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Resumo 

 

Os meteoritos foram considerados durante muito tempo como meras curiosidades. De fato, foi só 

depois de Jean Baptiste Biot (1774 - 1862) estudar o meteorito da Águia, que caiu no norte da França em 

1803, que a natureza extraterrestre dessas rochas foi claramente estabelecida (Gounelle 2006). Ainda 

assim, o local de origem dos meteoritos no Sistema Solar só pôde ser definitivamente identificado após a 

determinação da órbita do meteorito Pribram, que caiu em 7 de abril de 1959 na República Tcheca. 

Entretanto, nos últimos anos, o interesse no estudo dos meteoritos aumentou enormemente, isto 

aconteceu, basicamente, porque foi reconhecido que essas rochas são os objetos mais antigos que o 

homem já encontrou, guardando registros das várias etapas da formação do Sistema Solar. 

O Brasil possui 58 meteoritos devidamente catalogados pela Ciência Meteorítica, número 

bastante inferior comparados com países da Europa e os Estados Unidos. A coleção de meteoritos do 

exMuseu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães - MMPDG, situada em Belo Horizonte, possui 

dezessete meteoritos, dentre eles dez são brasileiros. O meteorito Bocaiúva, encontrado em Minas Gerais, 

pesando 64kg, foi achado em 1965, na cidade de Bocaiúva, a 400km da capital do estado, Belo Horizonte. 

Porém somente no final do ano de 2006 foi entregue ao MMPDG e hoje se encontra em exposição. Além 

da massa principal do meteorito Bocaiuva, também há outro fragmento catalogado como “meteorito 

Bocaiuva”, de aspecto totalmente metálico. 

Segundo a bibliografia existente do meteorito Bocaiuva ele possui regiões silicatadas de até 1cm 

de diâmetro, claramente observadas a olho nu. Ele é considerado um meteorito raro por conter uma 

significativa quantidade de silicatos em uma matriz metálica, composta basicamente por Fe e Ni. As 

diferenças macroscópicas observadas entre a massa principal do meteorito Bocaiuva e os fragmentos 

catalogados como tal, levam a duas hipóteses: ambos pertencem ao mesmo corpo parental com 

características distintas das relatadas na literatura ou o pequeno fragmento catalogado como Bocaiúva é 

na verdade pertencente a outro meteorito. Portanto foram realizados diversos estudos, abrangendo as 

microestruturas; a mineralogia (minerais opacos e transparentes) e a geoquímica de ambos os meteoritos. 

Foram utilizadas diversas técnicas de análise laboratorial como Microscopia Óptica e Eletrônica, 

Espectrometria de Absorção no Infravermelho, Catodoluminescência, Difração de Raios X, 

Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Acoplado - (ICP-OES) e Espectroscopia de Emissão 

Óptica com Plasma Induzido por Laser - LIBS 

De acordo com os resultados obtidos, os fragmentos catalogados como meteorito Bocaiuva, 

pertencem na verdade ao meteorito João Pinheiro, nunca catalogado pela Ciência. Além do mais, no 

meteorito Bocaiuva foram descobertas inclusões fluidas e fundidas nunca observadas por outros 

pesquisadores. 
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Abstract 

 

The meteorites were long considered as mere curiosities. In fact, it was only after Jean Baptiste 

Biot (1774 - 1862) to study the meteorite's Eagle, who fell in northern France in 1803, the extraterrestrial 

nature of these rocks has been clearly established (Gounelle 2006). Still, the place of origin of meteorite 

in the solar system could only be definitively identified after the determination of the orbit of Pribram 

meteorite, which fell on April 7, 1959 in the Czech Republic. However, in recent years, the interest in the 

study of meteorites has increased enormously, this has happened, basically, because it was recognized 

that these rocks are the oldest objects ever found that man, keeping records of the various stages of 

formation of the Solar System. 

Brazil has 58 meteorites properly cataloged by meteoric science, low number compared with 

European countries and the United States. The collection of meteorites from the exMuseum of 

Mineralogy Professor Djalma Guimarães - MMPDG, located in Belo Horizonte, has seventeen 

meteorites, among them ten are Brazilian. The Bocaiúva meteorite, found in Minas Gerais, weighing 

64kg, was found in 1965 in the town of Bocaiuva, 400km from the state capital, Belo Horizonte. But only 

at the end of 2006 was delivered to MMPDG and is today on display. Besides the main mass of meteorite 

Bocaiuva, there is also another fragment cataloged as "meteorite Bocaiuva" aspect of all metal. 

According to the literature about the Bocaiuva meteorite, it has silicate regions up to 1cm in 

diameter, clearly visible to the naked eye. He is considered a rare meteorite to contain a significant 

amount of silicates in a metal matrix, composed mainly of Fe and Ni. Macroscopic differences observed 

between the main mass of the Bocaiuva meteorite and fragments cataloged as such, leads to two 

hypotheses: both belong to the same parent body with different characteristics than those reported in the 

literature or the small fragment cataloged as Bocaiuva is actually owned by another meteorite. Therefore 

was done several studies, including the microstructures, mineralogy (mineral opaque and transparent) and 

the geochemistry of both meteorites. Several techniques of laboratory analysis and Optical and Electron 

Microscopy, Infrared Absorption Spectrometry, Cathodoluminescense, Ray X Diffraction, Optical 

Emission Spectroscopy Coupled Plasma (ICP-OES) and Optical Emission Spectroscopy with Laser 

Induced Plasma (LIBS). 

According to the results, the meteorite fragments cataloged as Bocaiuva, actually belong to the 

meteorite João Pinheiro, never cataloged by science. Moreover, in the meteorite Bocaiuva fluid inclusions 

and melt inclusion were discovered ever observed by other researchers. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

Os meteoritos são rochas extraterrestres que ao atravessarem a órbita da Terra, sob a ação do seu 

campo gravitacional, caem na sua superfície. São constituídos essencialmente de minerais silicáticos e de 

ligas metálicas de ferro e níquel (Gonzáles 1975). 

Os meteoritos foram considerados durante muito tempo como meras curiosidades. De fato, foi só 

depois de Jean Baptiste Biot (1774 - 1862) estudar o meteorito da Águia, que caiu no norte da França em 

1803, que a natureza extraterrestre dessas rochas foi claramente estabelecida (Gounelle 2006). Ainda 

assim, o local de origem dos meteoritos no Sistema Solar só pôde ser definitivamente identificado após a 

determinação da órbita do meteorito Pribram, que caiu em 7 de abril de 1959 na República Tcheca. 

Portanto, a ciência que estuda os meteoritos, a Meteorítica, pôde ser considerada uma ciência jovem 

(Sears 1978). Entretanto, nos últimos anos, o interesse no estudo dos meteoritos aumentou enormemente, 

isto aconteceu, basicamente, porque foi reconhecido que essas rochas são os objetos mais antigos que o 

homem já encontrou, guardando registros das várias etapas da formação do Sistema Solar. Além disso, 

esse interesse foi também resultado de um grande avanço científico, tanto teórico, no entendimento da 

origem do Sistema Solar, como experimental, na capacidade de obter informações importantes contidas 

na estrutura e na mineralogia dessas rochas a partir de diversas técnicas de análises estruturais e 

geoquímicas.  

Atualmente, o estudo dos meteoritos é uma área multidisciplinar, ou seja, na área da biologia: os 

meteoritos estão relacionados à origem e evolução da vida na Terra; na área da astronomia e da física: os 

meteoritos chamados condritos, por exemplo, registram eventos da contração da nebulosa que deu origem 

ao nosso sistema planetário (Zucolotto 2000); na área da metalurgia: os meteoritos metálicos eram 

utilizados na antiguidade como matéria prima para fabricar ligas metálicas, principalmente, devido à alta 

resistência do elemento níquel, e hoje a preparação dessas amostras é realizada em laboratório da mesma 

maneira como é realizado o preparo de uma liga metálica, sendo possível observar, ao microscópio, 

estruturas características de meteoritos; na área da geologia: é possível estudar a diversidade de minerais 

neles encontrados, alguns meramente de origem extraterrestre como a kamacita - FeNi (Rubin 1997a) e 

outros associados de maneira diferente aos encontrados nas rochas da crosta terrestre. Com esse tipo de 

informação, os do tipo metálico podem fornecer verdadeiras relíquias sobre a geoquímica do núcleo do 

nosso próprio planeta e, finalmente, na área da química: a partir das diferentes fases mineralógicas 

presentes em cada meteorito e, às vezes, inclusões fluidas com gases originados durante sua formação é 

possível obter um conhecimento químico mais apurado. 
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O Brasil possui 58 meteoritos devidamente catalogados pela Ciência Meteorítica, número 

bastante inferior comparados com países da Europa e os Estados Unidos. O problema reside 

principalmente na falta de informação da população diante dessas rochas, ao contrário do que se pensa, 

que o país possui poucas quedas ao ano, na verdade, as quedas de meteoritos não possuem um lugar 

privilegiado.  

A coleção de meteoritos do Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães -MMPDG, 

situada em Belo Horizonte, possuía dezessete meteoritos, dentre eles dez eram brasileiros. Atualmente 

parte do acervo desse museu passou para o Museu de Minas e  Metal, também situado na capital 

mineira. O meteorito Bocaiúva, encontrado em Minas Gerais, pesando 64kg, o 3° maior em peso do 

estado e 13° em peso do Brasil, foi achado em 1965, na cidade de Bocaiúva, a 400km da capital do 

estado, Belo Horizonte. Porém somente no final do ano de 2006 foi entregue ao MMPDG, ficando em 

exposição até sua mudança em 12/03/2010 (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1: Coleção de meteoritos do MMPDG, em destaque o meteorito Bocaiuva. 

 

Além da massa principal do meteorito Bocaiuva, também há um fragmento medindo 2,5 x 2,0cm, 

catalogado como “meteorito Bocaiuva”, de aspecto totalmente metálico (Figura 1.2). 

 

Figura1.2: Fragmento catalogado como “meteorito Bocaiuva” (Acervo do MMPDG). 

Meteorito 

Bocaiuva 



 
Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, n. 289, 147p. 
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De acordo com a bibliografia existente sobre o meteorito Bocaiuva e principalmente de acordo 

com a Sociedade Internacional Meteorítica e de Ciência Planetária (The Meteoritical Society), o Bocaiuva 

possui regiões silicatadas de até 1cm de diâmetro, claramente observadas a olho nu. Ele é considerado um 

meteorito raro por conter uma significativa quantidade de silicatos em uma matriz metálica, composta 

basicamente por Fe e Ni, uma alta taxa de Ge/Ga e alguns sulfetos (Curvello et al. 1985). 

As diferenças citadas, anteriormente, levam a duas hipóteses: ou o pequeno fragmento catalogado 

como Bocaiúva não é na verdade pertencente ao meteorito de massa principal (64kg), ou esse fragmento 

pertence sim ao Bocaiúva, embora possuam características distintas das relatadas na literatura. 

A partir da diferença observada entre os dados da bibliografia e as amostras, foram realizados 

diversos estudos no meteorito Bocaiuva e em outros fragmentos que aparentam pertencer a sua principal 

massa, abrangendo as microestruturas; a mineralogia (minerais opacos e transparentes) e a geoquímica. 

Para tal, foram utilizadas diversas técnicas de análise laboratoriais. De acordo com os resultados obtidos, 

os fragmentos do meteorito foram classificados seguindo o critério adotado pelo ramo da ciência 

meteorítica.  

 

1.1 OBJETIVOS 

O primeiro objetivo do projeto foi a realização da comparação entre as inclusões dos pequenos 

fragmentos catalogados como “Bocaiuva” e aqueles da principal massa do meteorito Bocaiuva. Caso esse 

fragmento não pertencesse ao Bocaiuva, o próximo passo seria a correta caracterização do meteorito de 

acordo com a sua classificação química, mineralógica, estrutural e a correlação entre ambas, seguindo 

sempre os padrões exigidos pela Ciência Meteorítica. 

O principal objetivo destinou-se ao estudo do meteorito Bocaiuva, principalmente no que diz respeito 

ao comportamento das fases silicatadas na matriz metálica e das fases metálicas na ausência e/ou presença 

das fases silicatadas, diante de suas propriedades petrográficas, metalográficas e geoquímicas. Dessa 

maneira foi obtida uma classificação mais adequada daquela encontrada hoje na bibliografia, já que o 

último trabalho expressivo sobre esse meteorito é de 1985 (Desnoyers et al. 1985). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

O projeto proporcionará fatores de grande relevância como: uma classificação mais adequada de 

um meteorito mineiro que se encontra em exposição no próprio estado, já que nem sempre isso é possível. 

Na maioria dos casos eles são vendidos para instituições ou museus estrangeiros, ou comprado por 

colecionadores de diversas partes do mundo, ficando o país e, principalmente, o estado, que hoje é 

responsável por 35% dos 58 meteoritos encontrados no Brasil, apenas com notificações por escrito. A 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Desnoyers,+C&fullauthor=Desnoyers,%20C.&charset=UTF-8&db_key=AST
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possibilidade de poder difundir a Ciência Meteorítica no país fazendo referência a meteoritos brasileiros, 

e principalmente, a um meteorito raro conhecido internacionalmente, não pode ser simplesmente 

abandonada em um museu. A necessidade de difusão de conhecimento é de suma importância para o 

mundo acadêmico/científico. 

O nosso país, e principalmente o estado de Minas Gerais, precisa conhecer melhor tanto os 

meteoritos já catalogados quanto aqueles possíveis de uma nova descoberta e de acordo com os resultados 

da pesquisa, um novo meteorito poderá ser catalogado. A meteorítica como um estudo geológico é ainda 

muito pouco explorada, embora ele possua equipamentos necessários para análises de qualidade em 

meteoritos. É necessário despertar o incentivo de pesquisadores e dos mais jovens para que um novo 

caminho de pesquisas acadêmicas/museológicas possam ser desenvolvidas. Há necessidade também de 

mudar a idéia de que a geologia dessas rochas é uma mera curiosidade, pensamento da comunidade de 

antes de 1803. Já se passaram mais de dois séculos, porém tanto a comunidade científica quanto a 

população em geral desconhece o verdadeiro significado dessas rochas. Novos campos de pesquisas estão 

se abrindo para entender não só a formação de nossa mãe Terra como a formação do nosso Sistema Solar 

e isso deve ser difundido. 

Este é o primeiro projeto que liga o estudo de rochas extraterrestres a ser desenvolvido no 

Departamento de Geologia da UFOP e mais ainda, seria o primeiro projeto a ser desenvolvido em 

parceria entre o MMPDG e a UFOP, dentro deste assunto. 

 



CAPÍTULO 2 

METEORITOS 

 

2.1 O UNIVERSO EM EVOLUÇÃO  

De acordo com Damineli (2009) o nosso universo nasceu há 13,7 bilhões de anos, numa grande 

explosão, o Big Bang. Uma gotícula de energia pura, infinitamente quente e densa, entrou em expansão e 

resfriamento. Eras inteiras se sucederam em frações de segundos. As quatro forças se desacoplaram uma 

após outra e a expansão acelerou-se de forma inflacionária. A matéria e a antimatéria criavam-se e 

aniquilavam-se mutuamente em forma de luz, restando apenas um bilionésimo da matéria que existia. 

Após 3 minutos do inicio, 10% do hidrogênio havia se transformado em hélio. O universo era uma 

espécie de sopa uniforme, luminosa e ‘instransparente’ (como uma lâmpada de gás). A luz não permitia a 

aglutinação da matéria. Passados mais 400 mil anos, a temperatura baixou para 3 mil graus Célsius e o 

plasma ficou neutro, em forma de átomos. O céu tornou-se transparente e escuro, como ainda é hoje. 

Comandadas pela gravidade da ‘matéria escura’, as tênues nuvens de gás condensam-se em ‘rios’ 

de matéria. Após 200 milhões de anos de escuridão (idade das trevas), formou-se a primeira geração de 

estrelas que re iluminaram o universo e aglutinaram-se em galáxias. O centro quente das estrelas passou a 

fundir os átomos menores em maiores. As grandes estrelas formaram o oxigênio, e as médias formaram o 

carbono e o nitrogênio. Aos 2 bilhões de anos, o universo já estava repleto desses átomos biogênicos. Aos 

5 bilhões de anos, a tabela dos elementos químicos estava completa. Átomos começavam a ligar-se 

formando moléculas, sendo a água uma das mais abundantes e mais antigas. Há 4,56 bilhões de anos, na 

periferia da galáxia da Via Láctea, uma nuvem de gás e poeira condensou-se, formando uma pequena 

estrela, o Sol, rodeado por vários planetas. Entre eles, um pequeno planeta rochoso situado na zona de 

água, a Terra. 

A vida neste planeta parece ter se originado nos oceanos. Moléculas parecidas com o RNA 

passaram a replicar-se. Inicialmente anaeróbica e microscópica, a vida passou por uma série de 

diversificações. Há cerca de 3,8 bilhões de anos ela já fazia fotossíntese. A atmosfera encheu-se de 

oxigênio, aniquilando a maior parte da vida anterior. Há 2,5 bilhões de anos apareceram as células com 

núcleos (eucariontes) que reproduziam-se sexuadamente. Há aproximadamente 600 milhões de anos atrás 

apareceram os seres multicelulares (macroscópicos). Há 440 milhões de anos as plantas saíram dos 

oceanos para colonizar a terra firme, logo seguida pelos insetos e répteis. Os dinossauros, após 

dominarem a Terra por 200 milhões de anos, foram extintos por uma gigantesca chuva de meteoros, 

deixando espaço para nossos antepassados mamíferos evoluírem. Os hominídeos (um ramo dos primatas), 

passaram a andar em pé a 6 milhões de anos atrás, desceram das árvores, aprenderam a construir 
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instrumentos de pedra e dominaram o fogo (há 400 mil anos). Diversos ramos de hominídeos conviveram 

até cerca de 200 mil anos atrás, quando só restaram os Neandertais e o Homem Moderno. 

O Sol aumenta de luminosidade à medida que envelhece, aquecendo a atmosfera terrestre. Devido 

ao aumento da luminosidade solar, daqui a mais ou menos 700 milhões de anos, a biosfera morrerá. 

Estima-se que daqui a 5 bilhões de anos, o Sol inchar-se-á em forma de gigante vermelha, expelindo uma 

diversificada nebulosa planetária. Sua massa contrair-se-á numa bola escura, o universo continuará se 

expandindo de forma acelerada, ficando cada vez mais rarefeito, escuro e frio (Damineli 2009). 

 

2.2 METEOROIDES, ESTRELAS CADENTES, METEOROS, BÓLIDOS E 

METEORITOS 

O universo ainda se encontra em mudança, dizemos que ele é dinâmico. No sistema solar não 

poderia ser diferente. Entre as órbitas de Marte e Júpiter existe uma região conhecida como Cinturão de 

Asteróides, neste local se encontra a maior quantidade de ‘entulho’ celeste (cometas e asteróides) 

colidindo e fragmentando-se constantemente. Esta matéria representa os meteoróides.  

Devido às colisões, os meteoróides podem sair de sua órbita natural a atravessarem a órbita 

terrestre. Devido á força gravitacional da Terra esses corpos são capturados e penetram na atmosfera, 

passando a ser chamados de meteoros. Em torno de 40 mil toneladas por ano desse material atingem a 

atmosfera. Porém, não todos os meteoros conseguem atravessar a atmosfera e atingir o solo terrestre, 

porque o intenso atrito durante a sua queda os desintegra, é o caso das estrelas cadentes. Uma estrela 

cadente é o nome popular dado a uma pequena porção de matéria, quase sempre do porte de um grão de 

arroz que ao desintegrar-se deixa um rastro luminoso. Um corpo maior geralmente chega acompanhado 

de uma forte explosão e brilho intenso, os chamados bólidos, que ao atingirem o solo terrestre são 

denominados METEORITOS. 

 

2.3 ORIGEM DOS METEORITOS 

Os estudos de algumas trajetórias determinaram como origens prováveis dos meteoritos a região 

do Sistema Solar entre as órbitas de Marte e Júpiter, denominada Cinturão de Asteróides (Cordani & 

Sigolo 1998) (Figura 2.1). Evidências químicas sugerem, entretanto, que alguns meteoritos sejam 

provenientes da Lua e outros do planeta Marte, que teriam sido arrancados das superfícies desses corpos 

por grandes impactos (Kerridge & Matthews 1988). 
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Figura 2.1: Cinturão de Asteróides (Adaptado de Norton et al. 2008). 

 

  

Patterson (1955) utilizando os isótopos de chumbo presentes nos meteoritos, foi um dos primeiros 

a datá-los obtendo idades de 4,55 bilhões de anos. Outras determinações indicam uma idade média para 

os meteoritos, e consequentemente, para a formação do Sistema Solar de cerca de 4,57 bilhões de anos 

(Kirsten 1978). 

 

 

2.4 FORMAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS METEORITOS 

Os meteoritos se dividem em duas categorias: os que preservam registros da nebulosa solar e os 

que preservam evidências de processos planetários subsequentes. 

De acordo com a composição química, os meteoritos são divididos em três classes: os rochosos 

(aerólitos) que têm baixo teor de metal e, por sua vez, são divididos em condritos e acondritos; os 

metálicos (sideritos) e os rochosos-metálicos (siderólitos) que contêm proporções diferentes de metal e 

rocha (Figura 2.2). Essa química esta correlacionada diretamente com a evolução e diversificação da 

química existente nos corpos parentais, ou seja, os corpos que deram origem aos meteoritos. 

 



Pucheta, F. N., 2010 Estudo Petrográfico, Metalográfico e Geoquímico dos Meteoritos Bocaiuva e João Pinheiro... 

 

8 
 

 

Figura 2.2: Representação esquemática da divisão petrográfica dos meteoritos (Adaptado de Pucheta 2008). 

