peso, 

aproximada, de ferro total do Meteorito Buritizal em 14,93%.  

 

* Nota do cálculo realizado: [(83 x 13.3) + (2 x 71.7) + (15 x 16.4)] / 100 = 14.933 

 

Segundo Zanardo et al. (2011), a porcentagem em peso do ferro trivalente Fe2O3 

total é de 26,82%, com uma correção para o FeO total para 24,13%. Desta forma, 

iremos fazer uma correção* entre os valores obtidos nas duas distintas metodologias 

estudadas para se obter um valor que minimize a margem de erro dos dois 

processos, e assim, utilizar a média entre os valores obtidos, definindo o Meteorito 

Buritizal com 20,88% de FeO total.  
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*Nota do cálculo realizado: (14.933 + 26.82) / 2 = 20.876. 

 

O valor final para o ferro total obtido neste trabalho de 20,88% é compatível com os 

condritos ordinários do grupo LL segundo Zucolotto et al. (2013), na qual aponta o 

intervalo entre 19 a 22% de ferro total para o grupo LL. 

 

Por vim, foi realizado ainda neste trabalho uma análise de susceptibilidade magnética 

em uma lâmina petrográfica do Meteorito Buritizal visando utilizarmos mais um 

parâmetro para definir o meteorito quanto ao grau de ferro em H, L ou LL (Scott & 

Krot, 2014; Weisberg et al., 2006). 

 

Desta forma, na análise realizada foi detectada uma baixa resposta magnética na 

amostra, logX = 4,47, que é compatível com as quedas de meteoritos do grupo LL3 

estudadas segundo Rochette et al. (2013), na qual os valores magnéticos variam de 

logX = 4,37 ±0,24 para os LL3.  Análise esta, ainda corroborado pela baixíssima 

oxidação do ferro observada na amostra de estudo do Meteorito Buritizal, 

representado pela classificação do grau de intemperismo nos metais (Wlotzka, 1993; 

Vide item 4.2). 

 

4.2 Grau de Intemperismo 

 

Wlotzka (1993 apud Krot et al. 2014) definiu uma classificação referente ao grau de 

intemperismo ocorrido em meteoritos recentemente encontrados na superfície 

terrestre que devem ser analisados ao microscópio em seção polida. Neste método 

de classificação há 7 estágios classificatórios que vão de W0 a W6, ou seja, estágios 

de intemperismo crescente que vão do menos alterado para o mais alterado. 

 

W0 – Oxidação do metal e sulfetos não observada. 

W1 – Baixa alteração observada em veios, ao redor de metais e nos sulfetos. 

W2 – Moderada oxidação em 20 a 60% dos metais. 

W3 – Forte oxidação em 60 a 95% dos metais. 

W4 – Completa oxidação dos metais e troilita, porém sem alteração nos silicatos. 

W5 – Início de alteração nas fissuras dos silicatos. 
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W6 – Completa alteração nos metais e silicatos substituindo por argilominerais e 

óxidos. 

 

Desta forma, o Meteorito Buritizal foi classificado em W1, pois foi observado 

oxidação em raros pontos na amostra, localizados em pequenos veios e em finas 

camadas ao redor dos metais e sulfetos (Figuras 10A, 13 e 14A). 

 

4.3 Estágio de Choque 

 

Stöffler et al. (1991), posteriormente aperfeiçoado por Rubin & Scott (1997 apud Krot 

et al., 2014) definiram um sistema de classificação para o estágio de choque que é 

referência no estudo dos condritos ordinários, no qual há 6 estágios de classificação 

que vão de S1 a S6. Neste método, são observadas em lâmina petrográfica as 

deformações mecânicas presentes nos minerais olivina, plagioclásio (quando 

presente) e ortopiroxênio que foram causadas pela colisão entre asteroides e/ou 

corpos parentais no espaço desde a sua formação até a sua queda na superfície 

terrestre. Vale destacar que depois do S6, há o estágio de fusão total, no qual há 

brechas e rochas fundidas pelo impacto de asteroides. 

 

S1 (<5 GPa) – Ausência de choque – Extinção reta. 

S2 (5 – 10) – Choque muito fraco – Extinção ondulante e fraturas irregulares. 

S3 (15 – 20) – Choque fraco – Extinção ondulante, fraturas planares e irregulares. 

S4 (30 – 35) – Choque moderado – Mosaicismo fraco e fraturas planares. 

S5 (45 – 55) – Choque forte – Mosaicismo forte, fraturas e deformação planar. 

S6 (75 – 90) – Choque muito forte – Recristalização em estado sólido e fusão 

parcial. 

 

Devido à ausência de plagioclásio na amostra, a análise no Meteorito Buritizal foi 

realizada apenas sobre as olivinas e ortopiroxênios, sendo desta forma classificado 

com estágio de choque S3 (Stöffler et al.,1991; Brearley & Jones, 1998; Krot et al., 

2014). Neste estágio, o choque observado no meteorito é fraco, de 

aproximadamente 15 a 20 GPa, sendo notado em análise petrográfica pela presença 
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de extinção ondulante, fraturas irregulares e planares em diversos côndrulos e 

cristais de olivina e ortopiroxênio, como por exemplo mostrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Côndrulo de Ortopiroxênio Porfirítico bem delineado apresentando diversas fraturas planares e 

irregulares típicas do estágio de choque S3 presente na amostra do Meteorito Buritizal. (Fotomicrografia obtida 

em luz transmitida natural). 

 

Foi utilizado ainda neste trabalho um adendo feito por Krot et al. (2014) à 

classificação de estágio de choque proposta por Stöffler et al. (1991), que melhor 

detalhou a formação de brechas em condritos, assim como sua classificação. Vale 

destacar que o conceito de brechas no estudo de meteoritos é bem semelhante ao 

utilizado na geologia terrestre, na qual há diversos mecanismos e “rochas fonte” para 

se formar uma brecha, entretanto prevalece o processo onde a brecha é mais nova 

do que a rocha fonte. 

 

Na amostra de estudo, clastos e fragmentos rochosos foram observados indicando 

que o Meteorito Buritizal é uma brecha classificada como Genômica (Krot et al., 

2014). Os clastos aparecem com matriz de cor bege amarronzada predominante por 

toda a brecha, apresentando material criptocristalino de minerais silicáticos, 

fragmentos de minerais e vidro com variados tamanhos milimétricos (Figura 8). A 

composição química da massa brechada (Fig. 8) obtida em microssonda eletrônica 

pode ser observada abaixo na Tabela 5.  

 

Além disto, para que os clastos brechados tenham sido formados é necessário que 

tenha havido um estágio de choque no asteroide parental mais elevado do que o 

observado no meteorito, o que seria correspondente a classificação S6 ou superior. 
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Desta forma, concluímos que o corpo parental sofreu uma deformação metamórfica 

mais elevada do que o S3 observado no Meteorito Buritizal. Vale ainda destacar que 

este cenário é típico das Brechas Genômicas segundo Krot et al. (2014), na qual os 

clastos observados são do mesmo grupo composicional do asteroide parental do 

meteorito, porém, apresentando diferentes estágios metamórficos. 

 

 

Figura 8: Clasto lítico observado no Meteorito Buritizal destacando uma massa criptocristalina brechada na 

cor bege amarronzada (lado direito da foto), apresentando fragmentos de minerais e vidro de diversos 

tamanhos milimétricos. (Fotomicrografia obtida em luz transmitida polarizada). 

 
Tabela 5 – Composição química obtida em microssonda eletrônica na massa brechada acima do 

Meteorito Buritizal. 