 

Os meteoritos rochosos condritos são provenientes de um corpo planetesimal primitivo (condritos 

carbonáceos) ou um corpo planetesimal metamórfico, corpos que se fundiram parcialmente e depois se 

recristalizaram (condritos ordinários). A palavra condritos vem de côndrulos que são pequenas esferas 

milimétricas, verdadeiras relíquias do sistema solar. 

Os meteoritos rochosos acondritos (que não possuem côndrulos), os metálicos e os rochosos-

metálicos são provenientes de um corpo planetesimal diferenciado, ou seja, corpos que sofreram fusão 

completa. Nessa fusão, os materiais mais densos se aglutinaram no centro do corpo formando um núcleo 

rico em ferro, dando origem aos meteoritos metálicos. Um manto menos denso deu origem a meteoritos 

rochosos-metálicos e, finalmente, uma crosta, que deu origem a meteoritos rochosos acondritos. 

A figura 2.3 representa esquematicamente a origem e evolução dos meteoritos, sejam eles 

diferenciados ou não (Cordani 2000). Na tabela 2.1 pode-se observar a classificação petrográfica de 

acordo a ciência meteorítica. 

 

Figura 2.3: Representação da origem e evolução dos meteoritos (Cordani 2000). 
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Tabela 2.1: Classificação petrográfica dos meteoritos (Krot et al. 2003). 

CONDRITOS 

 Carbonáceos 

 Ordinários 

 Enstatitos 

NÃO – CONDRITOS 

 Primitivos 

 Diferenciados 

 Acondritos 

 Sideritos 

 Hexaedritos 

 Octaedritos 

 Ataxitos 

 Siderólitos 

 Mesosideritos 

 Palasitos 

o Principais 

o Eagle Station 

o Piroxênios 

 

 

Pesquisas demonstraram que a grande maioria (92,7%) de todos os meteoritos que caem na Terra 

pertencem à classe dos rochosos e, em particular, à subclasse dos condritos (84,8%); enquanto é muito 

pequena a porcentagem dos sideritos (5,6%) e a dos mesosideritos e palasitos (rochosos-metálicos) 

(1,7%) (Buchwald 1975). 

 

2.5 MINERALOGIA DOS METEORITOS  

A abundância de elementos químicos no sistema solar primitivo segue um padrão geral: 

elementos leves são os mais abundantes e os mais pesados os menos abundantes. Os minerais compostos 

desses elementos seguem o mesmo padrão: os mais abundantes são os compostos por elementos leves e 

os menos abundantes por elementos mais pesados. A tabela 2.2 apresenta os 18 elementos mais 

abundantes do sistema solar. A abundância de cada elemento é comparada a um milhão de átomos de 

silício, por exemplo, para cada átomo de silício existem 3.692 átomos de potássio. 
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Tabela 2.2: Abundância de elementos químicos no sistema solar (Norton et al. 2008). 

Elemento Químico  Abundância em número de átomos 

hidrogênio  

hélio 

oxigênio  

carbono  

magnésio  

silício 

ferro 

enxofre  

alumínio  

cálcio 

sódio  

níquel  

crômio  

manganês  

fosforo  

cloro  

potássio  

titânio  

24.300.000.000 

2.343.000.000 

14.130.000 

7.079.000 

1.020.000 

1.000.000 

838.000 

444.900 

84.100 

62.870 

57.510 

47.800 

12.860 

9.168 

8.373 

5.237 

3.692 

2.422 

 

As rochas da crosta terrestre como as de outros planetas são formados de agregados minerais. 

Esses minerais são uma combinação de vários elementos químicos, sendo os oito mais frequentes, em 

ordem de abundância: oxigênio, silício, sódio, cálcio, potássio, alumínio, magnésio, e o ferro. Nos 

meteoritos esses elementos não poderiam ser diferentes, outros menos abundantes como o enxofre, 

cromo, fósforo, carbono e titânio, também podem ser encontrados.  

Nas rochas terrestres, bem como nos meteoritos, o silício e o oxigênio são os dois elementos 

combinados em maior abundância que formam uma estrutura atômica conhecida como tetraedro silício-
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oxigênio, a base de todos os minerais pertencentes à classe dos silicatos. Esse tetraedro possui quatro 

átomos de oxigênio circundando um pequeno átomo de silício (Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4: Tetraedro de silício-oxigênio (Norton et al. 2008). 

 

Nos meteoritos, duas ou três dúzias de minerais podem ser identificados a olho nu ou com 

microscópio petrográfico. O restante são opacos e muitos pequenos que não podem ser examinados sob 

luz transmitida em microscópio óptico. Esses precisam de microscópios com luz refletida e equipamentos 

sofisticados como microscópios eletrônicos, difração de raios X e microssonda eletrônica.  

Até 1802 se conheciam apenas três minerais em meteoritos. A partir de 1960 o número aumentou 

para 50, com a descoberta de diversas ferramentas analíticas até dezembro de 2009, foram nomeados na 

database da International Mineralogical Association (IMA), 4.714 espécies mineralógicas. Dessas, 295 

espécies tem sido identificadas em meteoritos (Rubin 1997). O que corresponde apenas a 6,3% dos 

minerais conhecidos. 

 

2.5.1 Meteoritos Metálicos 

As duas ligas metálicas mais importantes encontradas em meteoritos metálicos são a kamacita e a 

taenita. Ambas constituídas por ferro e níquel, prevalecendo sempre a kamacita que possui conteúdo de 

níquel inferior a taenita. A kamacita é composta por ferro na fase da liga Fe-Ni, onde os átomos de 

níquel substituem os átomos de ferro na cela unitária cúbica de corpo centrado - CCC. A taenita é 

composta por ferro na fase  da cela unitária cúbica de face centrada - CFC. Os dois minerais pertencem 

ao sistema cristalino isométrico e mostram cristais hexaédricos (cúbicos).  

O nome kamacita vem do grego kamas, que significa barra, e a taenita vem do grego tainia, que 

significa banda principal, ambos foram descobertos por Reichenbach, em 1861. A kamacita que 

corresponde à fase ferrítica, foi descoberta antes em meteoritos do que no aço processado (Buchwald 

1975). 
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Existe uma mistura microgranular formada pelo intercrescimento das fases , kamacita, e , 

taenita, denominada plessita. Comumente encontrada nos meteoritos metálicos, a plessita, não é um 

mineral, e sim uma mistura de ambas as fases que ocorre em diversas formas, normalmente adjacente à 

kamacita (Buchwald 1975). Pode ocorrer também por meio de dois estágios 2. O 

resfriamento austenítico transforma inicialmente o2, menos difusivo, onde isotermicamente ou por 

aquecimento decompõe-se em. A borda do campo plessítico geralmente é constituída de taenita que 

por sua vez possui contornos côncavos em direção à kamacita adjacente. Um campo plesítico pode 

assumir diversas formas, entre as mais comuns: plessita perlítica, esferoidal, acicular, comb, net, celular, 

finger, black, duplex, degenerada e alterada. 

Os minerais mais comuns encontrados nos meteoritos metálicos, além da kamacita e da taenita, 

são: a troelita (FeS) cuja ocorrência se verifica normalmente em nódulos; a schreibersita e rabdita [(Fe, 

Ni)3P]; a cohenita [(Fe, Ni, Co)3C]; a grafita (C), o diamante (C) e a lonsdaleita (C); a calrlsbergita (CrN); 

a daubrelita (FeCr2S4); a cromita (FeCr2O4) e pequenas inclusões de minerais silicáticos. 

 

2.5.2 Meteoritos Rochosos 

De todos os minerais encontrados em meteoritos rochosos, a olivina (silicato de magnésio e ferro 

ferroso) é a mais abundante e a mais importante. As olivinas mais comuns em meteoritos são mais ricas 

em magnésio do que ferro. A sua coloração é verde oliva para amarela. É encontrada abundantemente em 

rochas terrestres ultramáficas, como as basálticas. É composta de uma quantidade variável de ferro e 

magnésio em combinação com o tetraedro de silício-oxigênio. A sua formula química é (Fe,Mg)2SiO4. A 

olivina é um grupo de minerais com estrutura e composição similar. Os íons de Mg
+2 

e Fe
+2 

 possuem o 

mesmo tamanho atômico permitindo a substituição com os  íons da rede cristalina. A quantidade relativa 

de magnésio e ferro determina o tipo de olivina cristalizada fora do magma. Essa taxa de substituições 

iônicas é chamada de solução sólida. Existe uma série completa de solução sólida, indo da forsterita 

Mg2(SiO4) à fayalita Fe2(SiO4). 

A seguir são listados os minerais mais comuns encontrados em meteoritos rochosos, divididos de 

pela sua classificação mineralógica de acordo com DANA encontrada no site oficial Web Mineral. 

 Elementos Nativos 

Cobre - Cu 

Diamante - C 

Grafita - C 

Lonsdaleita - C  

Cohenita - (Fe,Ni)3C   

Moisanita - SiC 
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Schreibersita - (FeNi)3P 

Awaruite - Ni3Fe 

Kamacita, Taenita - (Fe, Ni)  

 

 Sulfetos  

Pentlandita - (Fe,Ni)9S8 

Pirrotita - Fe(1-x)S 

Troilita – FeS 

 

 Óxidos  

Cromita - FeCr2O4 

Ilmenita - FeTiO3 

Magnetita - Fe
2+

Fe2
3+

O4 

Perovskita - CaTiO3 

Espinelio - MgAl2O4 

 

 Hidróxidos 

Akaganeíta - Fe
3+

O(OH,Cl) 

Goethita - Fe
3+

O(OH) 

 

 Carbonatos  

Calcita - CaCO3 

 

 Fosfatos 

Whitlockita - Ca9MgH(PO4) 

 

 Silicatos 

 Nesossilicatos 

 Grupo da olivina 

Olivina (Mg,Fe)2SiO4  

Fayalita - Fe2SiO4  

Forsterita - Mg2SiO4 
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Ringwoodita - (Mg,Fe)2SiO4 

 Sorossilicatos 

Maskelynita - (Na,Ca)(Si,Al)3O8 

 

 Inossilicatos 

 Grupo dos piroxênios  

Wollastonita - CaSiO3 

 Sub-grupo dos clinopiroxênios 

Augita - Mg(Fe,Ca)Si2O6 

Clinoenstatita - MgSiO3 

Diopsídio - CaMgSi2O6 

Pigeonita - (Fe,Mg,Ca)SiO3 

 Sub-grupo ortopiroxênios  

Bronzita - (Mg,Fe)SiO3   

Enstatita - MgSiO3 

Hiperstênio - (Mg,Fe)SiO3 

 Filossilicatos 

 Grupo das serpentinas  

Serpentina - Mg6Si4O10(OH)8 

 Grupo das Smectitas 

 

 Tectossilicatos 

Quartzo - SiO2 

Stishovita - SiO2 

 Feldspatos  

Ortoclásio - KAlSi3O8 

 Plagioclásios 

Albita - NaAlSi3O8 

Anortita - CaAl2Si2O8 

Bytownita - (Na,Ca)Al2Si2O8 

Mellilita - (Ca,Na)2(Al,Mg,Fe)(Si,Al)2O7  

 Feldspatóides  

Nefelina - (Na, Ka)AlSiO4 

Sodalita - Na4(Si3Al3)O12Cl 

 

2.6 CLASSIFICAÇÃO ESTRUTURAL DOS METEORITOS METÁLICOS 
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Em um fundido metálico, a kamacita e a taenita são metais líquidos resfriados abaixo de 1.370°C. 

A forma da liga depende do conteúdo de Ni do fundido, da temperatura no momento da cristalização, e da 

taxa de resfriamento. Quando a temperatura for abaixo de 900°C, a kamacita e a taenita dividem-se em 

três campos: kamacita, taenita, kamacita + taenita, como mostrado no diagrama de fases de estabilidade 

da liga Fe-Ni para uma faixa de temperatura de 300 – 900°C e porcentagem em peso de Ni (Norton et al. 

2008) (Figura 2.5).  

Acima de 900°C apenas a fase taenita é estável, porém à medida que a temperatura aumenta a 

estabilidade muda para o campo kamacita + taenita ou apenas para o campo de kamacita, dependendo da 

porcentagem em peso de níquel na liga. Por exemplo, para um fundindo contendo mais que 30% em peso 

de Ni a fase existente é a taenita, a difusão do Ni cessa antes da estrutura kamacítica formar-se. Em um 

fundido kamacítico contendo 5% de Ni, toda a taenita transforma-se em kamacita antes da difusão cessar. 

Entre 6% e 13% de Ni a composição do mineral contem ambas as fases, existindo um intercrescimento de 

ambos. 

 

Figura 2.5: Diagrama de fases de estabilidade da liga Fe-Ni (Adaptado de Norton et al. 2008). 

 

A estabilidade da liga ferro-níquel de acordo com a diferença composicional de Ni presente na 

taenita e o tempo que o cristal levou para crescer durante sua formação até o seu resfriamento, permite 

identificar nos meteoritos diferenças estruturais.  

O intercrescimento da kamacita e da taenita produz uma estrutura conhecida como estrutura ou 

padrão de Widmanstätten. Esse padrão é revelado nas superfícies de meteoritos, preparados 

metalograficamente e atacados com solução de álcool etílico e ácido nítrico, a 4% de ácido em volume, 

conhecido por nital. A figura formada é octaédrica e foi observada primeiramente por William Thomson 

em Nápoles (Itália) em 1804, quando tentava manter a oxidação do meteorito Pallas usando acido nítrico. 

O experimento falhou, porém observou um padrão octaédrico que antes não tinha sido revelado no 

meteorito. Independentemente, quatro anos depois, Count Alois Von em Viena (Áustria) estava 

investigando as propriedades de meteoritos metálicos, quando acidentalmente produziu o padrão de 
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Widmanstätten queimando uma fina película de meteorito com o bico de Bunsen. Durante o processo de 

aquecimento, a kamacita e a taenita oxidaram o meteorito em diferentes taxas, revelando a estrutura. 

A estrutura ou padrão de Widmanstätten é resultante, provavelmente, da fusão e resfriamento 

gradual dos meteoritos metálicos (Runcorn 1978). Esse lento resfriamento se dá a taxas de cerca de 1K a 

cada um milhão de anos (Woolfson 1978). 

O crescimento da kamacita em específicas regiões da taenita cúbica provoca vagarosamente a 

mudança da estrutura CFC para CCC. Na figura 2.6, observa-se a taenita cúbica (hexaédrica) com seus 

três eixos iguais. Placas de kamacita começam a crescer no cristal de taenita truncando o vértice do cubo 

em ângulos de 45°. Como o crescimento das placas de kamacita é continuo, o truncamento dos cantos 

encontra os três eixos em lados opostos ao cubo. A nova forma é um octaedro e, portanto, os meteoritos 

que apresentam esta característica são classificados como octaedritos.  

 

Figura 2.6: Formação do padrão de Widmanstätten (Adaptado de Norton et al. 2008). 

 

Antigamente, os meteoritos metálicos eram classificados apenas de acordo com as características 

da estrutura cristalina, porém sua aplicabilidade funcionava somente para os octaedritos.  

De acordo com a largura média das lamelas de kamacita, os meteoritos octaedritos foram 

classificados em seis subclasses estruturais, (Tabela 2.3). Em um dos extremos desta classificação estão 

os meteoritos que são formados simplesmente por cristais da fase kamacita, constituindo a classe dos 

hexaedritos, assim chamados pela sua estrutura cúbica (hexaedros). Intermediariamente, os meteoritos são 

classificados como octaedritos, subdivididos em mais grosseiros, grosseiros, médios, finos e mais finos. 

No outro extremo da classificação encontram-se os meteoritos formados basicamente por cristais da fase 

taenita, constituindo a classe dos ataxitos, assim chamados pela ausência da aparente falta de uma 

disposição orientada.  

 

Tabela 2.3: Classificação estrutural dos meteoritos metálicos (Adaptado de Buchwald 1975). 
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Além da estrutura de Widmanstätten, nos meteoritos metálicos é comum encontrar-se uma 

estrutura denominada bandas de Neumann, em homenagem ao pesquisador homônimo que descobriu esta 

estrutura em 1850 (Buchwald,1975). As bandas de Neumann ocorrem com largura de cerca de 1 a 10mm 

e estão presentes nas lamelas de kamacita. São formadas provavelmente sobre complexas condições de 

pressão resultantes de ondas de choque de mais de 130kbar (Buchwald 1975). 

Hoje, os meteoritos são classificados de acordo com a composição, estrutura e textura. Assim os 

sideritos são divididos nas classes: haxaedritos, octaedritos e ataxitos. Como citado anteriormente, ambos 

pertencem ao sistema cristalino isométrico e mostram cristais hexaédricos, a diferença é dada 

principalmente pela variação química. Por exemplo, a quantidade de Ni é maior nos ataxitos e menor nos 

octaedritos. 

 

 

 

 

2.7 CLASSIFICAÇÃO QUÍMICA DOS METEORITOS METÁLICOS 

Classe Largura das lamelas (mm) Sigla 

Hexahedritos  acima de 50 H 

Octaedritos mais grosseiros 50 – 3,3 Ogg 

Octaedritos grosseiros 3,3 – 1,3 Og 

Octaedritos médios 1,3 – 0,5 Om 

Octaedritos finos 0,5 – 0,2 Of 

Octaedritos mais finos abaixo de 0,2 Off 

Octaedritos plessíticos 
abaixo de 0,2 

(lamelas alongadas) 
Opl 

Ataxitos – D 
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Desde meados de 1950, o método químico de classificação dos sideritos envolveu medidas de 

elementos traços como o gálio, germano e irídio. Concentrações desses elementos traços são plotados 

versus o conteúdo total de Ni, em uma escala logarítmica. A designação desses grupos é feita por um 

algarismo romano, seguido de uma letra do alfabeto latino. Geralmente quanto maior o numero que 

designa o grupo, maior o percentual de níquel (Buchwald 1975). Cada grupo mineral é classificado de 

acordo com a origem em comum do mesmo corpo parental. Os principais grupos de meteoritos metálicos 

em ordem decrescente de concentração de gálio e germânio são: IAB, IIAB, IIIAB, IVA e IVB. Os 

grupos iniciais, que constituem a base da classificação química, foram, em alguns casos, subdivididos, e 

outros grupos incorporados à classificação para a caracterização mais adequada às composições químicas. 

Atualmente, existem quatorze grupos de meteoritos metálicos quanto à classificação química: IAB, IC, 

IIAB, IIC, IID, IIE, IIF, IIG, IIIAB, IIICD, IIIE, IIIF, IVA e IVB (Maran 1991). Quando não se 

enquadram nesses grupos ou possuem composição ou mesmo estrutura fora do padrão normal são 

denominados IR-Anormal (Buchwald 1975). Cerca de 15% dos sideritos são meteoritos “não agrupados”, 

e aguardam novas pesquisas para verificar se são classificados dentro dos grupos existentes ou se é aberto 

novo grupo. Para se abrir um novo grupo são necessárias 5 amostras de diferentes meteoritos. 

Em liga metálica, a kamacita apresenta 7,5% de Ni. A porcentagem de Ni na kamacita de 

hexaedritos é de 5,0-5,5%, já em octaedritos varia de 5,5-7,5%. 

Em liga metálica, a taenita apresenta mais que 25% de Ni. É variável em composição com relação 

ao Ni (25-50%), Co (0,3-0,8%), C (0,05-0,5%) e P (0,05-0,1%). Em contato com a kamacita, o percentual 

de Ni é de (30-50%), e quando encontrada em diversas plessitas, a porcentagem cai para 25% (Buchwald 

1975). 

 

2.8 CORRELAÇÃO ENTRE A CLASSIFICAÇÃO ESTRUTURAL E QUÍMICA DOS 

METEORITOS METÁLICOS 

Como citado anteriormente, a classificação estrutural foi a primeira a ser utilizada, com o passar 

do tempo outros tipos de classificação surgiram, principalmente a classificação química. Observou-se que 

ambas poderiam se correlacionar (Tabela 2.4).  
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Tabela 2.4: Correlação entre a classificação estrutural e química dos meteoritos metálicos (Adaptado de Norton et 

al. 2008). 

Classe Estrutural Textura 
Largura das lamelas 

de kamacita (mm) 
Níquel (%) 

Relação com 

grupo químico 

Hexaedritos (HEX) Bandas de Newman >50 4.5 – 6.5 IIAB, IIG 

Octaedritos (O) Padrão 

de Widmanstätten 

   

 Octaedrito mais que 

grosseiro   (Ogg) 

3.3 – 50 6.5 – 7.2 IIAB, IIG 

 Octaedrito grosseiro 

(Og) 

1.3 – 3.3 6.5 – 8.5 IAB, IC, IIE, IIIAB 

IIIE 

 Octaedrito médio 

(Om) 

0.5 – 1.3 7.4 – 10.3 IAB, IIID, IIE, 

IIIAB, IIIF 

 Octaedrito fino (Of) 0.2 – 0.5 7.8 – 12.7 IID, IIICD, IIIF 

IVA 

 Octaedrito mais que 

fino (Off) 

<0,2 7.8 – 12.7 IIC, IIICD 

 Octaedrito plesítico 

(Opl) 

<0,2, spindles Kamacita spindles IIC, IIF 

Ataxito (D)  nenhum >16.0 IIF, IVB 

 

 

Na figura 2.7 é apresentado um exemplo de cada classe de meteorito metálico. Observa-se no 

meteorito hexaedrito, apresentado na letra a), finas bandas orientadas, as mesmas correspondem a bandas 

de Newman, diferente do que ocorre com o meteorito octaedrito em b), onde facilmente observa-se o 

intercrescimento da kamacita e da taenita, exibindo o padrão de Widmanstätten. Em c) um ataxito. 
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a)   b)  

c)   

Figura 2.7: Três diferentes tipos de meteoritos metálicos. a) hexaedrito; b) octaedrito; c) ataxito (Norton et al. 

2008). 

 

  

 



CAPÍTULO 3 

DISTRIBUIÇÃO DE METEORITOS 

 

3.1 METEORITOS NO MUNDO 

Os meteoritos recebem o nome do local mais próximo de queda ou achado. É dito que o meteorito 

foi achado quando não é presenciada a sua queda, ou seja, não se conhece nem a data nem o local exato. 

E é dito “queda” quando essas informações são conhecidas, por exemplo, o meteorito Conquista teve sua 

queda presenciada em dezembro de 1965 na cidade de Conquista em Minas Gerais. Cerca de 30.000 

meteoritos foram recuperados em todo o mundo. Embora 86% das quedas sejam do tipo condrito, grande 

parte dos achados são do tipo siderito. Isto se deve à maior resistência do ferro ao intemperismo, bem 

como o seu contraste com as demais rochas terrestres. A figura 3.1 ilustra o mapa-múndi onde são 

observados os meteoritos recuperados que tiveram a sua queda observada e também aqueles que foram 

simplesmente achados. 

 

 

Figura 3.1: Meteoritos recuperados no mundo (www.meteoritos.com.br). 
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3.2 METEORITOS BRASILEIROS 

Meteoritos caem aleatoriamente sobre a Terra distribuindo-se equitativamente. Ainda assim, o 

Brasil com quase 50% da área da América do Sul possui apenas 58 meteoritos reconhecidos pela ciência, 

número bastante inferior ao do Chile ou da Argentina, com territórios bem menores. Os principais fatores 

que levam a essa pequena porcentagem de amostras está relacionada com a dificuldade de identificação e 

coleta. O clima quente e úmido do nosso país alteram rapidamente esses corpos, os confundindo com 

rochas terrestres. As grandes matas impossibilitam também as buscas. Porém um dos principais fatores 

está relacionado com a falta de informação da população, que representa o principal foco de coleta de 

meteoritos. Dos meteoritos brasileiros os de maior destaque internacional são: o Bendengó; Angra dos 

Reis; Santa Catarina; Governador Valadares e Bocaiuva (Zucolotto et al. 2004). 

O mapa do Brasil da figura 3.2 destaca os 58 meteoritos recuperados, classificados de acordo com 

o tipo, a massa e queda-achado. Observa-se que a maior quantidade de meteoritos achados (20) ocorre no 

estado de Minas Gerais. 

 

Figura 3.2: Meteoritos recuperados no Brasil (www.meteoritos.com.br). 
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A tabela 3.1 apresenta os 58 meteoritos recuperados no Brasil, especificando o estado e a data em 

que foram achados ou presenciadas as suas quedas e o tipo petrográfico. 

Tabela 3.1: Meteoritos recuperados no Brasil (Adaptado de Meteoritical Society 2010).  

Nº Nome   UF Data  Tipo 

  1 Angra dos Reis  RJ 1869  Angrito 

  2 Avanhandava  SP 1952  H4 

  3 Balsas   MA 1974  IIIAB 

  4 Barbacena  MG 1918  Ungrouped 

  5 Bendegó  BA 1784  IC 

  6 Blumenau  SC 1986  IVA 

  7 Bocaiúva  MG 1965  Ungrouped 

  8 Cacilândia  GO   (?)  H6 

  9 Campos Sales  CE 1991  L5 

10 Casimiro de Abreu RJ 1947  IIIAB 

11 Conquista  MG 1965  H4 

12 Cratheús  CE 1909  IIC 

13 Cratheús  CE 1914  IVA 

14 Gov. Valadares  MG 1958  Marciano 

15 Ibitira   MG 1957  Eucrito 

16 Iguaraçu  PR 1977  H5 

17 Indianópolis  MG 1989  IIAB 

18 Ipiranga  PR 1972  H6 

19 Ipitinga   PA 1989  H5 

20 Itapicuru-Mirim MA 1879  H5 

21 Itapuranga  GO 1977  IAB 

22 Itutinga   MG 1960  IIIAB 

23 Macau   RN 1836  H5 

24 Mafra   SC 1941  L3-4 

25 Maria da Fé  MG 1987  IVA 

26 Marilia   SP 1971  H4 

27 Minas Gerais  MG 1888  L6 

28 Minas Gerais  MG 2001  H4 

29 Morro do Roccio SC 1928  H5 

30 Nova Petropolis RS 1967  IIIAB 

31 Palma do Monte Alto BA 1954  IIIAB 

32 Pará de Minas  MG 1934  IVA 

33 Paracutu  MG 1980  IAB 

34 Parambú  CE 1967  LL5 

35 Paranaiba  MT 1956  L6 

36 Patos de Minas I MG 1925  IIAB 

37 Patos de Minas II MG 1925  IAB 

38 Patrimônio  MG 1950  L6 

39 Piedade do Bagre MG 1922  Ungrouped 

40 Pirapora  MG 1888  IIAB 

41 Putinga   RS 1937  L6 

42 Quijingue  BA 1984  Palasito 

43 Rio do Pires  BA 1991  L6 

continua 
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continuação 

Nº Nome   UF Data  Tipo 

44 Rio Negro  PR 1934  L4 

45 Sanclerlândia  GO 1971  IIIAB 

46 Santa Barbara  RS 1873  L4 

47 Santa Catarina  SC 1875  IAB 

48 Santa Luzia  GO 1921  IIAB 

49 S. Vitória do Palmar RS 2003  L3 

50 S. João Nepomuceno MG 1960  IVA 

51 S. José do Rio Preto SP 1962  H4 

52 Serra de Magé  PE 1923  Eucrito 

53 Sete Lagoas  MG 1908  H4 

54 Soledade  RS 1986  IAB 

55 Uberaba  MG 1903  H5 

56 Uruaçu   GO 1992  IAB 

57 Veríssimo  GO 1965  IIIAB 

58 Vitória da Conquista BA 2007  IV A 

 

3.3 O METEORITO BOCAIUVA 

O meteorito Bocaiuva é considerado o terceiro meteorito em peso do estado de Minas Gerais (64kg). Em 

primeiro lugar encontra-se o Patos de Minas II com 200kg e em segundo lugar o Pará de Minas com 

116,3kg. O meteorito Bocaiuva é o 13
o
 em peso dentre os brasileiros, tabela 3.2. 

Tabela 3.2: Maiores meteoritos em peso encontrados no Brasil. (Adaptado de Meteoritical Society 2010). 

Posição Meteorito Estado Peso (kg) 

1° Santa Catharina SC 7.000 

2° Bendegó BA 5.360 

3° Itapuranga GO 628 

4° Nova Petrópolis RS 305 

5° Putinga RS 300 

6° Sanclerlândia GO 279 

7° Patos de Minas II MG 200 

8° Pará de Minas MG 116,3 

9° Paranaíba MT 100 

 10° Palmas de Monte Alto BA 97 

 11° Soledade RS 68 

 12° Uruaçu GO 72,5 

 13° Bocaiuva MG 64 
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De acordo com Desnoyers et al. (1985) o meteorito Bocaiuva foi achado em 1962 e de acordo 

com Danon et al. (1983) em 1965. Porém, a data por todos os pesquisadores mencionados esta 

relacionada com a época em que foram realizadas as primeiras análises no meteorito. Existem relatos que 

o fragmento foi na verdade descoberto em 1947 na fazenda Terra Branca (Desnoyers et al. 1985), a 6km 

da margem do rio Jequitinhonha, próximo a Diamantina, porém no município de Bocaiuva, a 385km da 

capital de Minas Gerais - Belo Horizonte (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Mapa da região de Bocaiuva e sua localização em relação à capital do estado de Minas Gerais, Belo 

Horizonte (www.google.com.br/mapas). 

 

Ainda existem muitas dúvidas com relação à classificação do meteorito Bocaiuva. De acordo com 

Curvello et al. (1983) o Bocaiuva é considerado como um octaedrito; Silva et al. (1984) um iron 

ungrouped, ou seja, um meteorito metálico que não se enquadra em nenhum grupo químico estabelecido 

como tal; e Funaki et al. (1988) também como um octaedrito e finalmente o catálogo Grady (2000) o 

classifica como um ataxito ungrouped. 

Os fragmentos existentes do meteorito Bocaiuva de acordo com Grady (2000) se encontram no: 

Institute of Geophysics and Planetary Physics na Universidade de Califórnia de Los Angeles – UCLA, USA 

(211,4g); Museum National d’Histoire Naturelle – MHN, Paris Francia (54g); Americam Museum of Natural 

History – AMNH, New York USA (22,6g); The Natural History Museum, London, Inglaterra (22,9g); Museu 

Nacional, Rio de Janeiro Brasil (principal massa). De acordo com pesquisas realizadas dos meteoritos 

pertencentes à coleção do Museu Nacional, constatou-se apenas um fragmento medindo 1,5x0,9x0,3cm e 
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uma lâmina petrográfica retirada do principal fragmento para estudo deste projeto, hoje sob os cuidados da 

Prof
a
. Dr

a
. Maria Elizabeth Zucolotto. No Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães - MMPDG se 

encontrava, na verdade, o principal fragmento (≈63kg) que hoje faz parte do acervo do Museu de Minas e 

Metal, Belo Horizonte - MG, Brasil. Além da principal massa, faz parte do acervo o fragmento estudado 

neste projeto (87,2g). 

 

 

3.4 O METEORITO JOÃO PINHEIRO 

Não foi encontrado nenhum dado bibliográfico referente ao meteorito João Pinheiro. De acordo 

com a Meteoritical Society responsável pela catalogação dos meteoritos no mundo, o meteorito João Pinheiro 

não existe na catalogação, ou seja, a sua natureza é desconhecida. O meteorito metálico que teve queda mais 

próxima à cidade de João Pinheiro é o meteorito Paracatu que fica a 102km (Tabela 3.3). 

Tabela 3.3: Meteoritos metálicos de Minas Gerais e suas distâncias com relação à cidade de João Pinheiro (Adaptado 

de www.maps.google.com.br). 

Meteorito Distância em km até João Pinheiro 

Maria da Fé 735 

Itutinga 626 

Barbacena 563 

Indianópolis 336 

Piedade do Bagre 221 

Pirapora 200 

Patos de Minas 149 

Paracatu 102 

 

Como os meteoritos se desintegram devido ao atrito ao entrarem na atmosfera terrestre, 

fragmentos do mesmo corpo parental podem se espalhar em regiões com mais de 100km de distancia, 

considerando que o João Pinheiro poderia pertencer ao meteorito Paracatu. Por outro lado, dois fragmentos 

de corpos parentais diferentes podem ser recuperados na mesma cidade com poucos quilômetros de 

distancia, como é o caso do meteorito Patos de Minas, sendo identificado um meteorito do tipo octaedrito e 

outro hexaedrito (Pucheta 2008). Embora o meteorito Paracatu tenha sido catalogado pelo Meteoritical 

Society, pouca bibliografia científica é conhecida ao seu respeito: corresponde a um octaedrito grosseiro do 

tipo IAB; a espessura das lamelas é de 2,6mm e análise química de Ni (7,54%), Ga (80,4ppm), Ge (320ppm) 

e Ir (2,6ppm) (Grady 2000). A seguir é apresentado um mapa que liga as cidades de Paracatu e João Pinheiro 

à capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte (Figura 3.4). 
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Figura 3.4: Mapa da região de João Pinheiro e Paracatu em Minas Gerais (www.maps.google.com.br). 

 

Os fragmentos conhecidos do meteorito João Pinheiro se encontram: no MMPDG (10g); Museu 

de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP - MCT/EM/UFOP (19,5g); Museu Nacional (seção 

delgada) retirada do principal fragmento para estudo deste projeto, hoje sob os cuidados da Prof
a
. Dr

a
. Maria 

Elizabeth Zucolotto e no Departamento de Física do ICEX/UFMG (seção de 2x1cm) sob os cuidados de Luís 

Rodrigues Armoa Garcia do Laboratório de Microscopia Eletrônica e Microanálise.  A massa principal 

pertence a Cláudio Vieira Dutra (107,5g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100km 



Pucheta, F. N., 2010 Estudo Petrográfico, Metalográfico e Geoquímico dos Meteoritos Bocaiuva e João Pinheiro... 

 

28 
 

 



 
 

CAPÍTULO 4  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 COLETA DE AMOSTRAS 

Iniciou-se o estudo do meteorito Bocaiuva com uma lâmina petrográfica preparada e cedida pelo 

Laboratório de Meteorítica do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – DGP/MN/UFRJ (Figura 4.1) mais um fragmento pesando 10g 

cedido pelo Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães – MMPDG (Figura 4.2). Como 

macroscopicamente as amostras não pareciam pertencer ao mesmo meteorito, foi necessário realizar uma 

limpeza na região do corte do fragmento maior do meteorito Bocaiuva, que se encontra em exposição no 

MMPDG (Figura 4.3), já que, desde 1985, data em que se conhece a retirada do último fragmento, a 

superfície se encontra totalmente intemperisada. O meteorito foi então lixado e limpo, podendo-se 

observar uma grande quantidade de inclusões pretas de até 1cm de diâmetro dispersas em todo o 

meteorito, totalmente diferentes daquelas encontradas nos fragmentos já mencionados,  constando-se a 

suspeita, ou seja, o fragmento de 10g pertenceria então a outro meteorito e não ao Bocaiuva, o que mais 

tarde foi constatado com o proprietário Claúdio Vieira Dutra, que tinha cedido esse fragmento para o 

MMPDG em 2004 e gentilmente forneceu o restante para este estudo (Figura 4.4). De acordo com Dutra, 

esse meteorito corresponderia ao meteorito João Pinheiro, embora não existam documentos que 

comprovem tal afirmação. Realmente o mesmo não se encaixava no corte já existente do meteorito 

Bocaiuva, não pertencendo portanto a ele. Então, um novo corte foi realizado no Bocaiuva já que no 

início do projeto na verdade possuía-se apenas a lâmina petrográfica do meteorito Bocaiuva e nenhum 

fragmento do mesmo (Figura 4.5).   

 

a)   b)  

Figura 4.1: a) fragmento do meteorito Bocaiuva pertencente ao DGP/MN-UFRJ; b) lâmina petrográfica cedida pelo 

DGP/MN/UFRJ para estudo do meteorito Bocaiuva. 

1cm 1cm 
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Figura 4.2: Fragmento de meteorito pesando 10g cedido pelo MMPDG. 

 

 
Figura 4.3: Meteorito Bocaiuva em exposição no MMPDG (33x44x17cm). 

 

 

Figura 4.4: Meteorito João Pinheiro cedido por Claúdio Vieira Dutra. 

 

Corte 
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Figura 4.5: Fragmento retirado do meteorito Bocaiuva que se encontra em exposição no MMPDG. 

 

Como citado anteriormente trabalhou-se com uma lâmina petrográfica do meteorito Bocaiuva 

cedida pelo Museu Nacional, um fragmento do meteorito João Pinheiro cedido pelo MMPDG, um 

fragmento do meteorito Bocaiuva cedido também pelo MMPDG e mais um fragmento do meteorito João 

Pinheiro cedido por Cláudio Vieira Dutra. A tabela 4.1 contem os dados com as quatro amostras e suas 

respectivas siglas. 

 

Tabela 4.1: Amostras estudadas dos meteoritos Bocaiuva e João Pinheiro com suas correspondentes procedências e 

siglas adotadas. 

Meteorito Formato Procedência Sigla 

Bocaiuva Lâmina Museu Nacional BOMN 

João Pinheiro Fragmento MMPDG JPDG 

Bocaiuva Fragmento MMPDG BODG 

João Pinheiro Fragmento Cláudio Vieira Dutra JPCD 

 

 

4.2 HISTÓRIA DOS METEORITOS BOCAIUVA E JOÃO PINHEIRO 

O material utilizado nesta etapa foi meramente bibliográfico, já que as informações necessárias 

para reescrever a história de cada meteorito desde a sua queda, foram manuscritos de museus, mapas, 

relatos de pessoas que acharam o meteorito, pessoas que fizeram análises nos primeiros fragmentos 

cortados, e informações em geral das localidades próximas às quedas, encontradas por meio da internet.  
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4.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS  

Inicialmente foi realizado o preparo do fragmento JPDG no laboratório de Tratamentos Térmicos 

do Departamento de Metalurgia e Materiais (DEMET) da Escola de Minas da UFOP. Como se trata de 

uma liga metálica o preparo metalográfico foi o convencional: desbaste a úmido com desbastadora 

Duoment Belt Surfacer, com cinta de carbeto de silício (SiC), granulometria 80, com o intuito de aplanar 

a superfície da amostra. Prosseguiu-se com o lixamento a seco, utilizando lixas 100 e 180, e em seguida, 

com o lixamento a úmido, com as lixas 240, 320, 400, 600, 800, 1.000 e 1.200, girando sempre a amostra 

de 90° entre as lixas para eliminar os riscos deixados pela lixa utilizada anteriormente. O polimento foi 

realizado com a máquina Prazis e pano de camurça da mp-napi (Arotec). Como agente polidor foi 

utilizado alumina (óxido de alumínio), em suspensão, com granulometria de 1μm e pasta de diamante 

com granulometrias variadas até 0,25m. O ataque químico foi realizado por imersão em nital 2% 

(solução de ácido nítrico diluído em álcool etílico) com o intuito de revelar estruturas observáveis a olho 

nu, como por exemplo, o padrão de Widmanstätten. 

O corte do meteorito Bocaiuva, originando o fragmento BODG foi realizado com uma serra com 

disco diamantado no MMPDG. A limalha resultante do corte do meteorito (Figura 4.6) foi pulverizada em 

grau de ágata e peneirada com peneira ASTM 70 e em seguida foi colocada no alto forno a uma 

temperatura de 110°C para eliminar eventual matéria orgânica de contaminação, por um período de 20h. 

Observa-se na figura 4.6 que o ferro presente na rocha pulverizada sofre oxidação em contato com o 

oxigênio da atmosfera terrestre convertendo-se em óxido de ferro, mudando assim sua coloração. 

a)   b)  

Figura 4.6: a) limalha resultante do corte do meteorito Bocaiuva; b) limalha com granulometria de 200 mesh do 

meteorito Bocaiuva. 

 

Foram realizadas algumas tentativas para separar a parte metálica da silicatada para realizar com 

maior exatidão a descrição dos elementos maiores (metálicos) e os menores (silicáticos). 

A primeira tentativa foi por meio de separação magnética, com o auxilio de um ímã, proveniente 

de um disco rígido de computador (devido ao se poder magnético). O pó foi separado sobre uma folha de 

 1cm 1cm 
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papel branco. Como a quantidade metálica e com propriedades magnéticas era muito superior à 

quantidade silicatada, os silicatos foram inevitavelmente arrastados pela grande massa de material 

magnético, impossibilitando a separação (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7: Separação magnética do pó resultante do corte do meteorito Bocaiuva. 

 

A segunda tentativa com o intuito de diminuir a quantidade de ferro no pó do meteorito, foi a 

diluição do mesmo em ácido clorídrico, já que este ácido torna o ferro solúvel.  Foram utilizados 1g de 

rocha pulverizada com granulometria 70 mesh e 10ml de ácido clorídrico 1:1. A solução foi colocada em 

chapa aquecida a 130°C por um período de 1h30. Com auxilio de um funil de separação e papel de filtro, 

filtrou-se o material sólido retido na solução, separando assim os silicatos. A solução adquiriu coloração 

esverdeada (cloreto ferroso) indicando a presença de Fe
+2

. A dificuldade encontrada nesta tentativa foi a 

quantidade de pó utilizado e a quantidade de material recolhido no final do processo. Como a 

porcentagem de ferro na amostra é muito superior aos silicatos torna-se necessário utilizar muito pó de 

meteorito para obter uma pequena quantidade de silicatos filtrados. Para 1g de rocha pulverizada se 

obteve 0,02g de silicatos. 

A última tentativa foi com bromofórmio (CHBr3), densidade de 2,81g/ml, intermediária entre os 

minerais metálicos e os plagioclásios, sendo possível separar as fases. Foram utilizados 150ml de 

bromofórmio e 2,78g de rocha pulverizada. Pode-se observar que no fundo do frasco concentrou-se um 

material mais escuro que corresponde à fase metálica (Figura 4.8). 

1cm 
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Figura 4.8: Separação das fases silicatadas com uso de bromofórmio. 

 

A confecção das lâminas petrográficas a partir do fragmento BODG foram realizadas no 

Laboratório de Meteorítica do DGP/MN/UFRJ. Portanto foi efetuado um novo corte observando-se as 

regiões que continham os maiores grãos de silicato. Após o preparo metalográfico convencional como 

citado anteriormente, colou-se no fragmento uma lâmina de vidro com entelã e após a sua secagem, foi 

realizado um novo corte rente à lâmina com serra de disco diamantado lubrificado (Figura 4.9).  

 

 

Figura 4.9: Corte do meteorito Bocaiuva com serra diamantada para a confecção das lâminas petrográficas. 

 

 A seção cortada foi então novamente preparada metalograficamente, até obter uma espessura de 

30m, medida necessária para observar os minerais sob luz transmitida ao microscópio óptico. 
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O fragmento JPCD foi cortado numa região com a presença de um nódulo.  É importante ressaltar 

que nas demais regiões do meteorito nenhum outro tipo de inclusão foi encontrada a olho nu. Em seguida 

foi embutido em resina acrílica facilitando o seu manuseio durante o preparo metalográfico e evitando 

assim perda de material (Figura 4.10). 

 

 

Figura 4.10: Meteorito João Pinheiro embutido em resina acrílica. 

 

O preparo das amostras foi em seguida adequado a cada técnica de análises realizada em cada 

fragmento de ambos os meteorito. Ressalta-se que devido à oxidação das regiões metálicas, para cada 

técnica realizada foi necessário refazer o polimento e o ataque químico. 