No. Al2O3 MgO Na2O SiO2 FeO CaO TiO2 MnO Cr2O3 ZnO Total 

1 6.58 17.85 0.02 51.96 15.08 2.97 0.18 0.36 0.79 0.05 95.82 

2 2.65 28.97 0.03 42.17 25.93 0.69 0.05 0.51 0.52 0.02 101.54 

3 8.35 3.95 0.16 61.76 12.51 9.33 0.37 0.30 0.62 0.00 97.34 

4 8.43 7.64 0.09 63.26 12.02 5.51 0.26 0.28 0.53 0.00 98.01 

Média 6.50 14.60 0.07 54.79 16.38 4.62 0.21 0.36 0.61 0.02 98.18 

 

Por fim, vale ressaltar que a composição química observada no clasto brechado é 

muito semelhante à composição química média do meteorito, com um ligeiro 

aumento na porcentagem de Al2O3, CaO e SiO2. Esta observação corrobora a 

classificação da brecha como sendo proveniente do mesmo asteroide parental e tipo 

rochoso do meteorito, sendo assim, o Meteorito Buritizal passa a ser classificado 

como uma Brecha de Condrito Ordinário LL, ou, também chamado de Condrito 

Ordinário LL Brechado. 
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4.4 Mineralogia, Textura e Composição Química 

 

Foram analisadas duas lâminas petrográficas do Meteorito Buritizal, nas quais foi 

observado a abundância de côndrulos bem delineados, baixa ocorrência de metais, 

muito baixo intemperismo e pouco metamorfismo térmico sofrido pelo meteorito. A 

mineralogia observada no meteorito é ultramáfica composta por fenocristais finos a 

grossos de Olivina, Ortopiroxênio, Clinopiroxênio, Ligas de ferro e níquel, Troilita, 

Vidro, Goethita e Ringwoodita, em ordem decrescente de ocorrência. Os silicatos 

ferromagnesianos observados apresentam teores de magnésio mais elevados que 

de ferro, apresentando uma maior ocorrência mineral de Forsterita/Crisolita e 

Enstatita/Clinoenstatita (Anexos 4, 5 e 6; Figuras 9A e 9B). 

 

Os teores químicos obtidos na microssonda eletrônica em olivinas (Anexos 4 e 5) 

resultam em teores de faialita (Fa) entre 0,2% a 43,0% (Figura 9A). Assim como, os 

pontos analisados nos piroxênios de baixo cálcio (Anexo 6) resultaram em teores de 

ferrossilita (Fs) variando entre 3,7% a 33,9% e wollastonita (Wo) variando entre 0,3% 

a 5,4%. Foram ainda observados nos piroxênios cristais de augita e pigeonita com 

valores de cálcio mais elevados (Figura 9B). Estas análises deixaram evidente que o 

Meteorito Buritizal tem composição química altamente heterogênea dentre os 

silicatos ferromagnesianos, de forma equivalente ao observado nos meteoritos 

primitivos não equilibrados (Weisberg et al., 2006; Huss et al., 2006). 

 

      

Figura 9: A e B – Análise composicional das olivinas (28 pontos) e piroxênios (10 pontos) respectivamente, 

calculados através da porcentagem em peso obtida na microssonda eletrônica, indicando um elevado teor de 

magnésio e uma elevada heterogeneidade composicional característica dos condritos primitivos. 
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A porcentagem modal observada em lâmina delgada corresponde a 83% de 

côndrulos, 15% de matriz e 2% de metais (Anexos 7 e 8). A matriz observada é 

formada de vidro, material metálico, ferro-magnesiano e material silicático 

criptocristalino a microcristalino. A coloração observada é escura, opaca, indicando 

que houve pouca recristalização metamórfica na matriz (Figura 14B) e, assim, 

indicando também que o meteorito sofreu pouca deformação e metamorfismo 

térmico em sua formação e impactos asteroidais no espaço. 

 

Dentre os côndrulos, foi observada a ocorrência de olivina, ortopiroxênio e 

clinopiroxênio como sendo seus principais constituintes. Porém, uma rara ocorrência 

de côndrulos metálicos foi observada, na qual ligas de Fe-Ni e troilita são 

observados dentro dos côndrulos. Segundo Krot et al. (2000 apud Cohen & Hewis, 

2004), a presença dos côndrulos metálicos indica em alguns condritos que os metais 

teriam se formado diretamente da condensação da nebulosa solar, indicando nestes 

condritos uma composição química e mineralógica primitiva, típica do tipo 

petrológico 3. 

 

Segundo Keil & Gooding (1981 apud Zucolotto et al., 2013), os côndrulos são 

classificados quanto a sua textura em 8 tipos que são divididos em 4 grupos (Vide 

item 3.2). No Meteorito Buritizal foram descritos todos os 8 tipos de texturas 

observadas em côndrulos. Uma vez que o meteorito em estudo é primitivo e não 

equilibrado, é comum observar textura, mineralogia e composição heterogênea, 

como foi o caso neste trabalho (Vide anexos 7 e 8). 

 

Desta forma, a composição modal das texturas observada em côndrulos foi de: 

 Grupo 1 (Figuras 10B e 7) – Olivina-Piroxênio Porfirítico – 46%, Olivina 

Porfirítico – 18% e Piroxênio Porfirítico – 13%. 

 Grupo 2 (Figuras 11A, 11B e 12A) – Piroxênio Radial – 9%, Olivina Barrada – 

4% e Criptocritalino – 3%. 

 Grupo 3 (Figura 10A) – Olivina-Piroxênio Granular – 6%. 

 Côndrulos Metálicos (Figuras 13 e 14A) – Nos quais foram observadas ligas de 

Fe-Ni e sulfeto troilita – <1%. 
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200 μm

 

Figura 10: A – Côndrulo de Olivina Piroxênio Granular com sua borda muito bem delineada apresentando 

uma ligeira oxidação em sulfetos na borda. B – Côndrulo de Olivina-Piroxênio Porfirítico muito bem delineado 

ao lado do côndrulo granular visto em A. (Fotomicrografias obtidas em luz transmitida polarizada e natural, 

respectivamente). 

1000 μm

 

Figura 11: A – Côndrulo de Piroxênio Radial à direita e um fenocristal de piroxênio fraturado com extinção 

ondulante à esquerda. B – Côndrulo de Olivina Barrada. (Fotomicrografias obtidas em luz transmitida natural 

e polarizada, respectivamente). 

 

Figura 12: A – Côndrulo Criptocristalino bem delineado com borda metálica sulfetada observado no Meteorito 

Buritizal. B – Côndrulo Complexo na qual as ripas de olivina se intercruzam envoltas em matriz opaca. 

Apresenta bordas metálicas sulfetadas. (Fotomicrografias obtidas respectivamente em luz transmitida 

polarizada e natural). 

800 μm
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1000 μm

 

Figura 13: Côndrulo Metálico de kamacita no Meteorito Buritizal. Neste côndrulo a troilita de cor 

castanha bordeja as ligas de Fe-Ni de kamacita rachurada com inclusões de tetratenita. 

(Fotomicrografia obtida em luz refletida). 

 

Vale ressaltar que no grupo 2, onde ocorrem as texturas não porfiríticas, foi notado 

que o mineral cristalino é intercalado com vidro criptocristalino intersticial 

(mesóstase) dentro de um mesmo côndrulo. Assim, em análise química foi possível 

notar que as porcentagens em peso de Al2O3, CaO e SiO2 é maior no vidro 

intersticial, acompanhado de uma redução de FeO e MgO, se comparado com a 

olivina e piroxênio cristalino. 