 

4.4 MICROSCOPIA ÓPTICA 

O microscópio petrográfico é um instrumento utilizado na observação de lâminas de rochas e 

minerais, possibilitando ampliações que atingem até 1.000 vezes de aumento, dependendo da combinação 

de suas oculares e objetivas. Existem dois tipos principais de microscópios petrográficos: os de luz 

transmitida e os de luz refletida, em certos modelos, o mesmo aparelho permite estas duas possibilidades. 

Nos primeiros, a fonte de luz encontra-se na parte inferior do microscópio, sendo a luz conduzida por um 

sistema de lentes que, atravessando a amostra de rocha, permite que esta seja observada. A imagem 

resultante deste processo é ampliada por um sistema de objetivas e oculares. Dessa forma, são observadas 

as características das rochas e minerais quando estes são atravessados pela luz. As observações em luz 

transmitida apenas são possíveis em amostras que sejam translúcidas ou transparentes. Nos microscópios 

de luz refletida, a fonte de luz incide sobre a amostra e o que é observado é o resultado da reflexão da luz 

na superfície analisada. Os minerais opacos são estudados sob luz refletida. 

O microscópio petrográfico distingue-se do microscópio usado em biologia por possuir uma 

platina rotativa graduada e dois filtros polarizadores, um situado abaixo da platina (chamado polarizador) 
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e outro localizado acima desta (o analisador). A existência da platina rotativa é necessária para que 

possam ser observadas determinadas propriedades dos minerais quando atravessados pela luz, tais como o 

pleocroismo e a medição dos ângulos de extinção. Isto porque a maioria dos minerais comporta-se de 

maneira diferente com relação à direção em que a luz os atravessa. Quando giramos a platina, estamos 

variando a direção em que a luz atravessa o mineral e assim observamos as suas diversas propriedades 

ópticas. 

Como a luz é formada por partículas e por ondas que vibram em todas as direções, quando a 

radiação luminosa atravessa os polarizadores, as respectivas ondas passam a vibrar apenas num único 

plano, ou seja, por luz polarizada. No microscópio petrográfico, o polarizador e o analisador estão 

colocados de modo a que os respectivos planos de polarização sejam perpendiculares. Assim, numa 

observação com a luz ligada e sem amostra o campo visual se apresentará escuro (extinto). 

Os microscópios metalográficos ou metalúrgicos são utilizados apenas para a observação de 

minerais metálicos. Possuem baixo campo focal, permitindo apenas a observação de superfícies 

perfeitamente planas e polidas, em razão disto, a preparação metalográfica tem grande importância na 

qualidade de uma análise.  

Em ambos os tipos de microscópios pode-se integrar uma tela de computador, TV, e/ou câmera 

fotográfica, registrando imagens das seções observadas (Figura 4.11).  

 

 

Figura 4.11: Microscópio petrográfico do DGP/MN/UFRJ integrado à tela de um computador. 

 

4.4.1 Análises Sob Luz Refletida 

 Para o estudo de microscopia óptica sob luz refletida foram utilizados os microscópios 

metalográficos do Laboratório de Microscopia óptica do DEMET/EM/UFOP (Pantec, modelo 2 MMI 

2000), software UMIAS, para análise das imagens e lupa binocular PZO Labimex, com aumentos que 

variam de 10 a 40 vezes, com adaptação de câmera para captura de imagem por meio de eixo trilocular. 
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Foram utilizados também os microscópios petrográficos (luz refletida) do DEGEO/EM/UFOP (Leitz, 

modelo Laborlux 12 POL S); e os microscópios petrográficos (luz refletida) do Laboratório de 

meteorítica do DGP/MN/UFRJ (Carl Zeiss, modelo Axioskop 40). 

Para o estudo do meteorito João Pinheiro sob luz refletida no microscópio óptico foram utilizados 

os fragmentos JPDG e JPCD. Para o meteorito Bocaiuva foram utilizados os fragmentos cortados da 

amostra BODG. 

 

4.4.2 Análises Sob Luz Transmitida  

Para o estudo de microscopia óptica sob luz transmitida foram utilizados os microscópios 

petrográficos do DEGEO/EM/UFOP (Leitz, modelo Laborlux 12 POL S) e do Laboratório de meteorítica 

do DGP/MN/UFRJ (Carl Zeiss, modelo Axioskop 40). Para o estudo do meteorito Bocaiuva, sob luz 

transmitida no microscópio óptico, foram utilizadas as lâminas petrográficas confeccionadas do 

fragmento BODG e a lâmina BOMN. Como no meteorito João Pinheiro não há minerais translúcidos ou 

transparentes, essa técnica não foi aplicada. 

 

4.4.2.1 Inclusões Fluidas 

Inclusões fluidas são porções de fluidos inclusos nos minerais. A importância do estudo destas 

inclusões é que elas permitem determinar diversas condições físico-químicas reinantes durante a 

cristalização ou recristalização do mineral que as contém, ou, ainda, durante os eventos metamórficos 

posteriores à formação desses minerais. Desta forma as condições limitantes para a formação de um 

depósito mineral, o jazimento de rochas magmáticas, a diagênese das rochas sedimentares, o 

metamorfismo das rochas metamórficas e metassomáticas podem ser estabelecidas (Fuzikawa 1985). 

O conhecimento da existência e o estudo de inclusões fluidas não são, contudo, recentes. 

Menções a respeito já foram registradas no tempo de Santo Agostinho (século IV), e a primeira descrição 

foi feita por um grande sábio da Ásia Central, Abu I-Reykan Muhamadibn Ahmad al-Biruni, no século 

XI. Existem também registros de várias observações feitas por naturalistas nos séculos subsequentes à 

Renascença (Roedder 1972). Na primeira metade do século XIX ocorreram as primeiras tentativas de 

análises dos fluidos das inclusões. A presença abundante de água foi inclusive usada como argumento 

para tentar provar a teoria netunista da formação dos minerais e rochas a partir da água. Sorby (1858) foi 

quem propôs a tese de que as bolhas presentes nos fluidos da maioria das inclusões eram o resultado da 

contração diferencial do líquido e do mineral hospedeiro durante o resfriamento, a partir de uma 

temperatura mais elevada de aprisionamento até a temperatura ambiente de observação. Dessa maneira se 

o processo pudesse ser revertido aquecendo-se a inclusão, poder-se-ia chegar à temperatura de formação 

da inclusão no momento da homogeneização do fluido. Porém a maioria dos trabalhos desse período é 
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meramente descritiva das observações efetuadas, somente alguns autores como, por exemplo, Ferdinand 

Zirkel (1870) tentaram efetuar análises do conteúdo das inclusões (Roedder 1972). O estudo de inclusões 

fluidas foi esquecido por três quartos de século, desde esse período e somente no início da década de 60 

do século passado o número de geocientistas que se tem dedicado ao assunto tem crescido de modo 

contínuo. Dentre estes Edwin Roedder merece um destaque especial por ter tornado o método de estudo 

de inclusões fluidas uma técnica tão amplamente difundida e confiável (Fuzikawa 1985). 

Durante o crescimento ou faturamento de um mineral, porções minúsculas do fluido no qual este 

processo esteja ocorrendo podem ficar aprisionadas, dando origem a inclusões fluidas. No caso do 

crescimento, o fluido fica retido nas irregularidades da superfície de crescimento do mineral. Por razões 

diversas, como presença de impurezas, suprimento irregular de nutrientes, etc., a superfície de um cristal 

não cresce de modo uniforme. O fechamento posterior dessas irregularidades irá reter uma porção do 

fluido no qual o cristal esteja crescendo. Inclusões formadas dessa maneira ou por processos equivalentes, 

contemporâneos ao crescimento do mineral, são denominadas de inclusões primárias. No caso de 

fraturamento, após o término da cristalização do mineral, em consequência de esforços diversos, o 

mineral pode sofrer fraturas por onde haja penetração de fluidos. A cicatrização posterior dessas fraturas 

pode aprisionar os fluidos, dando origem a inclusões secundárias. Estas inclusões são facilmente 

reconhecíveis, por serem numerosas e apresentarem-se normalmente ao longo de um alinhamento ou, 

mais frequentemente, numa distribuição planar, muitas vezes com formas de cristais negativos. Este 

processo pode ocorrer imediatamente após a cristalização do mineral ou muito tempo depois (centenas de 

milhões de anos), geralmente durante um evento metamórfico regional (Fuzikawa 1985). 

Enquanto as inclusões primárias permitem a obtenção de dados sobre os fluidos e as condições 

físico-químicas existentes durante a formação do mineral, as secundárias permitem obter os mesmos 

dados, porém, em eventos posteriores. Às vezes, quando planos de direções diferentes contem inclusões 

fluidas de características diferentes, é possível estabelecer a cronologia dessas inclusões (Touret 1977). 

 De acordo com Roedder (1972) existe um terceiro tipo de inclusões fluidas que são formadas 

pela cicatrização de fraturas que se desenvolvem ainda durante o crescimento de um mineral, conhecidas 

como pseudo-secundárias. 

A denominação de inclusões fluidas abrange as inclusões com fases líquidas, gasosas e aquelas 

que apresentam associadas às fases fluidas, uma ou mais fase sólidas. Em relação ao número de fases 

presentes, as inclusões fluidas são denominadas de monofásicas quando, a temperatura ambiente (≈25°C), 

apresentam somente uma fase líquida ou gasosa; bifásicas quando contem duas fases, sejam elas líquidas 

+ gasosas, líquida + sólida, duas líquidas (líquidos imiscíveis), ou sólida + gasosa, como no caso de 

inclusões vítreas; trifásicas quando apresentam uma combinação de três fases, onde as mais comuns são 

de duas líquidas + gasosa, e de líquida + gasosa + sólida; e, finalmente, polifásicas ou multifásicas 

quando são constituídas por quatro ou mais fases (Fuzikawa 1985). 
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A grande maioria das inclusões fluidas que são estudadas está no intervalo de 1-20m. Tamanhos 

que excedam 1mm são pouco comuns. Minerais de granulação grosseira que não sofreram a ação de 

esforços tectônicos ou metamórficos podem conter inclusões que atinjam 50m (Fuzikawa 1985). Em 

princípio, as inclusões devem ter tamanhos que decrescem continuamente até o limite de um simples 

deslocamento atômico ou molecular do cristal, da ordem de 2x10
-7

mm (Roedder 1972). 

As substâncias gasosas mais comuns presentes nas inclusões são H2O (vapor), CO2, CO, CH4, N2, 

SO2, H2S e H2. Nas fases líquidas há uma predominância absoluta de H2O, como uma solução salina de 

concentrações variadas, mas a presença de CO2 líquido não é incomum. As fases sólidas podem ocorrer 

em inúmeras variedades, as mais comuns são cloretos de sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, etc. Os 

três últimos ocorrem geralmente na forma de diferentes hidratos, dependendo da concentração salina da 

fase aquosa. Sulfatos e carbonatos também não são raros. Óxidos e silicatos na forma de minerais como 

hematita, micas, feldspatos e quartzo (inclusões acidentais) tem sido observados com frequência 

(Fuzikawa 1985). 

As fases presentes nas inclusões fluidas podem ser originárias de um sistema homogêneo, isto é, 

de uma única fase, seja ela líquida ou gasosa. Nestes casos todas as inclusões apresentarão a mesma 

composição com as diversas fases presentes em proporções idênticas. Se o sistema inicial for 

heterogêneo, elas podem ser de: líquido + sólido, líquido + gás ou líquido + vapor, e de dois líquidos 

imiscíveis. Em cada um destes casos, o resultado será a formação de inclusões, cuja composição não será 

a mesma e a proporção entre as fases, altamente variável (Fuzikawa 1985). 

Para o estudo de inclusões fluidas no meteorito Bocaiuva foi realizado o preparo de lâminas 

petrográficas convencionais, porém polidas em ambas as faces, a fim de minimizar os efeitos da reflexão 

total da luz nos contornos das inclusões. As lâminas foram preparadas no Laboratório de Inclusões 

Fluidas e Metalogênese (LIFM) do CDTN/CNEN (Centro de Desenvolvimento de Tecnologia 

Nuclear/Comissão Nacional de Energia Nuclear) Belo Horizonte. E o seu estudo foi realizado em 

microscópio petrográfico (luz transmitida) Leitz Laborlux, modelo 12POL e Leica, modelo DMRXP, com 

aumentos variando de 50x a 1.000x no mesmo laboratório. 

 

4.4.3 Análises Sob Luz Refletida e Transmitida 

O estudo por microscopia óptica sob luz refletida e transmitida é utilizada, por exemplo, no 

estudo da textura dos minerais translúcidos, mas principalmente, no que se refere ao estudo das inclusões 

fundidas. Essas podem facilmente, em luz transmitida, serem confundidas com inclusões fluidas, portanto 

a luz refletida torna-se de grande utilidade neste tipo de estudo. 
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4.4.3.1 Inclusões Fundidas 

Outra categoria de inclusões são as fundidas (melt inclusion). Elas são pequenos ‘pingos’ de 

magma capturados dentro de cristais (fenocristais). À temperatura ambiente, são sólidas (ao contrário das 

inclusões fluidas).  Seu tamanho normalmente é de 1 a 50µm e, ás vezes, de maior dimensão. Podem ser 

completamente vítreas, parcialmente vítreas, parcialmente cristalinas ou totalmente cristalinas. Inclusões 

fundidas vítreas podem conter pequenas bolhas (Souren 2002). 

A principal característica das inclusões fundidas é que elas podem funcionar como uma máquina 

do tempo geológico. Como todas as rochas que vemos na superfície da Terra tem sido submetidas a uma 

ampla gama de processos e tudo o que vemos são os produtos finais, as inclusões fundidas permitem 

petrologistas voltar no tempo e indiretamente obter informações das condições físico-químicas do 

ambiente que as formou. 

As inclusões fundidas primárias são as mais importantes já que elas contém o magma no qual o 

cristal foi formado. As secundárias se formam após a cristalização do mineral hospedeiro e são menos 

importantes, mas podem, por exemplo, fornecer informações da natureza dos fluidos metassomáticos 

(Schiano et al. 1994). 

O cenário ideal para o estudo de inclusões fundidas é baseado na suposição de que estas inclusões 

encontram-se em um sistema químico fechado desde o seu aprisionamento. Elas tendem a ficar presas em 

locais de defeitos cristalinos (energeticamente favoráveis). Estes são, naturalmente, também os locais das 

vias de potencial de difusão. O grau em que uma inclusão fundida foi fechada ou não, está ligada à 

concentração dos elementos que fazem parte dela, os gradientes de concentração e os coeficientes de 

difusão. Quanto maior o contraste entre a inclusão fundida e a química do mineral hospedeiro, melhor o 

isolamento da inclusão (Sobolev et al. 1994).   

O estudo das inclusões fundidas foi realizado nos microscópios Leitz Laborlux, modelo 12POL e 

Leica, modelo DMRXP do LIFM do CDTN/CNEN. As lâminas estudadas foram as mesmas que no 

estudo das inclusões fluidas. 

 

4.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA - MEV 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é utilizada em várias áreas do conhecimento, 

incluindo a mineralogia. O uso dessa técnica vem se tornando mais frequente por fornecer informações de 

detalhe, com aumentos de até 300.000 vezes. A imagem eletrônica de varredura é formada pela incidência 

de um feixe de elétrons na amostra (1m de diâmetro), produzido por um filamento de tungstênio sob 

condições de vácuo (figura 4.12). A incidência do feixe de elétrons no mineral promove a emissão de 

elétrons secundários, retroespalhados, auger e absorvidos, assim como de raios X característicos e de 

catodoluminescência (Reed 1996). Esses sinais são detectados, ampliados e enviados à tela de um tubo de 
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raios catódicos mostrando uma imagem da amostra. A imagem eletrônica de varredura representa em tons 

de cinza o mapeamento e a contagem de elétrons secundários (SE – secondary electrons) e 

retroespalhados (BSE – backscattering electrons) emitidos pelo material analisado. 

 

 

Figura 4.12: Representação esquemática da região de ionização gerada na interação do feixe de elétrons com a 

superfície do mineral (Reed 1996). 

 

A imagem de SE fornece detalhes da superfície ionizada do mineral em tons de cinza. Os tons 

mais claros podem representar as faces do mineral orientadas para o detector, bem como defeitos da 

metalização e bordas do mineral. A resolução obtida em imagens de SE corresponde ao diâmetro do feixe 

de elétrons incidente, e que pode variar de acordo com as especificações do equipamento utilizado na 

análise. Outro condicionante de resolução para a imagem de SE são as condições de calibração do 

aparelho, tal como a intensidade da corrente e condições de vácuo.  

A imagem de BSE (backscattering electrons) é gerada pela emissão de elétrons retroespalhados e 

demonstra diferenças composicionais na região ionizada do mineral. Esta região possui formato de “pera” 

e se estende desde a superfície até alguns micrômetros no interior do mineral. O volume da região 

ionizada depende do número atômico (Z) médio da zona de interação do mineral com o feixe de elétrons. 

Por exemplo, a presença de Fe
3+

 (Z=26) na goethita desenvolve regiões de backscattering maiores que o 

Si
4+

 (Z=14) no quartzo. As imagens BSE são representadas em tons de cinza, onde os tons claros 

correspondem às porções constituídas por elementos com Z médio relativamente maior do que aquelas 

com tons mais escuros. Contudo, a resolução da imagem de BSE é menor que a de SE, pois as regiões de 

backscattering abrangem uma área maior que aquelas de liberação de elétrons secundários na superfície 

analisada. 

Ao MEV pode ser acoplado o sistema de EDS (Energy Dispersive System), o qual possibilita a 

determinação da composição qualitativa e semiquantitativa das amostras, a partir da emissão de raios X 

característicos. O limite de detecção é da ordem de 1%, mas pode variar de acordo com as especificações 



Pucheta, F. N., 2010 Estudo Petrográfico, Metalográfico e Geoquímico dos Meteoritos Bocaiuva e João Pinheiro... 

42 
 

utilizadas durante a análise, como o tempo de contagem, por exemplo. Dentre as vantagens do sistema 

EDS, destacam-se os perfis e mapas químicos. O perfil químico determina a variação da composição de 

um mineral. O mapa químico quantifica a composição de uma área do mineral exposta ao feixe de 

elétrons. Desta forma, este mapa pode representar a distribuição dos elementos químicos. Uma das 

desvantagem do sistema EDS é a limitação da análise pelo Z médio da região ionizada, pois apenas os 

elementos com Z superior a 4 são detectados e quantificados por esta técnica. Uma das vantagens da 

utilização do MEV/EDS é a rapidez e facilidade na preparação das amostras já que o preparo é delimitado 

apenas a superfície analisada, possibilitando sua interação com o feixe de elétrons. Os minerais não 

condutores de corrente elétrica para serem analisados no MEV/EDS devem ser previamente metalizados. 

A metalização consiste na precipitação, a vácuo, de uma película micrométrica de material condutor, 

como por exemplo ouro ou carbono, sobre a superfície do mineral, possibilitando a condução da corrente 

elétrica. 

Para o estudo do meteorito João Pinheiro em microscópio eletrônico de varredura utilizou-se os 

fragmentos JPDG e JPCD seguindo o preparo metalográfico convencional. A metalização não foi 

necessária já que os minerais estudados são todos metálicos. Para o estudo do Bocaiuva foi necessário 

preparar as amostras metalograficamente, devido a suas regiões metálicas, e em seguida metalizá-las, já 

que as mesmas continham também minerais não metálicos. A metalização foi realizada com carbono. As 

lâminas petrográficas utilizadas foram as confeccionadas do fragmento BODG além da lâmina BOMN. 

 

 Análises 

As análises foram realizadas nos Laboratórios de Microscopia Eletrônica (Microlab) do 

DEGEO/EM/UFOP , modelo JEOL JSM-5510, associado a um espectrômetro de energia dispersiva 

(EDS), que opera sob potencial de 20kV, a razão do tamanho do feixe de 26 a 30 e a distância focal de 20 

a 25mm (Figura 4.13 e 4.14), e no Laboratório de Microscopia Eletrônica e Microanálise do 

DEFIS/ICEX/UFMG modelo JEOL, JXA-8900RL Super Probe, que opera sob potencial de 10 e 15kV, 

corrente de feixe de 10nA e diâmetro do feixe de 5 a 1μm. As informações quantitativas foram 

disponibilizadas a partir do software JEOL EPMA. 
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Figura 4.13: Laboratório de Microscopia eletrônica pertencente ao Departamento de Geologia da EM/UFOP. 

 

a)   b)  

Figura 4.14: a) lâmina do meteorito Bocaiuva; b) fragmento do meteorito João Pinheiro sendo introduzido no porta 

amostras do MEV (DEGEO/EM/UFOP). 

 

 

4.6 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NO INFRAVERMELHO  

A espectroscopia de absorção no infravermelho é um tipo de análise que usa a região do 

infravermelho do espectro eletromagnético. Ela pode ser usada para identificar um composto ou 

investigar a composição de uma amostra. 

A espectroscopia de absorção no infravermelho se baseia no fato de que as ligações químicas 

possuem frequências de vibração específicas, as quais correspondem a níveis de energia da molécula 

(chamados de níveis vibracionais). Tais frequências dependem da forma da superfície de energia 

potencial da molécula, da geometria molecular, das massas dos átomos e eventualmente do acoplamento 

vibrônico. O princípio da técnica baseia-se em que molécula receba radiação eletromagnética com 

exatamente a mesma energia de uma dessas vibrações. Para que uma vibração apareça no espectro, a 



Pucheta, F. N., 2010 Estudo Petrográfico, Metalográfico e Geoquímico dos Meteoritos Bocaiuva e João Pinheiro... 

44 
 

molécula precisa sofrer uma variação no seu momento dipolar durante essa vibração. As ligações podem 

vibrar de seis modos: estiramento simétrico, estiramento assimétrico, tesoura, rotação, wag e twist. 

A fim de se fazer medidas em uma amostra, um raio monocromático de luz infravermelha é 

atravessado na amostra, e a quantidade de energia transmitida é registrada. Repetindo-se esta operação ao 

longo de uma faixa de comprimentos de onda de interesse, normalmente de 4.000 a 400cm
-1

, um gráfico 

pode ser construído, com número de onda em cm
-1

 no eixo horizontal e transmitância ou absorbância em 

% no eixo vertical.  

O método trabalha quase que exclusivamente com ligações covalentes, e é de largo uso, 

especialmente na química orgânica. Gráficos bem resolvidos podem ser produzidos com amostras de uma 

única substância com elevada pureza. Contudo, costuma ser usado para a identificação de misturas mais 

complexas. De acordo com Povarennykh (1978), a técnica é considerada destrutiva, porém muito útil para 

a identificação de minerais para a determinação do arranjo e da simetria dos grupamentos atômicos e 

moleculares e para o estudo da influência das substituições iônicas na estrutura dos minerais. 

Dependendo das características da amostra, essa pode ser analisada a partir de um fragmento ou 

pelo método do pó. No intervalo de 4.000 a 400 cm
-1

 é possível analisar as vibrações dos elementos 

presentes na rede cristalina (± 1.200 a 400 cm
-1

), bem como nos fluidos. Para o estudo da técnica de 

espectrometria de absorção no infravermelho utilizou-se inicialmente uma lâmina petrográfica do 

meteorito Bocaiuva, analisada na região silicatada, porém devido à espessura da lamínula de vidro não foi 

possível obter resultados.  

Portanto recorreu-se ao método do pó, pulverizado a 200 mesh (74m), tamanho suficiente para 

preservar as inclusões fluidas (15 a 50m). A amostra foi preparada misturando-se 1mg de rocha 

pulverizada com 100mg de sal altamente purificado, brometo de potássio (KBr) Sigma Aldrich, que foi 

adicionado principalmente para calibrar o aparelho. Essa mistura é triturada e prensada a alta pressão com 

o auxilio de uma prensa hidráulica, formando uma pastilha pela qual a luz pode atravessar. Em seguida a 

pastilha foi colocada em bomba de vácuo por aproximadamente 10mim para retirar eventual excesso de 

água. 

 Análises 

Os espectros de absorção no infravermelho foram obtidos utilizando-se um espectrofotômetro 

Nicolet 6700 FT-IR da Thermo Electron Corporation, do DEMIN/EM/UFOP. Os espectros foram 

tomados na região de 4.000 a 450cm
-1 

(Figura 4.15). 
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Figura 4.15: Equipamento de espectroscopia de absorção no infravermelho do DEMIN/EM/UFOP. 

 

 

4.7 CATODOLUMINECÊNCIA 

Algumas substâncias são capazes de emitir radiação luminosa, sendo este fenômeno conhecido 

como luminescência. Este fato já era conhecido pelos chineses a 1.500 a.C., mas foi o alquimista Vincezo 

Cascierolo, em 1604 (in Zinkernagel 1978) que fez a primeira descrição do fenômeno em cristais, 

observando a luminescência em barita pulverizada quando aquecida em presença de carvão. 

O princípio baseia-se na excitação de elétrons. Caso uma energia seja suficiente para transportar 

elétrons para um nível de energia maior, estes após alguns segundos (10s), tendem a retornar ao nível 

original de menor energia, liberando entre outras, radiações luminosas não térmicas, que constituem a 

catodoluminescência. Em outras palavras, é a emissão da radiação luminosa oriunda dos fenômenos de 

fluorescência e fosforescência, emitida pelos centros luminogênicos de minerais bombardeados por um 

feixe de elétrons, cuja aceleração varia de 5 a 30kV. 

Uma das principais aplicações desse método, é a obtenção de informações sobre a composição 

química de certos grupos de minerais (Smith & Stenstrom 1965). No caso das rochas sedimentares, de 

uma maneira geral, a catodoluminescência permite obter informações sobre a proveniência, a evolução 

diagenética e a geoquímica (Gomes et al. 1990). 

O primeiro pesquisador a descrever o fenômeno da catodoluminescência foi Crookes (1879, in 

Long & Agrell 1965). Este pesquisador estudou a luminescência de minerais sob condições de alto vácuo, 

quando submetidos a descargas elétricas. A observação desse fenômeno com auxílio do microscópio 

petrográfico coube a Nicchols et al. (1928, in Marshall 1988) e Gallup (1936, in Marshall 1988). Com o 

uso da microssonda eletrônica, consegue-se determinar os elementos químicos ativadores e restritivos da 

radiação em certos minerais que apresentam a catodoluminescência (Long & Agrell 1965). 

A luminescência pode ser dividida em dois tipos: a primeira, fosforescente, quando a emissão de 

luz independe de uma radiação excitante e, a segunda, fluorescente, quando a emissão de luz depende de 
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uma radiação excitante, cuja luminescência cessa logo após o término da exposição. Pelo fato da 

catodoluminescência cessar logo após o término do bombardeamento de elétrons, parece que o termo 

mais correto seria catodofluorescência (Long & Agrell 1965). 

As cores emitidas pelos minerais sob o efeito da catodoluminescência dependem não somente das 

características mineralógicas, mas também da natureza geoquímica dos elementos traços inclusos na rede 

cristaloquímica, dos parâmetros físicos da solução original (T, pH, Eh) ou mesmo de defeitos na rede 

cristalina do mineral (Onasch & Davis 1988). De um modo geral, o Mn
2+

 é um dos elementos mais 

importantes como ativadores da fluorescência, enquanto os inibidores de cor, são o Fe
2+

, Fe
3+

, Co
2+

, Ni 
2+

, 

entre outros (Hemming et al. 1989). Segundo Miller (1988), outros fatores de natureza operacional que 

interferem nas cores ou na intensidade do fenômeno são a voltagem e corrente utilizadas, a natureza da 

superfície da amostra, a temperatura de exposição, entre outros. 

 Para o estudo do meteorito Bocaiuva com a técnica de catodoluminescência utilizou-se as 

lâminas petrográficas confeccionadas do fragmento BODG.  

 

 Análises 

Inicialmente foi utilizada uma fonte de luz ultravioleta da Mineral Light, com tensão de 15V, com 

ondas curtas e longas, com o intuito de observar o efeito de luminescência em determinados minerais, 

porém não foi observado nenhum efeito na lâmina. Portanto recorreu-se à técnica de catodoluminescência 

que opera em condições de vácuo, e possui um microscópio acoplado, facilitando a observação. 

O equipamento de catodoluminescência utilizado foi o CITL - COLD CATHO DE 

LUMINESCENCE, 8200mk3 acoplado a um microscópio petrográfico Zeiss, modelo AXIOPHOTO, do 

DEGEO/EM/UFOP. A voltagem utilizada no equipamento foi de 25kV, a intensidade da corrente elétrica 

foi de 250mA e a condição de alto vácuo de 0,05Torr (Figura 4.16). 

 

 

Figura 4.16: Equipamento de catodoluminescência do DEGEO/EM/UFOP. 
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4.8 DIFRAÇÃO DE RAIOS X  

Os raios X são radiações eletromagnéticas que, como tais, podem ser polarizadas, difratadas, 

refratadas e refletidas (Formoso 1984). Os raios X, no espectro eletromagnético, estendem-se de 1.000Å 

(1Å = 10
-8

cm), na parte dos comprimentos de onda longos, a 10
-5

Å, nos comprimentos de ondas mais 

curtos, inferiores àqueles relativos aos raios γ atualmente conhecidos. 

Os raios X são produzidos a partir do bombardeio do ânodo por elétrons do cátodo, acelerados 

por alta voltagem. 

A interação de raios X com os cristais permite a ocorrência do fenômeno de difração de raios X. 

A difração é devida essencialmente à existência de coincidência de fase, também denominada 

interferência construtiva, entre duas ou mais ondas eletromagnéticas. A difração de raios X pelos cristais 

resulta de um processo em que os raios X são dispersos pelos elétrons dos átomos sem mudança de 

comprimento de onda (Formoso 1984). Um feixe difratado é produzido por dispersão só quando algumas 

condições geométricas, expressas pela lei de Bragg, são satisfeitas, isto é, nλ = 2dsenθ, onde n é um 

número inteiro, γ é o comprimento de onda da radiação X, d é a distância interplanar e θ é o ângulo de 

Bragg entre o feixe incidente e os planos reticulares. A difração resultante de um cristal, compreendendo 

posições e intensidades das linhas de difração, é uma propriedade física fundamental da substância, 

servindo não só à identificação, como também, ao estudo de sua estrutura. 

Na equação de Bragg, λ é conhecido porque, na difração de raios X, se usa radiação 

monocromática; θ pode ser medido no difratograma ou filme; e n, número de ordem de difração, também 

é conhecido. Dessa forma, d passa a ser o único valor não determinado. As distâncias interplanares de um 

mineral são características intrínsecas do material, de maneira que um conjunto de valores de dhkl pode 

identificá-lo. Os ângulos θ, em que o cristal pode difratar raios X, dependem, fundamentalmente, dos 

espaçamentos interplanares dhkl do retículo. Os valores de d, por outro lado, dependem das dimensões da 

estrutura, significando que as posições de todas as reflexões de raios X de um cristal dependem só das 

dimensões da cela unitária. A posição das reflexões e as intensidades relativas, que são dependentes, 

respectivamente, da cela unitária e do arranjo dos átomos (íons ou moléculas), são características da 

estrutura cristalina do mineral. 

A caracterização de minerais pode ser feita com o auxílio da difratometria de raios X. O fato dos 

cristais funcionarem como rede de difração para os raios X, faz com que eles possam ser identificados 

pela mencionada radiação. Os espaçamentos interplanares (valores de d) constituem características físicas 

de um mineral, a exemplo da densidade, índice de refração, ângulo óptico, etc. de sorte que a 

identificação de um mineral, ou mesmo de um membro de uma série isomórfica, pode ser feita por um 

conjunto de valores de espaços interplanares (Formoso 1984). 

Para a identificação dos minerais translúcidos presente nos nódulos do meteorito Bocaiuva foi 

utilizada a técnica de difração de raios X. Os minerais metálicos por microscopia óptica puderam ser 
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reconhecidos, além das informações já descritas na literatura. Assim sendo, havia a necessidade da 

obtenção do pó diretamente dos silicatos. Ou seja, seria necessário descolar as lâminas petrográficas, 

retirar os grãos silicatados e em seguida pulverizá-los. Porém as amostras são raras, e os grãos silicatados 

que foram estudados correspondem aos maiores grãos encontrados no fragmento BODG, sendo 

necessária a sua preservação. Utilizou-se, portanto, o pó obtido durante o corte inicial do meteorito 

Bocaiuva, pulverizado até obter 200 mesh.  

 

 Análises 

Os difratogramas de raios X foram obtidos no difratômetro do Laboratório de Difração de Raios 

X do DEGEO/EM/UFOP, marca Rigaku, modelo Geigerflex D/Max-B-Series, com goniômetro 

horizontal, equipado com tubo de cobre (λ = 1,541838Å) e filtro de Ni (Figura 4.17). Os registros foram 

realizados com contagem de 1.000cps, utilizando fonte de radiação CuKα com voltagem de 45kV e 

corrente de 15mA, velocidade de varredura (goniômetro) de 1,2º/min e intervalo de exposição de 2 a 70º 

(2θ). Outras análises foram também realizadas no Laboratório de Difração de Raios X do 

DEQUI/ICEB/UFOP, em um difratômetro marca Shimadzu, modelo XRD-6000, com goniômetro 

horizontal, equipado com tubo de cobalto (λ = 1,788965Å) e filtro de ferro. Os registros foram realizados 

com contagem de 1.000cps, utilizando condições de excitação com voltagem de 40kV e corrente de 

20mA, velocidade de varredura de 0,5º/min e intervalo de exposição de 10 a 80º (2θ). As análises que 

foram realizadas no DEQUI foram interpretadas pelos softwares JADE 9 e X’Pert Highscore Plus 

pertencentes ao laboratório do DEGEO. 

 

 

Figura 4.17: Equipamento de Difração de Raios X do Departamento de Geologia/EM/UFOP. 
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4.9 ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA ACOPLADO - (ICP-OES) 

As técnicas mais comumente usadas para determinar as concentrações de elementos traços em 

amostras baseiam-se na espectrometria atômica (AES). Para dissociar moléculas em átomos livres, são 

utilizadas fontes térmicas como chamas, fornos e descargas elétricas. Atualmente, são usados outros tipos 

de descargas elétricas chamadas plasmas como fontes de atomização/excitação (www.linde.com): ICP-

OES (espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado). O plasma é um gás parcialmente ionizado 

que pode ser formado eletromagneticamente por indução de radiofrequência acoplado ao gás argônio 

(Oliveira 2003). Estas técnicas incluem o plasma acoplado por indução e o plasma acoplado diretamente.  

   

 ICP - Plasma acoplado por indução 

É possível gerar um plasma acoplado por indução (ICP) ao dirigir a energia de um gerador de 

frequência de rádio a um gás apropriado, comumente argônio. Outros gases de plasma utilizados são hélio 

e nitrogênio. É importante que o gás de plasma seja puro, pois os contaminantes no gás podem apagar a 

tocha.  

O acoplamento é produzido gerando um campo magnético passando uma corrente elétrica de alta 

frequência através de uma espiral de indução resfriada. Este indutor gera rapidamente um campo 

magnético oscilante orientado ao plano vertical da espiral. A ionização do argônio inicia-se com uma 

faísca da espiral Tesla. Os íons resultantes e seus elétrons associados irão interagir com o campo 

magnético flutuante. Isto gera energia suficiente para ionizar átomos de argônio por excitação de choque. 

Os elétrons gerados no campo magnético são acelerados perpendicularmente em direção à tocha. A altas 

velocidades, os cátions e elétrons conhecidos como corrente turbulenta, colidirão com os átomos de 

argônio para produzir maior ionização, o que produz um grande aumento de temperatura. Em 2ms, cria-se 

um estado estável com alta densidade de elétrons. O plasma é produzido na parte superior da tocha. A 

temperatura no plasma varia entre 6.000-10.000K. Uma longa e bem definida cauda emerge da parte 

superior da tocha. Esta tocha é a fonte espectroscópica, e contém todos os átomos do analito e os íons que 

foram excitados pelo calor do plasma (Figura 4.18). 

O sucesso do Plasma Acoplado por Indução está em sua capacidade de analisar uma grande 

quantidade de amostras em um período curto com limites de detecção muito bons para a maioria dos 

elementos. O ICP utilizado hoje no mercado, muitas vezes está conectado com diferentes sistemas de 

detecção, como espectrometria de massas (ICP-MS) e espectrometria de absorção atômica (AAS).  

 

http://www.linde.com/
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Figura 4.18: Tocha geradora do plasma acoplado por indução (www.linde.com). 

 

 ICP - Plasma acoplado diretamente 

O plasma Acoplado diretamente é criado por uma descarga elétrica entre dois eletrodos. 

Necessita-se um gás de plasma de suporte, comumente o argônio. As amostras podem ser depositadas em 

um dos eletrodos, ou, se for condutiva, pode formar um eletrodo. As amostras sólidas são colocadas perto 

da descarga para que os átomos de gás ionizados depositem a amostra dentro da fase de gás na qual os 

átomos do analito são excitados. Esse processo de deposição eletrônica em geral é conhecido como 

excitação de descarga luminescente. Um nebulizador converte a amostra em um aerosol que é introduzido 

na área de excitação do plasma.  

A fonte do plasma consta de três eletrodos formados como um trípode. Em cada braço há um 

ânodo de grafite e na base invertida encontra-se um cátodo de tungstênio (Figura 4.19). Um gás inerte de 

grande velocidade, comumente argônio, produz um plasma de alta temperatura e separa a região de 

excitação da zona de observação analítica. A área de excitação está localizada na parte interior do trípode 

e tem uma temperatura de 6.000K. Para aumentar a densidade de corrente bem como a temperatura do 

plasma é necessário pressionar o plasma para que diminua a seção de corrente. Isto se consegue 

resfriando as bordas do plasma com gás inerte de grande velocidade.  O analisador pode ser um mono ou 

policromador. O detector é um fotomultiplicador que transforma a energia radiada em sinais que podem 

ser medidos.  

 

http://www.linde.com/
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Figura 4.19: Fonte do plasma acoplado diretamente (www.linde.com). 

 

A maior parte das técnicas analíticas atualmente existentes para analise de elementos maiores, 

menores e traços em materiais orgânicos e minerais, normalmente, começa com a solubilização das 

amostras (substâncias) a serem analisadas. Amostras biológicas, bem como rochas, minérios, lamas, 

vidros etc., são raramente analisadas para elementos traços sem sofrerem um pré tratamento químico, 

durante o curso do qual a matéria solida é levada à solução por decomposição e destruição da matriz. 

Para a introdução de amostras líquidas na forma de aerossol são usados diferentes tipos de 

nebulizadores. Um deles é o nebulizador pneumático, que funciona como aspiradores da solução da 

amostra por meio do efeito Venturi, conseguindo a partir da configuração apropriada entre a camada da 

solução da amostra e um fluxo de gás argônio. A amostra na forma de aerossol, após passar pelo 

nebulizador, vai para a câmara de expansão, a qual permite que somente gotículas menores que 10m de 

diâmetro cheguem ao plasma. O diâmetro médio é ao redor de 2m e gotículas desse tamanho permitem 

eficiente vaporização e excitação da amostra durante o tempo de residência no plasma (3-5 milisegundos).  

A amostra em solução, por meio de nebulização transforma-se em aerossol, o qual após a 

desolvatação transforma-se em partícula seca que por volatização – dissociação transforma-se em vapores 

atômicos/vapores iônicos, os quais são excitados na forma de átomos/íons. O mecanismo de exitação é 

colisional. A tendência dos elétrons excitados é de voltarem ao estado fundamental e ao fazerem-no, 

devolvem a energia de emissão, onde os comprimentos de onda são característicos de cada elemento e a 

intensidade da linha do espectro de emissão é proporcional à concentração do elemento em determinação 

(Oliveira 2003). 

Para o estudo do meteorito Bocaiuva em ICP-OES utilizou-se cerca de 250mg de rocha total 

pulverizada a 200 mesh que foi colocada no interior de um frasco Savillex (diluição de 100 vezes). Foi 

adicionado 3ml de ácido clorídrico (10mol/L) seguido de 1ml de ácido nítrico (10mol/L). Os frascos 

foram deixados abertos, levados até a secura sobre placa aquecedora a cerca de 100°C. Foi adicionado 

2ml de ácido fluorídrico concentrado e os frascos foram deixados abertos e levados à secura sobre placa 

http://www.linde.com/
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aquecedora à ± 140°C. Foi adicionado mais 2ml de ácido fluorídrico concentrado, os frascos foram 

fechados e deixados por cerca de 30h sobre placa aquecedora à ±140°C. Os frascos foram retirados da 

placa, resfriados, abertos e levados à secura sobre placa aquecedora à ±110°C. Foi adicionado mais 2ml 

de ácido nítrico (10mol/L), os frascos foram deixados abertos e levados à secura sobre placa aquecedora à 

±110°C. O mesmo procedimento foi realizado mais uma vez e em seguida foi adicionado 2ml de ácido 

clorídrico (10mol/L), os frascos foram deixados abertos e levados à secura sobre placa aquecedora à 

±110°C. Os frascos foram retirados da placa aquecedora e colocados no porta-frasco. Foi adicionado 

25ml de ácido clodríco (2mol/L), os frascos foram fechados, agitados e deixados por 2h sobre placa 

aquecedora à ±100°C. Os frascos foram retirados da placa aquecedora deixados resfriar ainda fechados e 

finalmente pesados.  

 

 

 Análises 

As análises de ICO-OES foram realizadas no Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) do 

DEGEO/EM/UFOP. O equipamento opera com plasma acoplado por indução e nebulizador de fluxo 

cruzado (cross flow) (Figura 4.20). 

   

 

Figura 4.20: Equipamento de Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado do LGqA 

DEGEO/EM/UFOP. 
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4.10 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA INDUZIDO POR 

LASER - LIBS 

A espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS), conhecida no inglês 

como Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Essa técnica vem sendo considerada uma ferramenta 

analítica muito promissora para análises químicas qualitativas ou quantitativas de materiais sólidos in 

situ. 

A técnica LIBS fundamenta-se na amostragem e subsequentes excitação dos átomos e moléculas. 

A energia de um laser pulsado é focalizada na superfície da amostra e induz a formação de um plasma, 

promovendo uma microamostragem e excitação de átomos neutros, íons e/ou moléculas dos analitos. A 

radiação emitida é focalizada na entrada de um espectrômetro equipado com CCD ou ICCD para detecção 

simultânea. Embora os lasers tenham sido mais difundidos nesta área durante a década de oitenta, só 

recentemente é que os avanços da indústria eletrônica permitiram que equipamentos mais compactos, de 

maior potência e de menor custo se tornassem, definitivamente, um grande atrativo para as técnicas 

óptico-analíticas. 

Brech & Cross (1962), usaram o laser de rubi para produzir vapores na superfície de materiais 

metálicos e não metálicos. Os vapores foram excitados por uma fonte de energia auxiliar para formar um 

microplasma com objetivo de detectar seu espectro de emissão. Esse experimento é considerado como o 

nascimento de uma das primeiras técnicas analíticas a utilizar o laser como fonte de energia. Runge et al. 

(1964) utilizaram um plasma induzido por laser não apenas como ferramenta para a ablação (processo 

inerente de microamostragem), mas também como fonte de excitação atômica . Nesse experimento, foram 

construídas curvas analíticas baseadas nas emissões de linhas atômicas e/ou iônicas de crômio e níquel, 

detectadas diretamente no plasma induzido na superfície de amostras de aço. Naquele momento, LIBS 

tornou-se uma técnica espectrométrica para a análise direta de amostras. A partir desse período, a 

capacidade do LIBS para análise multielementar de forma rápida e direta em qualquer tipo de amostra, 

assim como seu renovado caráter de portabilidade, possibilitou o desenvolvimento de procedimentos de 

análises in situ ou com amostragem entre 15 e 90m de distância do operador. 