 

Quanto aos metais, foram observadas ligas de ferro e níquel (Tabela 6) de Kamacita, 

Tetratenita e Taenita, em ordem de ocorrência. Os metais ocorrem na matriz, 

bordejando os côndrulos e formando côndrulos metálicos (Figuras 13 e 14B). Já os 

sulfetos de troilita foram encontrados principalmente na borda das ligas metálicas 

(Figuras 13 e 14A). 

 

Tabela 6 – Composição química média dos metais e troilita observados no Meteorito Buritizal. (ad = 

valor abaixo da detecção). 

Mineral      P           Fe          Cr          Ni          S           Co          Si         Total    

 Kamacita  0,03 92,96 0,08 4,55 0,70 1,29 0,01 99,42 
Tetratenita  ad 47,59 ad 52,59 0,02 0,34 0,01 100,48 
 Taenita  ad 62,47 0,01 37,32 ad 0,66 0,01 100,48 
 Troilita  ad  61,77 0,01 0,08 35,04 0,13 0,20 100,66 
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200 μm

 

Figura 14: A – Ligas de Fe-Ni bordejadas pelo sulfeto de Troilita de cor castanha. B – Ligas de Fe-Ni de 

Kamacita (clara) e Taenita (rosada), bordejadas por uma matriz cinza opaca com baixa recristalização.  

(Fotomicrografias obtidas em luz refletida). 

 

4.5 Classificação do Tipo Petrológico 

 

A metodologia de classificação petrológica dos condritos foi inicialmente proposta 

por Van Schmus & Wood (1967), porém, com o passar dos anos e avanço no estudo 

dos condritos, algumas modificações foram feitas por Sears & Dodd (1988), Brearley 

& Jones (1998), Hutchison (2004), Weisberg et al. (2006) etc, que é de onde foi 

retirada a Tabela 7 abaixo e a metodologia de referência para a classificação.  

 

Neste método (Tabela 7), os tipos petrológicos 1 e 2 representam os condritos 

carbonáceos que sofreram alteração aquosa e foram formados a temperaturas 

menores que 400°C. Já os tipos 4, 5, 6 e 7 correspondem aos condritos que foram 

formados a temperaturas maiores que 700°C e sofreram influência metamórfica 

considerável em sua estrutura cristalina. Por fim, o tipo petrológico 3 corresponde 

aos condritos que não sofreram alteração aquosa e metamórfica considerável, ou 

seja, corresponde aos condritos que apresentam composição mineralógica, química 

e texturas primitivas, semelhante aos primeiros corpos rochosos parentais que se 

formaram no Sistema Solar.  

 

100 μm



 

 

 

53 

Tabela 7 - Sumário de classificação dos condritos segundo o Tipo Petrológico de 1 a 7, baseado no 

método de Van Schmus & Wood (1967). (Retirado de Weisberg et al., 2006). 

 

 

O Meteorito Buritizal ficou enquadrado nos parâmetros petrológicos referentes ao 

tipo 3, segundo Weisberg et al. (2006), no qual a textura, composição mineralógica e 

química é heterogênea, os côndrulos são abundantes e muito bem delineados, não 

havendo a formação de feldspatos isolados em cristais e o vidro silicático é 

isotrópico.  

 

A matriz observada é opaca e apresenta uma baixa recristalização metamórfica, 

referente a menos de 20%. Destaco ainda que a matriz no tipo petrológico 3 é 

caracterizada por apresentar menos de 60% de recristalização metamórfica (Sears & 

Dodd, 1988).  

 

Vale ainda destacar que os sulfetos de troilita observados no Meteorito Buritizal 

apresentam média da porcentagem em peso do elemento níquel (Ni) em 0,09% 

(Vide anexo 2), o que é um valor baixo e compatível com o tipo petrológico 3 e 

superiores (Vide Tabela 6; Weisberg et al., 2006). 

 

Foi observado ainda no Meteorito Buritizal um côndrulo concêntrico (Figuras 15A e 

15B; Tabela 8), no qual há no centro uma massa de poeira cósmica rodeada por 

anéis silicáticos ricos em alumínio, cálcio e vidro ígneo, também conhecidos como 
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“conchas carregadas de poeira” (dust-laden shells; Rubin, 2013). Esta poeira no 

centro do côndrulo concêntrico faz referência a poeira cósmica presente no Sistema 

Solar primordial, na qual, a poeira teria sido revestida / trapeada durante o processo 

de formação dos côndrulos na nebulosa solar (Rubin, 2013). Segundo Ciesla (2005), 

estes côndrulos concêntricos de poeira teriam se formado antes da formação do 

corpo parental que deu origem ao meteorito.  

 

Desta forma, esta observação tem grande importância para o vigente trabalho de 

descrição e classificação do Meteorito Buritizal, pois corrobora mais uma vez a 

classificação do meteorito como sendo primitivo do tipo petrológico 3. 

 

  

Figura 15: A e B – Côndrulo concêntrico rico em Al apresentando massa de poeira cósmica (no centro) 

rodeado por anéis silicáticos ricos em Al, Ca e vidro ígneo. (Fotomicrografias obtidas em luz transmitida 

natural e polarizada, respectivamente). 

 
Tabela 8 – Composição química do côndrulo concêntrico analisado em microssonda eletrônica. 

No. Al2O3 MgO Na2O SiO2 FeO CaO TiO2 MnO Cr2O3 NiO ZnO Total 

1 21.03 4.67 0.13 65.78 2.82 4.62 0.64 0.05 0.56 0.00 0.03 100.32 

2 19.73 7.05 0.19 64.68 4.91 2.56 0.66 0.13 0.50 0.00 0.00 100.41 

3 22.92 8.67 0.46 60.58 5.49 1.06 0.64 0.09 0.31 0.00 0.00 100.22 

4 20.86 6.41 0.79 63.85 3.21 4.94 0.46 0.10 0.31 0.05 0.00 100.97 

Média 21.14 6.70 0.39 63.72 4.11 3.29 0.60 0.09 0.42 0.01 0.01 100.48 
  

Ainda segundo Rubin (2013), foi feito um mapeamento das zonas de poeira ao redor 

do Sol que corresponde aproximadamente a cada classe de condritos. Neste 

mapeamento foi observado que o pico da Zona de Poeira ocorreu por volta de 3.6 
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Unidades Astronômicas (UA) distantes do Sol na região que corresponde a de 

formação dos condritos carbonáceos, que apresentam muitos côndrulos 

concêntricos de poeira. Já os condritos ordinários, que é o caso do meteorito de 

estudo, correspondem a região que dista de 2 a 3 UA do Sol, sendo mais elevada a 

quantidade de poeira nebular entre 2.7 a 3.0 UA. Consideramos assim, que devido à 

ocorrência, ainda que baixa, de côndrulos concêntricos de poeira no Meteorito 

Buritizal, é possível que ele seja oriundo de um asteroide parental que orbitava a 

uma unidade astronômica próxima a 2.7 ao redor do proto-sol (~ 2.4 – 2.7UA), já que 

a amostra de estudo foi muito pequena, se comparado ao corpo parental.  

 

4.6 Classificação do Subtipo Petrológico 

 

Huss et al. (2006) fizeram uma síntese de diversos trabalhos prévios sobre a 

classificação petrológica dos condritos, como por exemplo, Van Schmus (1967), 

Sears et al. (1980), Sears & Dodd (1988) e Koblitz (2005). Desta forma, esses 

autores fizeram um detalhamento da classificação petrológica dos condritos a partir 

de um grande banco de dados, e assim, puderam definir os parâmetros de 

classificação dos subtipos petrológicos 3.0 a 3.9 (Vide Tabela 9). 

 

A ausência de qualquer equilíbrio textural (Anexo 7) dentre os côndrulos estudados 

no Meteorito Buritizal, como foi melhor detalhado no item 4.4 deste trabalho, indica, 

segundo Huss et al. (2006), que o meteorito se encontra entre os subtipos 3.0 e 3.5 

(Tabela 9). Já a análise das olivinas nos côndrulos tipo 1 não foram conclusivas, 

indicando os subtipos petrológicos 3.0 a 3.7.  

 

A análise do material feldspático, que é muito difícil de se observar, foi pouco 

explorada, entretanto, indicou que o meteorito está dentre os subtipos 3.0 a 3.3 

(Tabela 9), devido a rara presença do plagioclásio sódico (albita) modal nas 

mesóstases dos côndrulos tipo 1 e 2. 



 

 

 

56 

Tabela 9 – Resumo dos Subtipos Petrológicos em Condritos Ordinários (Huss et al., 2006). 

 

A análise do PMD da faialita (Fa) e ferrosilita (Fs), feita a partir de dados obtidos em 

microssonda eletrônica, resultou em 41,8 e 61,2 respectivamente, ou seja, a média 

do desvio padrão dividido pela média da Fa (Anexos 5) ou Fs (Anexo 6). Estes 

cálculos foram feitos segundo o proposto por Huss et al. (2006) (Tabela 9) e 

indicaram os subtipos petrológicos 3.2 ou inferior. 

 

A matriz observada é opaca (Figura 11A, 13 e 14B), apresentando menos de 20% 

de recristalização metamórfica na amostra, correspondendo assim à faixa de 

subtipos petrológicos do 3.0 ao 3.3. Já a análise sobre teor médio do elemento 

níquel na troilita resultou em um valor de 0,09% (Vide anexo 2), que corresponde a 

faixa dos subtipos 3.2 a 3.9 (Sears & Dodd, 1988). 

 

Ainda seguindo a metodologia proposta por Sears & Dodd (1988), foi realizada uma 

análise sobre a heterogeneidade dos metais, ao se observar na kamacita o desvio 
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padrão do níquel sobre a média percentual de níquel em peso (wt%). O resultado 

desta análise resultou em um valor de 16,2 (Vide anexo 3), que é compatível com os 

subtipos petrológicos 3.2 ou 3.3. 

 

Na análise do Cr2O3 (wt%; Anexo 4) nos côndrulos tipo 2 de olivinas, ou seja, nos 

côndrulos de olivina barrada, foram feitas três análises na microssonda eletrônica 

que estão abaixo representadas na Figura 16 (Grossman & Brearley, 2005). O 

resultado observado nas análises indica que o Meteorito Buritizal é do subtipo 

petrológico 3.1, 3.15 ou 3.2 apresentando uma média de 0,2% de Cr2O3 x 0,18% de 

desvio padrão (porcentagem em peso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Catodoluminescência 

 

Na análise dos parâmetros classificatórios dos condritos ordinários dentre os 

subtipos petrológicos, a utilização da técnica de catodoluminescência (CL) em 

lâmina petrográfica corroborou as análises anteriores do Meteorito Buritizal 

indicando uma classificação entre os subtipos petrológicos 3.2 a 3.4 (Huss et al., 

2006; Krot et al., 2014; Sears et al., 1990). 

Figura 16: Cr2O3 (wt%) nas olivinas barradas tipo 2. Representando o valor de Desvio padrão do 

Cr2O3 pela Média da porcentagem em peso de Cr2O3. No centro, a letra M indica a média entre 

as 3 análises realizadas. (Modificado de Grossman & Brearley (2005 apud Keil et al., 2015)). 

M 

3 

1 

2 
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A análise qualitativa das cores obtidas na catodoluminescências (Figuras 17, 18 e 

19), indicou a presença de vermelho nos côndrulos de olivina, azul comum e 

amarelo raro nas mesóstases dos côndrulos, além de uma baixa luminosidade (CL) 

na matriz (Vide Tabela 9; Huss et al., 2006). 

 
Figura 17: Compilação de 130 imagens obtidas na análise de catodoluminescência realizada no CETEM. 

Observamos a presença comum de azul e rara de amarelo nas mesóstases, a presença de vermelho nas olivinas 

e a baixa CL na matriz indicando os subtipos petrológicos 3.2 a 3.4 (Huss et al., 2006). (Fotomicrografias 

obtidas em luz transmitida polarizada de catodoluminescência). 

 

Nas Figuras 18 e 19, podemos observar em maior detalhe os parâmetros de cor 

analisados ao realizar a técnica de catodoluminescência segundo o proposto por 

Huss et al. (2006), Krot et al. (2014) e Sears et al. (1990). 

 

 

Figura 18: Destaque para o amarelo e azul presente nas mesóstases, assim como o vermelho nos côndrulos de 

olivina (Fotomicrografias obtidas em luz transmitida polarizada de catodoluminescência). 
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Tabela 10 - Cruzamento das análises realizadas visando classificar o Subtipo Petrológico do 

Meteorito Buritizal. 

Parâmetro Indica

Troillita (Ni) 3.2 - 3.9

Olivina (côndrulo tipo 1) 3.0 - 3.7

Textura 3.0 - 3.5

Material Feldspático 3.0 - 3.3

Piroxênio 3.0 - 3.2

PMD Fa (%) 3.0 - 3.2

PMD Fs (%) 3.0 - 3.2

Kamacita (Ni) 3.2 - 3.3

Catodoluminescência 3.2 - 3.4

Matriz (Recrist.) 3.0 - 3.2

Cr2O3 (Olivina) 3.1 - 3.2

Intersecção 3.2
 

 

Por fim, concluímos a análise classificatória ao fazer um cruzamento entre os 

diversos parâmetros analisados no meteorito, e notamos, que houve apenas um 

subtipo petrológico que esteve presente em todos os resultados obtidos no estudo 

(Tabela 10), e assim, o Meteorito Buritizal foi classificado como sendo do Subtipo 

Petrológico 3.2. 

 

Figura 19: Destaque para a abundância de azul nas mesóstases e a baixa catodoluminescência na matriz do 

Meteorito Buritizal, assim como o marcante vermelho nos côndrulos de olivina. (Conjunto de 

fotomicrografias em luz transmitida polarizada de catodoluminescência obtidas no CETEM). 
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5. CONCLUSÕES 

 
Na tabela 11 abaixo segue um resumo deste trabalho apresentando as análises 
realizadas, classificações e descrições do Meteorito Buritizal. 
 

Tabela 11 – Resumo classificatório das análises realizadas neste trabalho e das descrições 

do Meteorito Buritizal. 

Parâmetro Classificação / Porcentagem Descrição 

Mineralogia 

Olivina, Opx, Cpx, Vidro, 

Ligas Fe-Ni, Troilita, Goethita 

e Ringwoodita. 

Côndrulos e fenocristais finos a grossos. 

Côndrulos 
83% - Olivina, Cpx, Opx, Liga 

Fe-Ni, Sulfetos e Vidro. 
POP, PO, PP, RP, BO, C e M 

Matriz 
15% - Opaca (<20% de 

Recristalização). 

Material criptocristalino à microcristalino 

silicático, metálico e vítreo. 

Metal 
2% - Troilita, Kamacita, 

Tretatenita e Taenita. 

Observado na matriz, bordejando os 

côndrulos e formando côndrulos 

metálicos. 

Estágio de Choque S3 (15 – 20 GPa) 
Fraturas irregulares e planares; Extinção 

ondulante bem marcada; 

Grau de Intemperismo W1 Muito baixa alteração no Fe-Ni metálico. 