LIBS é uma técnica espectroanalítica que emprega a microamostragem por ablação com laser e 

subsequente excitação das espécies presentes no microplasma durante e/ou imediatamente 

(nanosegundos) após a ablação. 

A figura 4.21 apresenta um esquema típico de um espectrômetro LIBS constituído por um laser, 

um conjunto óptico, uma unidade de detecção e um computador para controle e processamento de dados. 

Neste sistema, quando a lente convergente focaliza um pulso de laser na amostra, as moléculas 

componentes do material são dissociadas tanto em seus constituintes atômicos, devido à ruptura das 

ligações moleculares, quanto em íons e elétrons devido à ruptura das ligações eletrônicas no ponto focal 

da lente. Essa ruptura é promovida pelo gradiente de campo elétrico intenso do laser que acompanha a 
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focalização. A distância focal do laser incidente na amostra pode variar de poucos centímetros, em 

versões portáteis, a dezenas de metros em versões utilizando telescópios. 

 

O processo de início do plasma pode ser chamado de ignição, havendo um razoável consenso de 

que este ocorre por emissão termo-iônica ou ionização multifotônica, dependendo da intensidade do laser 

ou da energia do fóton (termo-iônica no infravermelho próximo e ionização multifotônica no 

ultravioleta). Esse processo é seguido por uma avalanche eletrônica provocada por colisões entre os 

elétrons livres acelerados e elétrons ligados aos átomos. Posteriormente à avalanche, o plasma sofre um 

aquecimento promovido pela absorção do laser pelos componentes do plasma e se expande de forma 

adiabática. O plasma formado é denominado quasi-neutro devido à anulação da carga eletrônica total em 

função da distribuição local entre cargas elétricas dentro do plasma, blindando-o de interferências 

externas e criando uma nuvem denominada pluma. O fenômeno de blindagem ocorre devido ao equilíbrio 

das cargas elétricas do plasma, o qual proporciona uma força restauradora atuante entre íons e elétrons, de 

maneira que, ao ser submetido à ação de campos eletromagnéticos, o sistema apresente comportamento 

coletivo ao voltar ao estado de equilíbrio, dando origem às oscilações harmônicas denominadas plasmons.  

Em geral, a técnica LIBS emprega um feixe de laser pulsado com alta irradiância, da ordem de 

GW cm
-2

, que é focalizado sobre a superfície da amostra, promovendo a formação de um plasma de alta 

temperatura (10.000 a 20.000K). Durante a relaxação, os átomos, íons e fragmentos de moléculas 

excitados no plasma emitem um espectro de emissão característico do material volatilizado da amostra. 

Geralmente, esse espectro é analisado nas regiões UV-VIS, mas vale ressaltar que emissões de raios X 

também são possíveis, dependendo das características do laser incidente na amostra. Para análise 

espectral nas regiões UV-VIS o conjunto óptico pode ser um monocromador convencional (Czerny-

Turner, por exemplo) com resolução óptica <0,1nm, ou espectrômetro com arranjo óptico tipo Echelle. A 

evolução dos componentes eletrônicos tem permitido o desenvolvimento de espectrômetros com 

dimensões reduzidas (15cmx10 cmx4cm) equipados com detectores CCD (Charge Coupled Device) com 

até 3.648 elementos. Esses equipamentos possibilitam o uso de versões portáteis para uso em campo com 

resolução de 0,02nm na região espectral próxima a 200nm. O uso de espectrômetros portáteis tipo Echelle 

equipados com detectores ICCD permite resolução de aproximadamente 0,003nm na região próxima a 

190nm, o que é recomendável quando se requer maior seletividade espectral.  
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Figura 4.21: Funcionamento de um Espectrômetro de Emissão Óptica. 

 

Para o estudo do meteoritos João Pinheiro e Bocaiuva com a técnica de Espectrometria de 

Emissão Óptica foram utilizados o fragmento JPCD e BODG. As amostras foram preparadas 

metalograficamente sem ataque químico. 

 

 Análises 

As análises foram realizadas no Espectrômetro de Emissão óptica da empresa VDL – Siderurgia 

LTDA, em Itabirito, MG. Equipamento da Thermo Scientific ARL 3460 Metals Analyzer, opera no 

intervalo de 130 a 780 nm, distancia focal de 1m, voltagem de 230V, corrente 12A e frequência 50-60Hz 

(Figura 4.22). 

 

 

Figura 4.22: Equipamento de Espectroscopia de Emissão Óptica da empresa VDL – Siderurgia LTDA, em Itabirito, 

MG. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 HISTÓRIA DOS METEORITOS BOCAIUVA E JOÃO PINHEIRO 

Como os meteoritos são considerados rochas raras pela sua importância científica, e a sua coleta 

não é de fácil acesso, principalmente no caso dos meteoritos com queda no Brasil, o corte de um corpo 

meteorítico em diversos fragmentos é muito comum. Desta maneira, museus nacionais e até mesmo 

internacionais trocam fragmentos de diferentes meteoritos entre si. 

Devido a que os meteoritos metálicos possuem uma elevada densidade e crosta de fusão muito 

similar entre si, diversos fragmentos de meteoritos diferentes, podem ser confundidos como se fossem 

provenientes do mesmo corpo meteorítico. Isto acontece em museus, em coleções de instituições de 

pesquisa ou até mesmo entre colecionadores. Também é comum durante a limpeza ou mudança de 

amostras em vitrines de exposição, a troca na identificação dos meteoritos. Porém um pequeno descuido 

em uma identificação, seja de um profissional ou de um amador, pode acarretar em grandes erros. Uma 

identificação incorreta refere-se principalmente ao nome do meteorito, que corresponde ao local em que 

foi encontrado ou presenciada a sua queda. Se ocorrer, por exemplo, uma doação para um museu ou uma 

troca de meteoritos entre museus, com o nome errado, este erro se estende em cada fragmento doado ou 

trocado, podendo até mesmo ser utilizado erroneamente em trabalhos de pesquisa, considerando que os 

museus são as principais fontes de amostras meteoríticas para estudo.  A diferença marcante neste caso, é 

que um trabalho de pesquisa pode, por meio de diversas técnicas de análise, comprovar cientificamente a 

diferença estrutural e química de fragmentos de corpos meteoríticos diferentes, como o acontecido neste 

trabalho, embora nem sempre se consiga identificar o nome correto do meteorito, já que na literatura são 

catalogados mais de 39.000 meteoritos diferentes (www.meteoriticalsociety.org).  

O histórico de um meteorito desde a sua coleta no campo, o nome do vendedor ou doador que o 

fornece para um museu ou instituto de pesquisa, até os cortes originados no corpo principal e as trocas 

com outros museus ou empréstimos para estudo científico, devem ser corretamente descritos e 

arquivados. Se surgir uma possível dúvida com relação à identificação de algum fragmento meteorítico, 

será mais fácil solucionar o problema.  Para a ciência meteorítica o histórico de cada meteorito possui um 

valor muito mais do que histórico, e sim um valor científico. Portanto, no anexo sobre o histórico dos 

meteoritos  são apresentadas detalhadamente as histórias do Bocaiuva e do João Pinheiro. 
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5.2 ESTUDO MACROSCÓPICO  

A seguir é apresentado o estudo macroscópico dos meteoritos João Pinheiros e Bocaiuva. 

 

 Meteorito João Pinheiro 

Macroscopicamente o meteorito João Pinheiro não apresenta estrutura de Widmanstätten, porém 

os seus campos plessíticos são grandes o suficiente para serem observados a olho nu (Figura 5.1). 

 

 

 

Figura 5.1: Fragmento do meteorito João Pinheiro com indicação de campos plessíticos. 

 

 

No fragmento JPCD observa-se um nódulo medindo 1,0 x 0,7cm. É importante ressaltar que esse 

nódulo de coloração diferente à matriz, esta presente apenas nessa amostra, os fragmentos pertencentes ao 

MMPDG não apresentaram nenhum nódulo do mesmo tipo, apenas pequenas regiões pretas, pertencendo 

muito provavelmente ao mineral grafita (Figura 5.2). 

 

 

 

 

5mm 
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Figura 5.2: Diferença composicional entre o nódulo e a matriz do meteorito João Pinheiro.  

 

 

No meteorito João Pinheiro observou-se também a presença de forte magnetismo, comum em 

meteorito do tipo sideritos, testado simplesmente com a aproximação de um ímã. Também foi observada 

elevada densidade e crosta de fusão na amostra principal JPCD. 

 

 Meteorito Bocaiuva 

Macroscopicamente no fragmento do meteorito Bocaiuva observam-se regiões de coloração preta 

correspondentes aos silicatos, enquanto que as regiões brilhantes correspondem às fases metálicas (Figura 

5.3a). A dimensão macroscópica desses silicatos varia na média de 1 a 5mm de diâmetro. O corte para a 

confecção da lâmina petrográfica foi realizado em uma região do meteorito onde foi encontrado o maior 

cristal de silicato. Na figura 5.3b é possível observar, através da luz solar, com mais precisão, as regiões 

silicatadas, com coloração amareladas. O maior cristal de silicato (olivina) encontrado foi de 7,7mm de 

diâmetro. O padrão de Widmanstätten observa-se claramente na mesma lâmina petrográfica, as lamelas 

de kamacita possuem dimensão que varia de 0,3 a 0,5mm.  
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a)   b)  

c)  

Figura 5.3: a) fragmento do meteorito Bocaiuva; b) lâmina petrográfica do meteorito Bocaiuva; c) padrão de 

Widmanstätten. 

 

No meteorito Bocaiuva também se observou forte magnetismo, elevada densidade e crosta de 

fusão. Apesar da maior quantidade de características macroscópica entre os meteoritos João Pinheiro e 

Bocaiuva serem diferentes, principalmente no que se refere às regiões silicatadas, estudos mais 

sofisticados foram realizados para tal diferenciação.  

 

5.3 MICROSCÓPIA ÓPTICA 

A seguir é apresentado o estudo de microscopia óptica dos meteoritos João Pinheiros e Bocaiuva.  

 

5.3.1 Análises Sob Luz Refletida 

Primeiramente os meteoritos João Pinheiro e Bocaiuva foram estudados sob luz refletida. 
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 Meteorito João Pinheiro 

O estudo óptico teve início com uma observação preliminar dos fragmentos JPDG e JPCD em 

lupa binocular com 10X de aumento, tendo como objetivo distinguir detalhadamente as principais 

características morfológicas.  Há diferença entre fraturas existente na amostra devido ao impacto do 

meteorito na superfície terrestre e os contornos de grão dos campos de plessita observados após o ataque 

químico com Nital. Na figura 5.4 observam-se fraturas (seta branca) e contornos de um campo plessítico 

a (seta azul). O mesmo pode ser observado no fragmento JPCD com e sem ataque químico (Figura 5.5). 

 

 

Figura 5.4: Fraturas e contornos de grãos no meteorito João Pinheiro. 

 

 

a)   b)  

Figura 5.5: a) indicação de fraturas no meteorito João Pinheiro sem ataque químico; b) indicação de contorno de 

grãos dos campos plessíticos do meteorito João Pinheiro, com ataque químico. 

 

 



Pucheta, F. N., 2010 Estudo Petrográfico, Metalográfico e Geoquímico dos Meteoritos Bocaiuva e João Pinheiro... 

 

62 
 

A figura 5.6 corresponde a uma região do nódulo do meteorito João Pinheiro com aumento de 

650X, observa-se fraturas irregulares, indicando que o mineral é muito mais susceptível ao impacto do 

que a matriz do meteorito. 

 

 

Figura 5.6: Detalhe de uma região do nódulo do meteorito João Pinheiro, magnificação (base da microfotografia) de 

200m. 

 

Em casos extremos de processos cósmico, observam-se lamelas de taenita (FeNi)  totalmente 

descompostas e com morfologia esferoidal de 5 a 10m, em uma matriz de kamacita (FeNi) 

policristalina, (setas vermelhas) (Figura 5.7). Também é possível observar lamelas de kamacita 

intercaladas com finas lamelas de taenita, formando um pequeno padrão de Widmanstätten (seta azul), 

bandas de taenita descompostas em campos martensítico (setas verdes) e a matriz que compõe estas 

estruturas, a kamacita (K). 

 

 

Figura 5.7: Lamelas de taenita decompostas em esférulas e campos martensítico e pequeno padrão de 

Widmanstätten, magnificação de 165m. 

 

K 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, n. 289, 147p. 

 

63 
 

Como já observado macroscopicamente o meteorito João Pinheiro não apresenta padrão de 

Widmanstätten, comumente encontrado em meteoritos da classe dos octaedritos. É importante ressaltar 

que embora pequenos padrões de Widmanstätten sejam observados microscopicamente em determinadas 

regiões, não classificam o meteorito como um octaedrito, já que esta classe indica um forte 

intercrescimento de ambos os minerais e neste caso, o meteorito apresenta a sua matriz predominante 

constituida pelo mineral kamacita.    

Como exibido na figura 5.7, na figura 5.8 observa-se com mais detalhes as partículas  de taenita 

esferoidal na matriz de kamacita. Em a) as partículas são todas esferoidais enquanto que em b) algumas 

partículas possuem morfologia acicular.  

 

 

a)   b)  

Figura 5.8: a) partículas  de taenita esferoidal, magnificação de 165m; b) partículas  de taenita esferoidal e 

acicular em matriz de kamacita, magnificação de 165m. 

 

 

Embora a plessita não seja um mineral apresenta diversas morfologias, de acordo com a mistura 

de duas fases, kamacita e taenita, assim como de eventuais modificações resultantes de eventos 

posteriores a sua formação. Tornando-as importantes e merecendo um estudo mais apurado.  

Dentre as plessitas observadas na figura 5.4  uma delas destaca-se pela sua dimensão 8cm de 

comprimento e a sua correlação com outros minerais. A seguir é apresentado na figura 5.9 uma mosaico 

de microfotografias onde observa-se uma plessita menor (A) seguida de uma schreibersita (B)  [(FeNi)3P] 

e posteriormente uma plessita maior (C). Nota-se também a presença de bandas de Newman (D) apenas 

na região inferior da plessita (C). A região preta existente no grão (D) corresponde aos contornos de grão 

entre dois cristais de kamacita (D e E), já que as bandas de Newman encontram-se delimitadas a um único 

grão. 
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Figura 5.9: Mosaico de um campo plessítico (A e C), juntamente com minerais como schreibersita (B) e kamacita 

(D e E), e bandas de Newman do meteorito João Pinheiro (D). 

 

 

Na figura 5.10 são apresentados dois campos plessíticos com diferentes morfologias. Sendo que 

um deles apresenta a borda do campo mais grossa, correspondente à taenita (Figura 5.10a). O outro 

campo plessítico (Figura 5.10b) possui uma pequena deformação do lado esquerdo indicando a presença 

de um possível evento cósmico deformando a estrutura. 

 

A 

B 

C 

D 

E 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, n. 289, 147p. 

 

65 
 

a)   b)    

Figura 5.10: Plessitas do meteorito João Pinheiro a) campo plessítico, magnificação de 520m; b) campo plessítico 

deformado, magnificação de 325m. 

 

A maioria das plessitas encontradas no meteorito João Pinheiro são do tipo Duplex. Este tipo de 

plessita é comum em meteoritos da classe dos ataxitos. Na figura 5.11a observa-se com mais detalhes 

uma plessita desse tipo juntamente com a direção preferencial de crescimento da estrutura.  Na figura 

5.11b nota-se o contorno espesso da mesma plessita, que corresponde ao mineral taenita e numa 

determinada região observa-se decomposição da taenita em um campo martensítico. 

 

a)   b)  

Figura 5.11: Plessitas do meteorito João Pinheiro a) plessita Duplex, magnificação de 550m; b) borda de uma 

plessita Duplex, magnificação de 165m. 

 

Quando o campo de taenita é superior a 50m de largura, a porção interior com aproximadamente 

20-25%  de Ni, decompõe-se em um padrão martensítico. Este tipo de estrutura é comum dos grupos 

IIIA, IIIB, IID e IA (Buchwald 1975). A seguir é apresentado um mosaico de um campo plessítico do tipo 

Duplex, onde a maior parte da taenita foi decomposta em padrão martensítico (Figura 5.12). Observa-se 

que no centro e nas extremidades do campo a estrutura foi desintegrada, isto ocorre principalmente 

quando o meteorito sofre um severo processo cósmico (Bushwald 1975), como por exemplo, um eventual 
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choque com outro corpo cósmico provocando deformação e aumento de pressão e temperatura no 

meteorito, modificando sua estrutura. 

 

Figura 5.12: Campo de plessita Duplex, onde a taenita foi decomposta em martensita e posteriormente sofreu 

desintegração parcial após processo cósmico. 

 

Como a morfologia do mineral kamacita varia de acordo com o corte da seção estudada, na figura 

5.13a observa-se uma lamela e um grão subédrico de kamacita, enquanto que na figura 5.13b a kamacita 

encontra-se intercalada com finas camadas de taenita, formando um pequeno padrão de Widmanstätten. 

Ambas encontram-se inseridas numa plessita do tipo Duplex. Os contornos da plessita correspondem a 

taenita, que no caso da figura 5.13b, sofre uma diminuição na sua espessura quando encontra as lamelas 

de kamacita. 
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a)   b)  

Figura 5.13: a) lamelas e grãos de kamacita inseridos numa plessita Duplex, maginificação de 330m; b) padrão de 

Widmasttäten inserido em uma plessita Duplex, magnificação de 550m. 

 

 

A figura 5.14 corresponde a uma plessita Duplex com borda de taenita bem desenvolvida, em 

contato com uma schreibersita, indicado pela letra T e S respectivamente. A precipitação da schreibersita 

próximo à taenita é bastante comum em meteoritos que possuem conteúdo de Ni entre 10-15% 

(Buschwald 1975). 

 

 

Figura 5.14: Plessita Duplex com borda de taenita (T) bem  desenvolvida, em contato com uma schreibersita (S), 

magnificação de 550m. 

 

 

S 

T 
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A diversidade de morfologias encontradas para o mineral schreibersita também é significante no 

meteorito João Pinheiro. A figura 5.15 exibe diversas microfotografias desse mineral. 

a)   b)  

c)   d)  

e)   f)   

                 Figura 5.15: Diversas  morfologias  de  schreibersita  inclusas  numa  matriz  de  kamacita,  magnificação  de:         

a) 165m;  b) 330m; c) 550m; d) 386m; e) 550m; f) 550m. 

 

As figuras 5.15a e 5.15b correspondem ao mineral schreibersita que se encontram próximas a 

campos plessíticos, indicando que a sua porcentagem de Ni é superior as schreibersitas das figuras 5.15c, 

d, e, e f que se encontram inseridas na matriz de kamacita, em regiões isoladas de campos plessíticos. A 
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morfologia da schreibersita dessas últimas figuras indicam que foram formadas em um fundido que 

solidificou rapidamente (Buchwald 1975). 

 

 

 

  a)  b)  

   c)  

Figura 5.16: Diversas morfologias de schreibersita inclusas numa matriz de kamacita, magnificação de: a) 2750m; 

b) 550m; c) 550m.  

 

A dureza da schreibersita varia entre 800 e 950HD, considerada uma dureza relativamente muito 

alta, mas por outro lado, muito frágil quando submetida a impactos mecânicos, como observado na figura 

5.16a, b, e c. O deslocamento entre as fraturas no cristal de schreibersita na figura 5.16a pode ser mais 

bem observado em 5.16b. Em 5.16a a schreibersita apresenta-se com morfologia lamelar enquanto que 

em 5.16c apresenta-se mais arredondada.  

Bandas de Newman são formadas sobre complexas condições de pressão resultantes de ondas de 

choque de mais de 130kbar (Buchwald 1975). Na figura 5.17 são observadas bandas de Newman nos 

grãos de kamacita 1 e 2, enquanto que nos grãos 2 e 4 observa-se a ausência dessas bandas. O que separa 

um grão de kamacita do outro são finas lamelas de taenita.  
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a)   b)  

Figura 5.17: a) grãos de kamacita com e sem bandas de Newman, magnificação de 550m ;b) grão de kamacita 

com banda de Newman, magnificação de 2.750m. 

 

O mineral grafita também se encontra presente no meteorito João Pinheiro, em determinadas 

regiões isoladas na matriz de kamacita (Figura 5.18a), e em outras associadas ao mineral schreibersita 

(Figura 5.18b).  

a)   b)  

c)   d)  

Figura 5.18: a) grafita isolada na matriz de kamacita, magnificação de 2.750m; b) grafita associada à schreibersita, 

magnificação de 550m; c) detalhe da grafita do ponto a), magnificação de 550m; d) detalhe da grafita do ponto 

b), magnificação de 330m. 

 

1 

4 

3 

2 
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 Meteorito Bocaiuva 

No meteorito Bocaiuva observa-se facilmente o padrão de Widmanstätten (Figura 5.19), assim 

como aparentes “correntes” de silicatos (tracejado azul) inseridas na massa metálica, dando a impressão 

que foram arrastadas no fundido metálico. Plessitas de diversas dimensões e morfologias também podem 

ser observadas, assim como bandas de Newman. 

 

Figura 5.19: Padrão de Widmanstätten, silicatos, plessitas e bandas de Newman (B). 

 

Na figura 5.20, observa-se a diferença de coloração existente entre os minerais metálicos 

kamacita, schreibersita e troilita. O ponto mais interessante para ser discutido é a posição em que o 

mineral se encontra com relação às regiões silicatadas. A kamacita (K) corresponde a matriz do meteorito. 

A schreibersita (S) encontra-se adjacente a grãos de silicato, mais precisamente olivina (O), e adjacente 

também a troilita (T). Já a troilita é observada englobada pelo silicato e também em contato com a matriz 

de kamacita. A dimensão e morfologia de ambos os minerais são bastante variáveis.  As regiões pretas 

correspondem a cavidades (C) dentro dos silicatos, originados provavelmente durante o preparo das 

amostras. 

                                

Figura 5.20: Grão de olivina (O) adjacente a schreibersita (S) e troilita (T), na matriz de kamacita (K) com 

cavidades (C) magnificação de 940m. 
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Os minerais anteriormente descritos podem ser mais bem observados na figura 5.21. Em 5.21a o 

silicato é englobado pela schreibersita e em 5.21b o mineral encontra-se adjacente ao silicato. Em 5.21c a 

schreibersita encontra-se englobada totalmente pelo silicato e sua morfologia é irregular e em 5.21d 

adjacente ao silicato com morfologia esférica. 

 

a)  b)   

c)   d)  

Figura 5.21: a) inclusão de silicato na schreibersita, magnificação de 765m; b) schreibersita, magnificação de 

230m; c) troilita, magnificação de 470 m; d) troilita, magnificação de 230m. 

 

 

A taenita pode se decompor em campos martensíticos, como observado também no meteorito 

João Pinheiro, indicando que a largura da lamela é superior a 50m e a porção interior dela possui 

aproximadamente 20-25% de Ni. Na figura 5.22a, observa-se uma taenita totalmente decompostas em 

campo martensítico, enquanto que em 5.22b apenas as extremidades da taenita foram descompostas, ao 

redor de ambos o mineral kamacita. 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, n. 289, 147p. 

 

73 
 

 

 

a)   b)  

Figura 5.22: lamelas de taenita decompostas em campo martensítico; a) campo totalmente descomposto; b) campo 

parcialmente decomposto. 

 

 

 

No meteorito Bocaiuva foram observados três tipos de plessitas: perlítica, esferoidal e net. Na 

figura 5.23a observa-se uma plessita do tipo net e em 5.23b, uma esferoidal. As plessitas do tipo net são 

muito semelhantes ás comb e são, às vezes, uma pequena seção perpendicular dessas últimas. A taenita 

que compõe a plessita net se apresenta com 1-10m de espessura isolada na kamacita a qual é abundante 

nos contornos e subcontornos de grãos. Esse tipo de plessita é particularmente comum nos grupos IIIA e 

IIIB, mas também ocorre em I, IIC, IIIC e IVA. Já as plessitas do tipo esferoidal consistem em kamacita 

com 1-20mm de partículas de taenita esferoidal dispersadas aleatoriamente e ocorre juntamente com 

plessitas perlíticas, particularmente no grupo I. Na figura 5.23c observa-se uma plessita net com 

crescimento diferenciado de algumas lamelas espessas de kamacita e outras mais finas de taenita, 

formando em seu interior o padrão de Widmastätten, em 5.23d o mesmo tipo de plessita porém 

concentrada no interior do campo, com associação de plessita perlítica em suas bordas. Na figura 5.23e 

uma plessita esferoidal com a borda do lado esquerdo decomposta em martensita, e em 5.23f uma plessita 

net com o seu campo aberto, indicando processo cósmico, sendo englobada por silicatos.  
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a)   b)  

c)   d)  

e)   f)  

Figura 5.23: Plessitas do meteorito Bocaiuva; a) plessita net; b) esferoidal; c) net e perlítica com pequeno padrão de 

Widmanstätten; d) net e perlítica; e) esferoidal com regiões decompostas em martensita; f) plessitas net com campo 

aberto.  

 

5.3.2 Análises Sob Luz Transmitida  

Como o meteorito João Pinheiro não possui minerais translúcidos, apenas o meteorito Bocaiuva 

foi estudado ao microscópio petrográfico sob luz transmitida. 
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 Meteorito Bocaiuva 

As seções examinadas do meteorito Bocaiuva compreenderam uma região medindo 4cm
2
.  As 

inclusões silicatadas observadas são compostas por cristais arredondados, alongados e facetados (Figura 

5.24), com dimensões que variam de 10m a 1cm. De acordo com Desnoyers et al. (1985) a porcentagem 

em volume que ocupam os silicatos corresponde a 10-15% em volume, já Curvello et al. (1983) observou 

10% em volume. Estatisticamente a porcentagem em volume de silicatos não é um dado preciso, pois 

varia da seção que cada pesquisador analisa. Considerando que o meteorito não é homogêneo, seria 

necessário realizar um estudo de diversas regiões da massa principal, o que comumente não ocorre devido 

à raridade das amostras. 

 

 

Figura 5.24: Seção do meteorito Bocaiuva, exibindo vários nódulos de diversos silicatos. 

 

 

 

Na figura 5.25 observa-se a natureza granular da olivina em um côndrulo de 6mm de diâmetro. 

Em luz refletida os silicatos possuíam coloração preta, neste caso as regiões pretas correspondem aos 

minerais opacos – metálicos ou, às vezes, a cavidades originadas no preparo das amostras devido à 

diferença de dureza entre os seus minerais. Na figura 5.25a é apresentado em detalhes um côndrulo 

parcialmente fraturado e em 5.25b observa-se com mais detalhes os cristais de olivina fraturados dentro 

do côndrulo. A diferença de coloração deve-se à espessura não uniforme desses silicatos. 
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a)   b)  

Figura 5.25: a) côndrulo de olivina parcialmente fraturado; b) região do mesmo côndrulo ampliada. 

 

A maioria dos cristais apresenta contornos arredondados embora existam alguns com facetas bem 

definidas como observado na figura 5.26.  

 

a)   b)  

c)    d)  

Figura 5.26: a) cristais bem facetados e arredondados analisados sem luz polarizada; b) os mesmo cristais 

analisados em luz polarizada; c) monocristais arredondados e outros fraturados analisados sem luz polarizada; d) os 

mesmos analisados em luz polarizada. 

 

200m 200m 
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A região silicatada  apresenta uma textura condrítica, onde os cristais se posicionam em direções 

cristalográficas diferentes, em 5.26b e 5.26d a mesma imagem que em 5.26a e 5.26c respectivamente, 

porém analidas em luz polarizada. Na maioria dos casos esses grãos são do mesmo mineral (olivina), em 

outros correspondem a grupos mineralógicos diferentes como os feldspatos e piroxênios. Monocristais de 

olivina também podem ser observados em 5.26c. 

Aparentemente o grão alongado de coloração branca da figura 5.27 corresponde a um monocristal 

fraturado, porem observado em luz polarizada verifica-se a existência de dois grãos do mesmo mineral 

(enstatita - ortopiroxênio) e com uma proporção de inclusões bastante similar.  Um deles encontra-se 

fraturado em quatro regiões, enquanto que o outro não sofreu fragmentação. Ao redor desses grãos podem 

ser observados outros grãos de olivina de granulação menor e coloração mais amarelada quando 

analisados em luz transmitida sem o cruzamento dos polarizadores. 

 

a)   b)  

Figura 5.27: Dois grãos de mesmo mineral em posições cristalográficas diferentes; a) analisado em luz paralela; b) 

analisado com luz polarizada. 

 

Olivina e piroxênios tendem a desenvolver cristais euédricos e os plagiocásios cristais anédricos 

preenchendo interticios entre os silicatos e também na pirrotita. Esses ocorrem sempre nos contornos de 

grãos do metal e do silicato e nunca isolados no metal (Desnoyers et al. 1985).  

Na seção da figura 5.28 observam-se pequenos e numerosos côndrulos  de olivina fragmentados 

em uma massa de material metálico, além de dois côndrulos de piroxênios maiores do tipo radial. O do 

lado esquerdo encontra-se mais fragmentado indicando provavelmente ser um clinopiroxênios, que de 

acordo com o estudo de raios X,  é um diopsídio, já o côndrulo do lado direito indica pertencer a uma 

massa de fibras radiais de ortopiroxênios (enstatita). Esse côndrulo foi provavelmente completamente 

fundido quando começou a recristalização (Norton et al. 2008). 
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a)     b)  

Figura 5.28: Côndrulos inferiores de olivina e dois maiores de piroxênios; a) imagem analisada em luz paralela; b) 

analisada com luz polarizada. 

 

 

5.3.2.1 Inclusões Fluidas 

Durante o estudo dos minerais translúcidos foram observados com o auxilio de objetivas com 

aumentos de 50 e 100X, inclusões fluidas de diversos, tamanhos e com fases diferentes. 

Alguns dos problemas encontrados durante a classificação das inclusões fluidas diz respeito à 

transparência do mineral hospedeiro, ou seja, a transparência da olivina, sendo que a maioria das regiões 

observadas encontrava-se turva, muito provavelmente pela espessura da lâmina e consequentemente pela 

quantidade de inclusões encontradas em profundidades diferentes, ou seja, em diferentes planos. Além 

disso, o tamanho das inclusões interferiu na qualidade das imagens, já que a maioria é muito pequena 

quando observada em aumento de 1.000X. 

A seguir apresenta-se a classificação das inclusões fluidas mais importantes observadas. 

A olivina é o mineral hospedeiro das inclusões, observa-se na figura 5,29 que elas estão 

distribuídas predominantemente no centro do grão. São inclusões primárias. O seu tamanho é variado, 

entre 25 e 30m. A coloração é homogênea, incolor, com exceção de algumas inclusões sólidas que se 

diferenciam não só pela coloração, mas também pelo seu tamanho que varia entre 50 e 100m. A forma 

das inclusões é regular, geralmente com fases bem definidas e as extremidades arredondadas. Como o 

cristal é composto por uma população muito grande de inclusões, tanto fluidas quanto cristalinas, 

observam-se caracteristicas bastantes diferenciadas. 
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Figura 5.29: Distribuição de crescimento das inclusões fluidas presentes em um grão de olivina. 

 

Na figura 5.30 observa-se com mais detalhes as maiores inclusões no grão analisado. 

O ponto  A  da figura 5.30a indica pertencer a uma inclusão sólida, de coloração acastanhada, 

com suas faces laterais bem definidas enquanto que as extremidades do cristal são mais arredondada. A 

sua dimensão é de 50m. Está orientado na mesma direção preferencial que as inclusões fluidas. O ponto 

1 da figura 5.30b corresponde a um sólido de duas fases à temperatura ambiente (≈25°C). As fases 

possuem coloração diferentes, são ambas arredondadas, provavelmente sólidas também, e a sua dimensão 

é inferior as das demais inclusões, 10m. 

No ponto B (Figura 5.30c) observa-se uma inclusão fluida trifásica, onde uma de suas fases, a 

temperatura ambiente é aquosa, podendo ser líquida ou gasosa, enquanto que as outras duas fases são 

solidas, uma destas encontra-se com formato ramificado e coloração mais acastanhada. A sua dimensão  é 

de 40m. Igual ao ponto A, seu contorno apresenta faces planas e paralelas enquanto que as extremidades 

são arredondadas. Os pontos D e E  (Figura 5.30e) são muito semelhantes ao ponto B, já que o formato e 

a dimensão são praticamente as mesmas, porém são inclusões bifásicas.  Pelo seu formato poliédrico 

trata-se de um cristal negativo, com agrupamento dendrítico.  

O ponto C (Figura 5.30d) corresponde a uma inclusão muito proavavelmente recristalizada, sua 

composição é solida de duas fases distintas. A sua dimensão é de 32m. 

A inclusão fluida observada no ponto F (Figura 5.30f) possui dimensão bem superior as demais já 

descritas, 112m. Aparenta ser do tipo bifásica ou trifásica e sua coloração acastanhada corresponde 

muito provavelmente a óxido proveniente de intemperismo. Observa-se que o grão existente do lado do 

grão hospedeiro da inclusão, é de coloração acastanhada tratando-se na verdade do mesmo grão, olivina. 
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A diferença de coloração é devido à oxidação proveniente de intemperismo que penetrou na trinca da 

olivina e que foi também transferida para a inclusão do ponto F. 

a)   b)   

c)   d)   

e)    f)  

Figura 5.30: Inclusões sólidas e fluidas em determinada região do grão hospedeio. 

 

 

Na figura 5.31 observam-se fraturas parcialmente cicatrizadas (setas azuis), O sistema é do tipo 

heterogêneo, já que diferentes tipos de inclusões são observadas, como por exemplo, inclusões fluidas 
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com formatos retangulares (ponto 1) e outras arredondadas (ponto 2) com dimensões variadas, inclusões 

cristalinas com coloração acastanhada (ponto 3) inclusões fluidas monofásicas e bifásicas. 

 

Figura 5.31: Diversas morfologias de inclusões fluidas monofásicas e bifásicas, além de inclusões cristalinas. 

 

Também é possível observar a inclusão trifásica na figura 5.32 (seta vermelha), onde uma de suas 

fases é sólida com formato subédrico, outra líquida e uma terceira gasosa, ou duas líquidas imiscíveis. A 

porcentagem de fluido é de 90% da inclusão. As setas pretas indicam outra inclusão trifásica, porém duas 

de suas fases são sólidas, enquanto a terceira é um fluido.  A seta roxa indica uma inclusão cristalina de 

duas fases, de colorações diferentes. A circunferência verde mostra uma inclusão irregular provavelmente 

cicatrizada, enquanto que a circunferência azul corresponde a uma inclusão bifásica, arredondada e uma 

inclusão monofásica retangular. 

 

Figura 5.32: Inclusões fluidas bifásica (seta preta) e trifásicas (seta vermelha), e cristalina de duas fases (seta roxa). 

1 

2 3 
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Na figura 5.33 observam-se inclusões cicatrizadas indicadas pelas setas pretas aprisionando outro 

tipo de inclusão, de coloração acastanhada, como as descritas anteriormente em outras imagens. Um 

conjunto de inclusões monofásicas, menores, com formato quadrado estão indicadas pela circunferência 

verde, além de outras maiores com formato esférico. As setas vermelhas, indicam inclusões bifásicas que 

possuem uma fase sólida relativamente pequena em comparação a inclusão que as contém. A 

circunferência azul corresponde a uma inclusão trifásica, com dois sólidos diferentes mais a fase fluida.  

 

Figura 5.33: Inclusões cicatrizadas (setas pretas) aprisionando um cristal, inclusões monofásicas arredondadas e 

quadradas (circunferência verde), inclusões bifásicas (setas vermelhas). 

 

Na figura 5.34 observa-se o mineral hospedeiro, a olivina, e um conjunto de inclusões do tipo 

secundárias ou pseudosecundárias. A dimensão dessas inclusões aumenta em direção ao centro do cristal, 

enquanto que nas extremidades o seu tamanho diminui. A coloração é preta e seu formato arredondado. O 

ponto 1 corresponde a uma inclusão bifásica, o seu formato perfeitamente arredondado, sugere que uma 

de suas fases é gasosa e a outra sólida, enquanto que o ponto 2 indica uma inclusão sólida, cuja dimensão 

é bastante diferenciada, 136m, de coloração escura. 
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Figura 5.34: Inclusões fluidas secundárias ou pseudosecundárias. 

 

Na figura 5.35 observam-se inclusões com um formato diferente as já citadas. Neste caso as 

inclusões são tubulares, algumas bifásicas, com uma de suas fases sólidas (circunferência vermelha) e 

outras trifásicas com duas fases sólidas (circunferência azul). Aparentemente possuem uma orientação 

preferencial. 

 

Figura 5.35: Inclusões fluidas tubulares. 

 

A figura 5.36a representa um grão de olivina, onde nele está contido uma grande população de 

inclusões fluidas homogêneas em sua coloração, formato e dimensão, abrangendo todo o grão. A figura 

5.36b apresenta em detalhe a microfotografia anterior. 

1 
2 
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a)   b)  

Figura 5.36: a) grão de olivina preenchido por uma grande população de inclusões fluidas; b) detalhe de um dos 

cristais. 

 

Na região observada na figura 5.37, a maioria das inclusões é bifásica  (pontos 1 e 2), enquanto 

que a circunferência azul mostra uma inclusão do tipo trifásica, muito provavelmente com uma fase 

gasosa (borda mais grossa), outra líquida e uma terceira sólida. A fase líquida ocupa aproximadamente 

50% da inclusão. 

 

 

Figura 5.37: Inclusões bifásicas (1 e 2) e trifásica (azul). 

 

Já a região da figura 5.38 apresenta inclusões fluidas monofásicas, com formato arredondado, 

coloração e dimensão (35m) bastante homogêneas. Em outra região, com mesmo aumento observam-se 

inclusões também monofásicas, porém com dimensão menor (16m), a fase corresponde provavelmente a 

um gás.  

1 

2 
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a)   b)  

Figura 5.38: a) inclusões monofásicas arredondadas; b) com o mesmo aspecto porém de dimensões menores. 

 

As circunferências azuis da figura 5.39 indicam inclusões fluidas bifásicas com fases líquidas 

imiscíveis ou uma fase líquida e outra gasosa. A proporção entre elas é relativamente a mesma de uma 

inclusão para outra, aproximadamente 80%.  

 

 

Figura 5.39: Inclusões bifásicas aquosas. 

 

Na figura 5.40 observa-se inclusões muito pequenas (m) e cinco inclusões com dimensões 

diferenciadas. O ponto 1 (Figura 5.40b) corresponde a uma inclusão bifásica, com uma fase líquida e 

outra gasosa. Enquanto que os pontos 2 e 3 indicam inclusões também bifásicas porém com uma de suas 

fases sólidas. Já os pontos 4 e 5 indicam inclusões monofásicas sendo uma aquosa e a outra sólida, 

respectivamente.  
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a)   b)  

Figura 5.40: Inclusões monofásicas e bifásicas. 

 

Inclusões fluidas bifásicas são observadas em outro cristal de olivina (Figura 5.41), uma das fases 

é aquosa enquanto que a outra pode ser sólida ou até mesmo gasosa, já que devido à alta birrefringência 

de alguns gases, a parede da inclusão fica espessa aparentando ser do tipo sólida. A este fator soma-se a 

dimensão das inclusões que é de aproximadamente 14m, dificultando a classificação.  

 

 

Figura 5.41: Inclusões fluidas bifásicas, indicadas por setas vermelhas. 

 

No centro da figura 5.42, em vermelho, observa-se uma inclusão trifásica, muito provavelmente 

as suas respectivas fases são líquida, gasosa e sólida. Em azul uma inclusão bifásica com uma fase sólida 

e em verde outra também bifásica, porém com uma de suas fases gasosas, ocupando aproximadamente 

60% da inclusão. 

1 

2 
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Figura5.42: Inclusões bifásicas e monofásicas. 

 

Como não foi possível realizar estudos por métodos microtermométricos para determinar a real 

composição de cada fase, além das temperaturas e pressões mínimas de cristalização já que não era este o 

objetivo do trabalho, foi realizado o estudo de Espectroscopia de Absorção no Infravermelho abrangendo 

a região do espectro das fases cristalinas e das fases fluidas. Os resultados são mostrados no item 5.5. 

 

5.3.3 Análises Sob Luz Refletida e Transmitida 

Como citado anteriormente, apenas o meteorito Bocaiuva possui minerais translúcidos, portanto o 

meteorito João Pinheiro não foi estudado ao microscópio óptico sob luz refletida e transmitida 

intercaladamente. 

 

 Meteorito Bocaiuva 

Os grãos de silicatos podem ocorrer isolados na matriz metálica como também englobando 

pequenas regiões desse metal. Na figura 5.43a observa-se um grão isolado de silicato na matriz metálica 

analisado em luz transmitida e em 5.43b o mesmo grão analisado em luz refletida.  
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a)   b)  

Figura 5.43: Grão de olivina incluso na matriz metálica; a) analisado sob luz transmitida; b) analisado sob luz 

refletida. 

 

As regiões pretas analisadas em luz transmitida podem corresponder a minerais metálicos ou a 

cavidades. Na figura 5.44 observa-se um côndrulo de olivina englobando uma região metálica, em 5.44a 

sob luz transmitida e em 5.44b sob luz refletida. 

 

a)   b)  

Figura 5.44: Grão metálico inserido em um côndrulo de olivina; a) analisado sob luz transmitida; b) analisado sob 

 luz refletida. 

 

5.3.3.1 Inclusões Fundidas 

As inclusões fundidas (melt inclusion) foram analisadas sob luz transmitida e refletida ao mesmo 

tempo, já que diferente das inclusões fluidas, elas podem ser observadas na superfície da amostra 

analisada e assim distinguidas das demais. 

A seguir é apresentado uma sequência de microfotografias de várias regiões da lâmina 

petrográfica onde foram observadas inclusões fundidas.  



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, n. 289, 147p. 

 

89 
 

Na figura 5.45, destacado com um círculo vermelho, ocorrem três cristais unidos, um deles 

arredondado seguido por outro alongado e um terceiro com faces planas, correspondendo a uma inclusão 

fundida provavelmente de três sólidos diferentes. 

a)   b)    

Figura 5.45: Inclusão fundida; a) analisada sob luz transmitida, magnificação de 230m; b) analisada sob luz 

refletida, magnificação de 330m. 

 

A coloração diferenciada dos grãos indicados pelas setas vermelhas da figura 5.46a correspondem 

a inclusões fundidas de sólidos diferentes como observados pela coloração em 5.46b, possivelmente um 

deles corresponde a uma cromita. Já a seta azul indica um grão arredondado que quando observado sob 

luz transmitida aparenta pertencer a uma inclusão fluida, porém analisado sob luz transmitida observa-se 

que se trata de uma inclusão fundida bifásica. 

 

a)  b)    

Figura 5.46: Inclusões fundidas de sólidos diferentes, magnificação de 230m; a) analisadas sob luz transmitida; b) 

analisadas sob luz refletida. 
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Algumas inclusões fundidas podem ser facilmente distinguidas das fluidas pela sua morfologia, 

na figura 5.47 observam-se fraturas de tensão na inclusão fundida bifásica indicadas pela seta vermelha. 