Grupo do Ferro LL 

3,3 g/cm³ de densidade; 0,8 mm (média 

dos côndrulos); 2% de metais; 20,88% de 

Fe-Ni; Susceptiblilidade Magnética (logX 

= 4,47). 

Tipo Petrológico 3 

Textura e composição não equilibrada; 

Matriz opaca; Vidro isotrópico; Ausência 

de feldspato; Côndrulos bem delineados. 

Subtipo Petrológico 3.2 

Catodoluminescência; Recristalização da 

matriz <20%; Textura Heterogênea; Cr2O3 

heterogênio na Olivina; Níquel na Troilita 

e Kamacita; PMD da Fa e Fs. 

 

Neste trabalho, o Meteorito Buritizal foi classificado como um Condrito Ordinário 

Brechado LL3.2, aceito e oficializado como o 70º meteorito brasileiro pela The 

Meteoritical Society. A descrição resumida do Meteorito Buritizal pode ser 
encontrado no sítio da Meteoritical Bulletin Database, acessando o link, 
http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=63209. Vale destacar que o 

Meteorito Buritizal foi o 20º meteorito classificado como LL3.2 dentre todos os 

meteoritos ao redor do Mundo já estudados e catalogados oficialmente. 

http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=63209
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Anexo 1 – Mapa de localização do município de Buritizal, no norte do Estado de São 

Paulo, onde em Agosto de 1967 caiu o Meteorito Buritizal, objeto de estudo deste 

trabalho (Imagem retirada do Google Earth). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

64 

Anexo 2 – Análise estatística dos sulfetos de troilita observados no Meteorito 

Buritizal à partir da análise química realizada em microssonda eletrônica (Vide 

subitem 4.5). Nela observamos os valores de porcentagem em peso do elemento 

níquel (Ni) em 11 pontos de Troilita apresentando o valor médio de 0,09%. Segundo 

Sears & Dodd (1988) e Weisberg et al. (2006), o valor de 0,09% é baixo e 

compatível com o subtipo petrológico 3.2 ou superior. (Vide Tabela 9). 

 
 

Troilita Ni (wt%) Desv. Padão 

1 0,04 0,05 

2 0,04 0,05 

3 0,02 0,08 

4 0,02 0,07 

5 0,00 0,09 

6 0,02 0,07 

7 0,02 0,07 

8 0,06 0,04 

9 0,12 0,03 

10 0,30 0,21 

11 0,34 0,25 

Média 0,09 0,09 
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Anexo 3 – Análise estatística realizada a partir da porcentagem em peso do 

elemento níquel (wt%) presente na kamacita (Vide item 4.6), feita em 22 pontos na 

microssonda eletrônica. A partir deste valor, foi calculado uma média da 

porcentagem em peso e o desvio padrão de cada ponto, ou seja, o quanto o valor de 

cada ponto difere da média (4,55 wt%). Posteriormente foi calculado o PMD (percent 

mean deviation), ou seja, o desvio padrão de cada ponto dividido por 4,553, tendo o 

seu resultado multiplicado por 100. Por fim, a média dos valores de PMD obtidos foi 

de 16,2, compatível com os subtipos petrológicos 3.2 e 3.3 (Sears & Dodd, 1988). 

 

Kamacita    Ni (wt%) Desv. Padrão PMD 

1 5,01 0,46 10,0 

2 3,81 0,75 16,4 

3 5,23 0,67 14,8 

4 5,20 0,65 14,2 

5 4,62 0,07 1,5 

6 3,48 1,07 23,5 

7 3,50 1,05 23,1 

8 4,15 0,40 8,8 

9 4,40 0,15 3,4 

10 4,46 0,09 2,0 

11 6,19 1,63 35,9 

12 5,47 0,92 20,1 

13 5,14 0,59 12,9 

14 5,18 0,62 13,7 

15 2,43 2,12 46,7 

16 2,35 2,20 48,4 

17 4,29 0,26 5,7 

18 5,15 0,60 13,2 

19 4,74 0,18 4,0 

20 5,24 0,69 15,0 

21 5,23 0,67 14,8 

22 4,90 0,35 7,7 

Média 4,55 0,74 16,2 
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Anexo 4 – Composição química (porcentagem em peso) das olivina obtidos em 

microssonda eletrônica, utilizados para calcular a heterogeneidade das olivinas, o 

PMD (percent mean deviation) da faialita e o Cr2O3 nos côndrulos do tipo 2 

(Weisberg et al., 2006; Huss et al., 2006). 

 

Pontos SiO2 Cr2O3 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O NiO Total 

sg140 42.42 0.10 0.00 0.00 1.50 0.00 53.93 0.00 0.00 0.00 0.00 97.95 

sg26 42.58 0.22 0.00 0.71 14.87 0.41 41.76 0.08 0.07 0.09 0.00 100.80 

sg27 45.69 0.60 0.07 1.87 11.65 0.33 36.52 0.18 0.09 0.17 0.02 97.18 

sg28 39.22 0.84 0.00 0.04 13.04 0.33 45.31 0.05 0.01 0.01 0.00 98.85 

sg29 39.86 0.10 0.00 0.05 12.54 0.33 47.67 0.08 0.01 0.01 0.00 100.65 

sg34 35.38 0.11 0.01 0.03 35.63 0.38 26.58 0.09 0.08 0.00 0.02 98.29 

sg35 32.62 0.05 0.07 0.35 34.88 0.37 26.51 0.21 0.06 0.01 0.05 95.17 

sg37 37.09 0.03 0.00 0.01 27.02 0.32 34.05 0.10 0.03 0.01 0.02 98.67 

sg38 38.75 0.06 0.04 0.75 18.11 0.30 38.37 0.10 0.02 0.01 0.01 96.51 

sg39 40.00 0.01 0.00 1.34 15.85 0.28 40.14 0.11 0.02 0.00 0.02 97.76 

sg4 40.48 0.38 0.00 0.00 13.46 0.00 45.94 0.01 0.00 0.00 0.00 100.27 

sg40 39.59 0.08 0.00 0.01 15.14 0.27 44.87 0.03 0.01 0.00 0.02 100.03 

sg41 40.28 0.06 0.00 0.10 15.21 0.26 44.84 0.07 0.02 0.00 0.00 100.84 

sg42 38.86 0.04 0.00 0.01 16.20 0.27 43.00 0.09 0.00 0.00 0.00 98.48 

sg43 34.31 0.04 0.00 0.13 35.41 0.38 27.30 0.01 0.06 0.01 0.01 97.65 

sg44 35.90 0.04 0.00 0.01 33.31 0.33 28.67 0.00 0.03 0.00 0.00 98.29 

sg45 37.91 0.08 0.00 0.03 22.83 0.26 38.09 0.06 0.03 0.00 0.01 99.29 

sg46 40.53 0.10 0.00 0.03 13.70 0.24 44.90 0.09 0.03 0.00 0.00 99.60 

sg47 39.99 0.07 0.01 0.01 12.23 0.23 46.10 0.07 0.01 0.01 0.02 98.74 

sg49 39.25 0.09 0.00 0.01 13.03 0.24 46.77 0.05 0.00 0.00 0.00 99.45 

sg5 40.55 0.47 0.00 0.02 15.09 0.02 44.66 0.01 0.00 0.00 0.02 100.84 

sg50 39.90 0.10 0.00 0.02 13.72 0.24 45.31 0.03 0.00 0.00 0.01 99.33 

sg51 39.57 0.10 0.00 0.00 15.43 0.26 43.74 0.03 0.01 0.00 0.02 99.17 

sg52 38.95 0.07 0.03 0.01 17.40 0.27 41.75 0.02 0.02 0.01 0.02 98.55 

sg53 38.23 0.08 0.00 0.01 23.81 0.27 36.33 0.03 0.00 0.00 0.00 98.75 

sg6 39.11 0.03 0.00 0.00 26.52 0.00 36.56 0.00 0.00 0.00 0.00 102.22 

sg7 42.08 0.37 0.00 0.21 23.78 0.00 31.56 0.09 0.00 0.00 0.02 98.11 

sg9 45.60 0.21 0.00 0.00 1.42 0.00 53.38 0.00 0.00 0.00 0.00 100.61 

Média 39.45 0.16 0.01 0.21 18.31 0.24 40.52 0.06 0.02 0.01 0.01 99.00 
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Anexo 5 – Análise química das olivinas realizadas a partir das composições 

químicas em peso obtidas em microssonda eletrônica. As soluções sólidas de 

forsterita-faialita foram calculadas no software Minpet, tendo resultado em teores de 

faialita variando entre 2% e 43%, desvio padrão de 8,7 e PMD (percent mean 

deviation) de 41,8. O PMD é calculado pela média do desvio padrão dividido pela 

média da faialita, multiplicado por 100 ((8,7 / 20,7) x 100 = 41,8). Estes cálculos 

foram feitos segundo o proposto por Huss et al. (2006) (Item 4.6) para classificar o 

Meteorito Buritizal segundo o subtipo petrológico, resultando nos subtipos 

petrológicos 3.2 ou inferior. 

 

Pontos Forsterita Faialita Desv. P. (Fa) PMD (Fa) 

sg140 98,00 2,00 18,75 90,36 

sg26 83,00 17,00 3,75 18,07 

sg27 85,00 15,00 5,75 27,71 

sg28 86,00 14,00 6,75 32,53 

sg29 87,00 13,00 7,75 37,35 

sg34 57,00 43,00 22,25 107,23 

sg35 58,00 42,00 21,25 102,41 

sg37 69,00 31,00 10,25 49,40 

sg38 79,00 21,00 0,25 1,20 

sg39 82,00 18,00 2,75 13,25 

sg4 86,00 14,00 6,75 32,53 

sg40 84,00 16,00 4,75 22,89 

sg41 84,00 16,00 4,75 22,89 

sg42 83,00 17,00 3,75 18,07 

sg43 58,00 42,00 21,25 102,41 

sg44 61,00 39,00 18,25 87,95 

sg45 75,00 25,00 4,25 20,48 

sg46 85,00 15,00 5,75 27,71 

sg47 87,00 13,00 7,75 37,35 

sg49 86,00 14,00 6,75 32,53 

sg5 84,00 16,00 4,75 22,89 

sg50 85,00 15,00 5,75 27,71 

sg51 83,00 17,00 3,75 18,07 

sg52 81,00 19,00 1,75 8,43 

sg53 73,00 27,00 6,25 30,12 

sg6 71,00 29,00 8,25 39,76 

sg7 70,00 30,00 9,25 44,58 

sg9 99,00 1,00 19,75 95,18 

Média 79,25 20,75 8,68 41,82 
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Anexo 6 – Análise química dos piroxênios com baixo teor de cálcio realizada a partir 

de dados obtidos em microssonda eletrônica. A ferrosilita apresentou valores 

variando de 3,7% a 33,9%, alto desvio padrão de 9,7 e PMD (percent mean 

deviation) de 61,2, ou seja, a média do desvio padrão sobre a média da ferrosilita 

multiplicado por 100 ((9,7 / 15,9) x 100 = 61,2). Estes cálculos foram feitos segundo 

o proposto por Huss et al. (2006) (Item 4.6) para classificar o Meteorito Buritizal 

segundo o subtipo petrológico, tendo como resultado os subtipos petrológicos 3.2 ou 

inferior. 

 

Pontos Wollastonita Enstatita Ferrossilita Desv. P. (Fs) PMD (Fs) 

1 0.34 92.80 6.86 9.00 56.75 

2 0.34 92.77 6.89 8.97 56.55 

3 0.29 92.75 6.96 8.90 56.14 

4 2.74 70.82 26.45 10.59 66.75 

5 0.43 95.87 3.71 12.15 76.63 

6 0.36 95.63 4.02 11.85 74.68 

7 0.28 96.03 3.69 12.17 76.75 

8 9.50 68.33 22.17 6.31 39.76 

9 34.68 51.94 13.38 2.48 15.66 

10 43.15 47.39 9.46 6.40 40.35 

11 15.98 51.43 26.89 11.03 69.56 

12 2.53 67.44 28.76 12.90 81.32 

13 1.19 71.05 27.69 11.83 74.61 

14 5.42 54.60 33.88 18.02 113.61 

15 1.58 71.51 27.10 11.24 70.86 

16 0.22 96.81 3.67 12.19 76.83 

17 2.19 74.74 21.13 5.27 33.20 

18 0.85 76.73 20.88 5.02 31.64 

19 0.86 91.16 7.79 8.07 50.91 

Média 6.47 76.83 15.86 9.70 61.19 
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Anexo 7 – A e B: Fotomicrografias em luz transmitida polarizada destacando o 

aspecto textural geral do Meteorito Buritizal observado em lâmina delgada. Podemos 

notar a abundância de côndrulos bem definidos apresentando diâmetros variados 

em escala milimétrica a centimétrica, além de notar uma elevada heterogeneidade 

na textura, mineralogia e composição do Meteorito Buritizal, como já destacado no 

Capítulo 4 deste trabalho.  
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Anexo 8 – A e B: Fotomicrografias em luz refletida realizadas em microssonda 

eletrônica destacando os metais e a textura do Meteorito Buritizal (Vide Item 4.4). Na 

cor branca as ligas de Fe-Ni normalmente são observadas (A) na matriz ou 

bordejando côndrulos, ou ainda, dentro dos côndrulos (B) bordejando os fenocristais 

de piroxênio. Destaca-se ainda em A, os côndrulos porfiríticos de olivina (à direita) e 

de piroxênio (à esquerda). 
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Abstract 

On 1967 August 14th, the reporter Saulo Gomes, working at TV Tupi, went to a small city in the State 

of São Paulo called Buritizal to investigate reports of  a meteorite fall and write a newspaper report. 

He actually recovered three fragments of the meteorite at a small farm. In 2014, he donated one of 

the fragments to the Museu Nacional of the Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ). We 

named this meteorite Buritizal and studied its petrology, geochemistry, magnetic properties and 

cathodoluminescence with the intent to determine the petrologic classification of the meteorite. In 

this manner, the Buritizal meteorite is classified as an ordinary chondrite LL 3.2 breccia (as 

indicated by the lithis fragments it contains. The meteorites consists of ~ 2% of metallic Fe,Ni and 

many well-defined chondrules with ~ 0.8 mm in average diameter. An ultramafic ferromagnesian 

mineralogy is predominant in the meteorite, represented by olivine, orthopyroxene, clinopyroxene, 

Fe-Ni alloy, troilite and glass. The total iron content was calculated as 20.88 wt%. Furthermore, the 

meteorite was classified as weathering grade W1 and shock stage S3. Buritizal is the 25th observed 

meteorite fall recovered in Brazil, of 70 meteorites known from Brazil. Thus, the study of the Buritizal 

meteorite is very important and relevant to the Brazilian scientific community. 

Keywords: Buritizal meteorite; well-defined chondrules; ordinary chondrite breccia. 

 

Introduction 

 The detailed study of chondrites and their chondrules enables a better understanding of the 

genesis of the primordial solids in the solar system and their chemical variations and initial dynamic 

conditions. Study of chondritic meteorites provides important information on the origin and evolution 

of the first solids that formed from the solar nebula ~4.56 Ga ago and on the formation and evolution 

of their asteroidal parent bodies. Thus, study of the Buritizal meteorite is important, since so far only 

70 meteorites of all classes have been recovered in Brazil and officially classified at The Meteoritical 
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Society, of which 25 meteorites among them are confirmed falls, now including the Buritizal 

meteorite (Meteoritical Bulletin Database: http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=63209). 

 On 1967 August 14th, the reporter Saulo Gomes, working at TV Tupi, went to a small city in 

the State of São Paulo called Buritizal to investigate a meteorite fall and write a newspaper report. He 

recovered three fragments of the meteorite on a small farm. In 2014, Saulo Gomes donated one of the 

fragments to the Museu Nacional of the Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ). The 

meteorite was previously nominated Saulo Gomes meteorite by Zanardo et al. (2011), but in this 

work, the meteorite received a name based on the Nomenclature Committee of the Meteoritical 

Society regulation, being called Buritizal meteorite. Lastly, the main goal of this paper concerns the 

Buritizal meteorite classification through analytical methods like petrology, geochemistry, magnetic 

and cathodoluminescence techniques purposing to classify the meteorite into its chemical and 

petrologic groups and to determine its weathering grade and shock classification.  

 

Analytical methods 

Sample – The meteorite fragment studied here weighs 40.7g, is ~ 4x3x2 cm³ in volume and has a 

density of 3.3 g/cm3. Two polished thin sections of ~30 µm (0.03 mm) thickness were prepared using 

a circular diamond saw thinner, in order to avoid sample loss (Zucolotto et al., 2013). 

Optical Microscopy – The polished thin sections were studied at the Laboratório de Microssonda 

Eletrônica (Labsonda), DEGEO UFRJ, using a binocular optical microscope Axioplan-Zeiss in 

transmitted plane and polarized light, as well as in reflected light, to determine the texture and 

mineralogy of the rock [e.g., Cohen & Hewins (2004), Huss et al. (2006), Norton & Chitwood 

(2008), Zucolotto et al. (2013),. Scott & Krot (2014)], Likewise, weathering grade (Wlotzka, 1993) 

and shock stage (Stöffler et al., 1991) were determined, and the types of chondrules classified (Keil 

& Gooding, 1981; Norton & Chitwood, 2008). 

Electron Microprobe – The constituent minerals of the meteorite were analyzed in two polished thin 

sections using a JEOL electron microprobe JXA-8230, with five spectrometers, using an AxiomCam 

HRC – AX 10 camera and Zen2 Core software at the LABSONDA, UFRJ. The analyses were 

performed with a beam of 15 or 20 KV accelerating voltage, a 20 nA beam current, and a beam 

diameter of 10μm. Reference standards of well-known compositions were used for quantitative 

analyses of all minerals of interest.  A total of 162 spots previously chosen by optical microscope 

were analyzed of minerals in chondrules, in the matrix and of metallic Fe,Ni. In the latter, the 

elements P, Fe, Cr, Ni, S, Co, and Si were determined, whereas Na2O, Al2O3, SiO2, MgO, FeO, CaO, 

TiO2, Cr2O3, NiO, and MnO were determined in silicates in chondrules and the matrix. Standard 

deviation statistical analysis for Ni content of troilite, Ni heterogeneity of kamacite (Sears & Dodd, 

1988; Weisberg et al., 2006), olivine (fayalite-forsterite), pyroxene (enstatite-ferrosilite), and also a 

standard deviation vs. the mean of Cr2O3 content (Grossman & Brearley, 2005; Keil et al., 2015) 

were performed. Comparison to literature data were used to classify the Buritizal meteorite [e.g., Van 

Schmus & Wood (1967), Weisberg et al. (2006), Huss et al. (2006), Krot et al. (2014), Scott & Krot 

(2014)]. 

Magnetic susceptibility – The magnetic analyses were carried out at the Centre de Recherche et 

d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement - CEREGE, France. The methodology is based 

on Rochette et al. (2003), in which systematic and non-destructive analyzes can be done without loss 

http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=63209
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of paleomagnetic signal of the meteorite. A magnetic field is induced in the sample, and then a 

magnetic answer (log X, with X in 10ˉ⁹ m³ kg ˉ¹) is measured proportionally to the bulk metal content 

of the sample. This analysis is a strong indicator of the chemical group of ordinary chondrites (H, L, 

or LL) (Weisberg et al., 2006; Scott & Krot, 2014). 

Cathodoluminescence – The cathodoluminescence analyzes were carried out at the Centro de 

Tecnologia Mineral (CETEM) using a CITL model MK5-2 equipment with an Axio Imager M2m 

microscope and a Zeiss Zen Blue software. The analytical conditions were 15 KV accelerate voltage, 

beam current of 400uA (microampere) and exposure time of 4 seconds. Thereafter, the final selected 

130 images were compiled with Gimp 2.8 software. The results obtained of the thin section were 

interpreted according to the methods proposed by Sears et al. (1990), Huss et al. (2006) and Krot et 

al. (2014), in which the cathodoluminescence colors (yellow, blue and red) are observed in 

chondrules mesostasis, matrix and olivine chondrules. The aim of these qualitative analyzes is to 

classify the Buritizal meteorite in accordance to its petrologic subtype (Huss et al., 2006). 

 

Classification Methods 

 In the classification methods summarized, for example, by Weisberg et al. (2006), the 

petrologic types 1 and 2 represent the carbonaceous chondrites that suffered aqueous alteration at 

temperatures below 400°C. The types 4, 5, 6 and 7 correspond to chondrites metamorphosed at 

higher temperatures. The petrologic type 3 correspond to chondrites without considerable 

metamorphic alteration, that is, chondrites which have mineralogy, chemical composition and 

primitive texture similar to the first parental rocks formed in the solar system. In addition, Huss et al. 

(2006), summarize a robust synthesis on previous methods of chondrite petrologic classification, 

based on the work of Van Schmus (1967), Sears et al. (1980) and Sears & Dodd (1988), which 

subdivide type 3 ordinary chondrites into subtypes, ranging from 3.0 to 3.9.  

 

Results 

 The Buritizal meteorite is largely covered by a dull to opaque, black fusion crust of ~ 1 mm 

thickness. The rock has a pronounced chondritic texture, with abundant well-defined chondrules of 

~0.8 mm average diameter, together with mineral and rock fragments (Figs. 1B, C, D). The presence 

of lithic fragments (Fig. 1C) suggests that the meteorite is a breccia. Chondrules and fragments are 

embedded into a gray to black, fine-grained matrix (Figs. 1C, E).  

 The meteorite is weakly shocked (S3), on the basis of the shock classification proposed by 

Stöffler et al. (1991), as indicated by planar and irregular well-defined fractures and by wavy 

extinction in olivine and orthopyroxene (Fig. 1D), indicating a 15 – 20 GPa shock pressure (Stöffler 

et al., 1991). It presents a well-developed chondritic texture with mineralogy and mineral 

compositions consistent with a highly unequilibrated ordinary chondrite (e.g., Weisberg et al., 2006). 

The petrographic modal analysis indicates 83 vol.% of chondrules, 15 vol.%  of matrix and 2 vol.%  

of metals, and forsterite, enstatite and clinoenstatite are the main minerals in the chondrules (Figs. 

1A, B, D). Microprobe results indicate olivine compositions varying between Fa0.2 to Fa45 (n=48) 

and low Ca pyroxene between Fs3.6-26.4, Wo0.29-2.73, n=16.  

 The main petrographic types of chondrules are present (Keil & Gooding, 1981; Zucolotto et 

al., 2013), A grouping based on modal analysis (Figs. 1A, B, D, E) has the following distribution: 
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Group 1 – 46 vol.%  of porphyritic olivine-pyroxene, 18 vol.%  of porphyritic olivine and 13 vol.%  

of porphyritic pyroxene; Group 2 – 9 vol.%  of radial pyroxene, 4 vol.%  of barred olivine and 3 

vol.%  of cryptocrystalline chondrules; Group 3 – 6 vol.%  of granular olivine-pyroxene; Metallic 

chondrules < 1 vol.%. 

 The metallic chondrules are wrapped by troilite and composed of kamacite. Usually the 

kamacite has tetrataenite or taenite inclusions. Metallic Fe,Ni (Table 1; Fig. 1E)  consists of kamacite 

(93 wt% Fe), tetrataenite (47 wt% Fe), taenite (62 wt% Fe) and  troilite (61 wt% Fe; 35 wt% S). The 

presence of metallic chondrules suggests that in some chondrites, these iron metals were formed by 

direct condensation from the solar nebula (Krot et al., 2000; Cohen & Hewis, 2004). 

Table 1 – Average chemical compositions of metallic Fe,Ni and troilite (in wt%). (bd = below detection). 

Minerals     P           Fe          Cr          Ni          S           Co          Si         Total    

Kamacite 0.03 92.95 0.08 4.55 0.70 1.29 bd 99,42 
Tetratenite bd 47.59 bd 52.59 0.02 0.34 bd 100,48 
Taenite - 62.47 0.01 37.31 bd 0.66 0.01 100,47 
Troilite bd 61.76 0.02 0.08 35.04 0.13 0.20 100,66 

 In addition, the presence of lithic clasts in the meteorite (Fig. 1C) suggests that the rock is a 

genomict breccia (e.g., Krot et al., 2014). The clast in Fig. 1C has a predominant beige brownish 

matrix with fine-grained silicate minerals, cryptocrystalline material, mineral fragments and glass. 

Several chondrules are Al-rich, however, one of them is a chondrule consisting of a dust-

laden shell presenting well-rounded rims of glass, Al-rich minerals and primordial cosmic dust (e.g., 

Rubin, 2013). The observed rims of dust-laden shells (Fig. 1F) have the following composition: 

21.1wt% Al2O3, 6.7 wt% MgO, 63.7wt% SiO2, 4.1 wt% FeO, 3.3 wt% CaO, and 4.4 wt% Cr2O3. 

 The chondrite LL group classification is based on the bulk density (3.3 g/cm3), chondrule 

mean apparent diameter (0.8 mm), content of metallic Fe,Ni (2 vol%; Fig, 1E), Co content of 

kamacite (1.3 wt%) (Weisberg et al., 2006; Scott & Krot, 2014), total iron content (20.88wt%) (Van 

Schmus & Wood, 1967; Zanardo et al., 2011; Zucolotto et al., 2013). In addition, the LL group 

classification is also based on log X = 4.47, a low magnetic susceptibility that according to Rochette 

et al. (2003) belongs to the magnetic range of LL3 falls (logX = 4.37 ±0.24) and is associated 

with the W1 low weathering grade of the meteorite (Wlotzka, 1993; Krot et al., 2014). 

The petrologic type 3.2 classification is based on several properties of the meteorite: 1. Plot of 

standard deviation (~0.18) vs. mean of Cr2O3 content (~0.20 wt%) in olivines, observed thought  a 

highly heterogeneity of Cr2O3 content (Huss et al., 2006; Grossman & Brearley, 2005); 2. Crystals of 

olivine PMD = 41.8 and pyroxene PMD = 61.2, calculated through fayalite and ferrosilite 

compositions, respectively (Huss et al., 2006); 3. Highly non-equilibrated chondritic texture; 4. 

Absence of albite in mesostasis chondrules of types I and II (3 and 4. Huss et al., 2006; Weisberg et 

al., 2006); 5. Matrix texture less than 20% of recrystallization (Fig. 1E). 6. Ni content of troilite 

(0.09wt%); 7. Heterogeneity of kamacite in Ni content (16.2wt%; Fig. 1E) (5, 6 and 7. Sears & Dodd, 

1988; Weisberg et al., 2006); 8. Cathodoluminescence (CL) (Fig. 2) showing a rare yellow CL, 

common blue CL in chondrule mesostasis, the presence of red CL in olivine chondrules and a low 

matrix CL (Sears et al., 1990; Huss et al., 2006; Krot et al., 2014). 
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Fig. 1 – A. Barred olivine chondrule with sparse bars. B. 

Well delineated rounded granular olivine-pyroxene 

chondrule presenting troilite oxidation at the edge, 

surrounding the chondrule.  C. Lithic clast with beige 

brownish matrix and cryptocrystalline fragments of 

glass, metals and silicate minerals. 

D. Well defined porphyritic orthopyroxene chondrule 

presenting several typical planar and irregular fractures of 

S3 shock stage.  E. Fe-Ni alloys kamacite (white) and 

taenite (beige), bordered by an opaque gray brownish 

matrix with low recrystallization. F. Dust-laden shell 

chondrule with well-rounded rims of primordial dust and 

silicate minerals. (Photomicrographs obtained by 

transmitted natural and polarized light, except 1E obtained 

in reflected light). 
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Fig. 2 - Compilation of 130 images obtained by cathodoluminescence (CL) analysis of Buritizal meteorite. Notice the 

common presence of blue CL and rare yellow CL in chondrule mesostasis, the presence of red CL in olivine chondrules 

and low CL in the matrix, indicating the petrological subtypes 3.2 to 3.4 (e.g., Huss et al., 2006). 

 

Discussion 

  The concentric chondrules of dust-rims was formed when the cosmic dust is trap and 

surround by the crystallization of silicate minerals and glass during the first chondrules formation 

stages at the earlier Solar System process in solar nebula (Rubin, 2013). According to Ciesla (2005), 

the concentric chondrules of dust-rims would be formed before the meteorite parental body 

formation. Also according to Rubin (2013), formation of zones containing Al-rich and concentric 

chondrules are mapped around the Sun showing a peak of dust zone around 3.6 Astronomical Units 

(AU). In turn, ordinary chondrites, which is the case of the Buritizal meteorite, correspond to 

formation regions that is far 2-3 AU from the Sun. 

 As pointed out above, the Buritizal meteorite has suffered a S3 shock stage on the scale 

developed by Stöffler et al. (1991). However, some of the lithic clasts in this breccia have been 

shocked to higher stages (e.g., S6) prior to assembly of the breccia. Genomict breccias are composed 

by lithic clasts formed by the same compositional group of the asteroidal parent body of the meteorite 

(Scott & Krot, 2014). 

 

Conclusions 

 Detailed mineralogic, petrologic, chemical, magnetic and carthodoluminescens studies of the 

Buritizal, Brazil, meteorite show that it is an unequilibrated ordinary LL3.2 chondrite, of shock stage 

S3 and, as expected of a fresh fall, weathering grade W1. The occurrence of lithic clasts in the 
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meteorite indicate that it is a genomict breccia. This new Brazilian fall meteorite is approved and 

listed as the 70th Brazilian meteorite by the Meteoritical Bulletin Database of The Meteoritical 

Society, as well as the Buritizal meteorite is officially named and classified as an Ordinary Breccia 

Chondrite LL3.2. Lastly, fresh and unequilibrated ordinary chondrites of petrologic type 3.2 are rare 

in the World’s meteorite collections. The Buritizal is the 20th LL3.2 meteorite officially classified in 

the World, which adds to the scientific significance of the Buritizal meteorite study. 
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