O mineral hospedeiro, a olivina, por um evento de cristalização, contraiu mais que a inclusão gerando 

assim um stress na mesma. 

 

 

 

Figura 5.47: Inclusão fundida com fraturas de tensão. 

 

 

 

Outro tipo comum de inclusões fundidas são as encontradas na figura 5.48a onde a região 

superior da inclusão possui uma morfologia alongada, em 5.48b observa-se que essa região possui uma 

composição química diferente da região inferior tratando-se de uma inclusão bifásica, o mesmo ocorre em 

5.48e e 5.48f. A figura 5.48c  mostra um tipo de inclusão fundida com a região superior cicatrizada, em 

5.48d observa-se a diferença composicional de ambas as regiões. 
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a)   b)   

c)   d)   

e)    f)   

Figura 5.48: Inclusões fundidas; a), c) e e) analisadas sob luz transmitida; b), d) e f) analisadas sob luz refletida. 
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5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA  

O estudo realizado com microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizado de duas 

maneiras: por meio de mapas de raios X e espectros químicos. 

 

5.4.1 Mapa de Raios X 

A seguir é apresentado o estudo dos mapas de raios X do meteorito João Pinheiro e Bocaiuva. 

Neste trabalho, são apresentadas aquelas regiões de maior interesse mineralógico e aquelas em que foi 

possível determinar uma maior quantidade de propriedades num mesmo mineral. 

 

 Meteorito João Pinheiro 

Na figura 5.49a obtida com elétrons secundários observa-se o relevo dos minerais, e em 5.49b 

obtida com elétrons retroespalhados a composição dos mesmos. É nítida a diferença tanto composicional 

quanto do relevo entre as regiões 1 e 2. 

 

a)   b)    

Figura 5.49: Duas regiões do meteorito João Pinheiro. a) imagem de elétrons secundários; b) imagem de elétrons 

retroespalhados. 

 

 

A seguir são apresentados os mapas de raios X de determinados elementos químicos, da figura 

5,49 apresentada acima, para determinar aqueles que se encontram em maior proporção, no nódulo e na 

matriz metálica (Figura 5.50 e 5.51). 

 

 

1 

2 
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Figura 5.50: Mapas de raios X dos elementos químicos S, Fe, Ni, P e Si do meteorito João Pinheiro. 
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Figura 5.51: Mapa de raios X do elemento químico C do meteorito João Pinheiro. 

 

O enxofre é o elemento químico mais abundante no nódulo do meteorito João Pinheiro. O ferro 

apresenta-se em maior proporção em toda a região analisada, com uma diminuição na região do nódulo, e 

o níquel encontra-se mais presente na região metálica, indicando então, que o nódulo corresponde ao 

mineral troilita e a região metálica corresponde ao mineral kamacita. 

A presença de fósforo mais marcante na borda do nódulo de troilita indica a presença de 

schreibersita, já determinada em outros fragmentos do mesmo meteorito, através do estudo microscópico 

das amostras. 

A região do silício com maior destaque é muito provavelmente contaminação dos grãos das lixas 

de carbeto de silício, utilizadas na preparação das amostras, já que se observa uma região preta na sua 

área de concentração (circundado de vermelho), ou seja, uma cavidade preenchida com alguns grãos do 

contaminante em questão. 

O carbono presente tanto no nódulo quanto na matriz metálica, não apresenta nenhuma diferença 

quantitativa, indicando que esse elemento, principalmente no nódulo não se encontra presente.  

 

 Meteorito Bocaiuva 

A figura 5.52a foi obtida com elétrons secundários e 5.52b com elétrons retroespalhados. É nítida 

a diferença tanto composicional quanto do relevo entre a região silicatada e a região metálica. Nota-se que 

os grãos de silicatos possuem um formato arredondado comparado com as regiões metálicas. 
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a)   b)  

Figura 5.52: Região metálica e silicática do meteorito Bocaiuva. a) imagem de elétrons secundários; b) imagem de 

elétrons retroespalhados. 

 

 

A figura 5.53a obtida com elétrons secundários e 5.53b com elétrons retroespalhados foi estudada 

com mapas de raios X de determinados elementos químicos para assim identificar aqueles que se 

encontram em maior proporção (Figura 5.54). 

 

 

a)   b)   

Figura 5.53: Côndrulo do meteorito Bocaiuva. a) imagem de elétrons secundários; b) imagem de elétrons 

retroespalhados. 

 

 

 

 

Silicatos 
Metal Metal 

Silicatos 
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Figura 5.54: Mapas de raios X dos elementos químicos C, Mg, Si, Fe e Ni do meteorito Bocaiuva. 
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Como as regiões pretas da figura 5.53 são consideradas cavidades na lâmina, provavelmente o 

carbono observado é um contaminante resultante do preparo das amostras, mais precisamente de grãos 

das lixas de carbeto de silício, que ficaram aprisionadas nessas irregularidades. 

O magnésio e o silício destacam-se perfeitamente nas regiões silicatadas, tratando-se portanto de 

uma olivina, mais precisamente de uma forsterita (rica em Mg e pouco Fe). O ferro e níquel encontram-se 

mais marcantes nas regiões metálicas, o que corresponde ao mineral kamacita. 

 

Figura 5.55: Mapas de raios X dos elementos químicos P, Na e Ca do meteorito Bocaiuva. 
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A região correspondente ao fósforo na figura 5.55 é a de uma schreibersita que pode também ser 

observada pela sua diferença de relevo na imagem obtida com elétrons secundários. As proporções de 

sódio e cálcio não foram significantes em nenhuma região da imagem; o mesmo foi observado em todos 

os mapas de raios X realizados para outras regiões do meteorito. 

A figura 5.56a foi obtida com elétrons secundários e 5.56b com elétrons retroespalhados e 

correspondem a outra região do meteorito Bocaiuva com uma proporção dos elementos químicos Cr, S, 

Al e Fe maior. 

 

a)   b)  

Figura 5.56: Região do meteorito Bocaiuva com maior concentração de Cr, S, Al e Fe. a) imagem de elétrons 

secundários; b) imagem de elétrons retroespalhados. 

 

Os mapas de raios X desses elementos podem ser observados na figura 5.57. 

O crômio corresponde provavelmente a uma cromita, embora não seja observada certa 

concentração de ferro na mesma região, indicado com a mesma cor do crômio. Conclui-se que os dados 

não são suficientes para tal afirmação. Por outro lado o enxofre corresponde a uma troilita, já que na 

mesma região também pode observar-se a presença de ferro, indicado com a mesma cor do enxofre. 
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Figura 5.57: Mapas de raios X dos elementos químicos S ,Cr e Fe do meteorito Bocaiuva. 

 

5.4.2 Espectros Químicos 

A seguir é apresentado o estudo por meio de espectros químicos do meteorito João Pinheiro e Bocaiuva. 

 

 Meteorito João Pinheiro 

O ponto 1 (Figura 5.58) corresponde ao mineral kamacita,  na tabela 5.1 a porcentagem de Fe é de 

93,04%, enquanto que a de Ni é de 6,96%. O ponto 2 correspondente a uma taenita, já que se encontra na 

borda de um campo plessítico, como esperava-se a quantidade de Ni é superior a de kamacita. A medida 

que os pontos se afastam da borda da plessita a porcentagem em peso de Ni volta a diminuir (pontos 3 e 

4). 
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pt.1     pt.2  

pt.3      pt.4  

Figura 5.58: Espectros químicos de uma plessita do meteorito João Pinheiro. 

 

 

Tabela 5.1: Porcentagem em peso do C, Fe e Ni em uma plessita do meteorito João Pinheiro. 

Meteorito (ponto) C Fe Ni 

João Pinheiro pt. 1 ─ 93,04 6,96 

João Pinheiro pt. 2 4,85 74,85 20,30 

João Pinheiro pt. 3 ─ 89,01 10,99 

João Pinheiro pt. 4 ─ 94,03 5,97 
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Na figura 5.59 observa-se uma região do meteorito onde um dos espectros químicos corresponde 

ao mineral kamacita. Como a amostra não foi metalizada, afirma-se que o carbono observado no outro 

espectro químico é proveniente do mineral grafita. 

 

 

 

 

pt.1    pt.6  

Figura 5.59: Espectros químicos do mineral grafita (pt.1) e kamacita (pt.6) do meteorito João Pinheiro. 

 

 

 

Os pontos 1 e 2 da figura 5.60 correspondem a uma rabdita, enquanto que os pontos 7 e 8 

correspondem a uma schreibersita. 5 e 6 encontram-se em uma plessita  do tipo Duplex. A matriz 

correspondente aos pontos 3, 4 e 9, como deveria esperar-se, são de kamacita. 
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pt.1  pt.4  

 

pt.5  pt.6  

pt.7  

Figura 5.60: Espectros químicos do mineral rabdita (pt.1), kamacita (pt.4), schreibersita (pt.7), e de uma plessita do 

tipo duplex (pt.5 e 6) do meteorito João Pinheiro. 

 

O ponto 1 da figura 5.61corresponde a uma schreibersita e o ponto 6 à matriz de kamacita. O 

ponto 7 esta localizado em uma região preta da schreibersita, o mesmo corresponde a uma cavidade já 

que o seu espectro revela uma pequena quantidade de carbono e silício correspondente ao contaminante 

carbeto de silício presente nas lixas utilizadas durante o preparo da amostra. O alumínio é o contaminante 

do agente polidor da alumina. As bandas de Fe, Ni e P encontradas em menor intensidade se comparadas 
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com as bandas dos outros espectros, correspondem a schreibersita, já que a detecção do equipamento 

torna-se menor em regiões irregulares na superfície da amostra.  

 

             

pt.1   pt.6  

pt.7  

Figura 5.61: Espectros químicos do mineral schreibersita (pt.1) e kamacita (pt.6), além de uma cavidade no centro 

do grão (pt.7) do meteorito João Pinheiro. 

 

 

Por outro lado, outra schreibersita que também apresenta regiões pretas em seu interior (seta 

vermelha) é a da figura 5.62 que revela ser um mineral, grafita, e não uma imperfeição (cavidade) na 

superfície da amostra analisada. Os pontos 3 e 4 correspondem respectivamente a schreibersita e a matriz 

que a contem, a kamacita. 
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pt.2       pt.3  

pt.4  

Figura 5.62: Espectros químicos do mineral grafita (pt.2), schreibersita (pt.3) e kamacita (pt.4) do meteorito João 

Pinheiro. 

 

 

 Meteorito Bocaiuva 

A seguir são apresentadas microfotografias sob luz transmitida e sob luz refletida obtidas em 

microscópio óptico, juntamente com a microfotografia obtida ao MEV/EDS com elétrons retroespalhados 

ou secundários e o seu respectivo espectro químico das regiões metálicas e silicatadas do meteorito 

Bocaiuva. 

Na figura 5.63 observa-se um grão metálico inserido numa região silicatada analisado sob luz 

refletida e transmitida. A mesma região foi analisada ao MEV/EDS e seus espectros químicos são 

observados na figura 5.64. O ponto 1 corresponde a kamacita, enquanto que o ponto 2 à olivina e o 3 a 

uma taenita descomposta em martensita, o que indica a porcentagem de carbono. Na tabela 5.2 a 

porcentagem de Ni é superior na taenita que facilmente pode ser observada. Já o ponto 6 corresponde a 
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uma magnetita, distinguida pela sua coloração na imagem obtida com elétrons retroespalhados e pela 

quantidade inferior  de Ni comparado a kamacita.  

a)      b)    

Figura 5.63: Grão metálico inserido numa região silicática, magnificação de 230m. a) sob luz refletida; b) sob luz 

transmitida. 

 

 

            

pt.1  pt.2  

pt.3  pt.6  

Figura 5.64: Espectros químicos do mineral kamacita (pt.1), olivina (pt.2), taenita (pt.3) e magnetita (pt.6)  do 

meteorito João Pinheiro. 
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Tabela 5.2 : Porcentagem em peso dos elementos químicos de uma região analisada do meteorito João Pinheiro (nd-

não determinado). 

 C O Na Mg Al Si P S Ca Ti Cr Fe Ni Cu 

Ponto 1 nd 29,54 0,51 0,36 0,01 0,09 nd nd nd nd 0,21 63,87 5,36 0,05 

Ponto 2 nd 43,97 0,46 32,41 nd 17,71 0,04 nd 0,18 0,10 0,11 4,40 0,61 nd 

Ponto 3 5,19 36,63 nd 0,30 0,49 0,48 nd 0,23 0,24 0,05 0,22 36,92 18,84 0,41 

Ponto 6 6,57 40,85 nd 0,32 nd 0,33 0,17 0,32 0,11 0,04 0,19 50,73 0,37 nd 

 

Um grão de troilita adjacente a uma kamacita pode ser observado na figura 5.65 obtida com 

elétrons secundários e retroespalhados. A mesma região foi analisada ao MEV/EDS e os seus espectros 

químicos são apresentados na figura 5.66 e na tabela 5.3 as porcentagens em peso desses elementos 

químicos. 

 

a)   b)  

Figura 5.65: Grão de troilita adjacente a uma kamacita inserido numa região silicática. a) imagem obtida com 

elétrons secundários; b) imagem obtida com elétrons retroespalhados. 

 

 

Tabela 5.3: Porcentagem em peso dos elementos químicos dos espectros da figura 5.66. 

Pt, C O Na Mg Al Si P S Ca Ti Cr Fe Ni Cu 

1  44,78 nd 31,00 0,17 19,51 0,06 nd 0,32 0,03 nd 4,14 nd nd 

2 6,82 50,15 nd 0,01 0,17 0,02 nd 13,65 0,09 nd 0,17 21,74 6,80 0,38 

3  30,10 nd 0,09 0,26 0,35 0,11 0,21 0,09 nd nd 65,79 1,83 1,16 

4 5,70 39,02 nd 0,11 0,45 nd nd 0,11 0,02 nd nd 53,01 1,37 0,20 

5  45,05 0,20 0,02 0,06 0,13 0,04 20,18 0,06 nd 0,14 33,15 0,34 0,64 

6  45,08 0,21 0,10 nd 0,14 0,01 20,19 nd nd 0,22 33,42 nd 0,64 

7  39,44 1,04 2,91 9,70 8,35 0,10 1,78 3,54 0,22 17,24 15,55 0,14 nd 

8  42,73 nd 7,63 nd 9,03 12,76 nd 23,86 0,01 0,02 2,66 0,62 0,67 

9 6,14 50,50 nd 25,79 nd 13,53 nd nd nd nd 0,06 3,97 nd nd 

10  46,74 nd 21,99 0,22 26,28 0,20 0,07 0,76 0,18 0,02 2,86 0,18 0,51 

11 3,52 49,03 0,18 0,16 0,34 0,08 nd 17,82 0,11 0,07 0,38 28,33 nd nd 

12  47,04 nd 21,92 0,28 26,50 0,08 0,26 0,78 0,15 0,04 2,90 0,06 nd 
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pt.1 pt.2  

pt.4 pt.5  

pt.7  pt.8  

pt.10 pt.11  

Figura 5.66: Espectros químicos do mineral olivina (pt.1), pentlandita (pt.2), magnetita (pt.4), troilita (pt.5 e 11), 

cromita (pt.7), apatita (pt.8) e enstatita (pt.10) do meteorito João Pinheiro. 
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O Ponto 1 (Figura 5.66) corresponde a olivina, que pode ser diferenciada do grão metálico pelo 

seu relevo característico. O ponto 2 a uma pentlandita, já que de acordo com a tabela 5.4 a porcentagem 

de Ni (6,8%) é significativa comparada com a de uma troilita, que geralmente não apresenta Ni em sua 

composição, como, por exemplo, o ponto 11. Já o ponto 5, corresponde a uma troilita com impurezas de 

cobre, comum quando encontrada com menos que 1% (Buchwald 1975).  O ponto 4 pertence a uma 

magnetita, e o 7 a uma cromita inclusa em minerais do grupo dos feldspatos. O ponto 8 corresponde a 

uma apatita inclusa em minerais do grupo dos piroxênios. Já o ponto 10 é uma enstatita. 

Inseridos dentro de um côndrulo de olivina foram encontrados diversos outros minerais, assim 

como outros adjacentes a ele. Na figura 5.67 observa-se o côndrulo em luz refletida e transmitida. 

 

a)   b)  
Figura 5.67: Côndrulo de olivina adjacente a uma schreibersita e à matriz de kamacita. a) detalhe da 

fotomicrografia analisada em luz refletida, magnificação de 470m; b) analisada em luz transmitida e refletida, 

magnificação de 230m. 

 

 

No ponto 1 da figura 5.68 observa-se o espectro químico do mineral schreibersita, adjacente ao 

côndrulo de olivina e ao mineral kamacita como exibe o seu espectro do ponto 11. O ponto 4 corresponde 

a uma pentlandita, enquanto que o 5 a uma troilita e o 8 ao mesmo mineral porém com impureza de Cu. 

Finalmente o ponto 6 corresponde a uma pigeonita. 

A tabela 5.5 contêm a porcentagem em peso dos elementos químicos dos espectros da figura 5.68. 

 

Tabela 5.4: Porcentagem em peso dos elementos químicos dos espectros da figura 5.68 (nd – não detectado). 

Ponto   O  Na  Mg  Al  Si   P   S  Ca  Ti  Cr  Fe  Ni  Cu 

1 33,17    0,15    0,06    0,11    0,15    8,57    nd    nd   0,20    0,26   37,49   19,59    0,24 

4 43,26    0,16    nd    nd    0,08    nd   18,92    nd    nd    0,10   28,87    8,61    nd 

5 45,69    0,05    nd    0,04    0,08    nd   20,87    nd    nd    0,42   32,75    0,10    nd 

6 45,99    0,58   21,22    0,08   23,83    0,74    0,43    1,50    nd    nd    5,56    0,07    nd 

8 45,13    0,26    nd    0,09    0,05    nd   20,31    nd    nd    0,05   33,51    nd    0,60 

11 29,58    0,23    0,10    nd    nd    nd    0,18    nd    nd    nd   64,31    5,59    nd 
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pt.1  pt.4  

 

pt.5  pt.6  

 

pt.8  pt.11  

Figura 5.68: Espectros químicos do mineral schreibersita (pt.1), pentlandita (pt.4), olivina (pt.5), troilita (pt.6), 

pigeonita (pt.8) e kamacita (pt.11) do meteorito João Pinheiro. 

 

Na figura 5.69a obtida com elétrons secundários observa-se um campo plessítico com lamelas de 

kamacita intercalas com finas lamelas de taenita. Em 5.69b uma região ampliada da mesma plessita. O 

ponto 2 corresponde a uma lamela de taenita que separa  duas de kamacita 1 e 3. O ponto 4 é a interfase 

entre a kamacita e um campo plessítico. O ponto 5 corresponde à kamacita da plessita, enquanto que o 6 

encontra-se na estrutura principal da plessita. De acordo com a tabela 5.5 observa-se que do ponto 1  
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para o 2 a porcentagem de ferro diminui e a de níquel aumenta, como se esperava da passagem da 

kamacita para a taenita. Os valores retomam suas porcentagens quando voltam para a kamacita 

novamente no ponto 3. 

 

 

a)   b)  

Figura 5.69: a) campo de plessita com estrutura de Widmanstätten; b) ampliação do campo plessítico. 

 

 

Tabela 5.5: Porcentagem em peso dos elementos químicos dos pontos da figura 5.70. 

Ponto C O Si Fe Ni 

1 4.65 - - 88.74 6.61 

2 - - - 70.20 29.80 

3 - - - 92.73 7.27 

4 15.67 3.60 0.29 74.31 6.13 

5 - - - 92.02 7.98 

6 6.20 - - 86.13 7.67 

 

 

A seguir é apresentado um estudo das regiões silicatadas do meteorito Bocaiuva com suas 

respectivas inclusões, analisadas por meio dos seus espectros químicos. Para cada região estudada obteve-

se uma imagem sob luz transmitida, sob luz refletida e uma por meio de elétrons secundários revelando a 

diferença composicional dos diversos grãos.  

Na figura 5.71 observa-se um número maior de inclusões sob luz transmitida comparadas quando 

observadas na luz refletida, isto é, devido ao fato das inclusões se encontrarem sob a superfície analisada.  

Portanto, nesse tipo de análises só é possível estudar as inclusões expostas na superfície da lâmina, como 

mostra a figura 5.70, obtida por meio de elétrons secundários no microscópio eletrônico de varredura – 

MEV com seus respectivos espectros químicos. 
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pt.1   pt.2  

pt.4   pt.7  

pt.8   pt.9  

Figura 5.70: Espectros químicos dos minerais forsterita (pt.1), magnetita (pt.2), calcita (pt.4), cromita (pt.7), 

enstatita (pt.8) e pigeonita (pt.9) do meteorito Bocaiuva. 

 

 



Pucheta, F. N., 2010 Estudo Petrográfico, Metalográfico e Geoquímico dos Meteoritos Bocaiuva e João Pinheiro... 

 
 

112 
 

a)  b)  
Figura 5.71: Inclusões em um grão de olivina a) sob luz transmitida b) sob luz refletida, magnificação de 470m. 

 

 

O ponto 1 corresponde à matriz do principal grão observado. De acordo com o seu espectro, o 

mineral apresenta ser do tipo silicático, mais precisamente um nesossilicato – olivina (Mg,Fe)2SiO4 . 

Como o pico de magnésio é mais marcante que a do ferro, trata-se de uma forsterita.  

O ponto 2, apresenta-se em luz refletida,  com aspecto metálico (Figura 5.71b). Esta observação é 

confirmada pelos picos marcantes de ferro e oxigênio dos seus espectros químicos. Desta forma estamos 

tratando de uma magnetita ou de uma hematita. Com o auxilio do microscópio óptico e de acordo com as 

propriedades cristalográficas de ambos os minerais, a região observada com os polarizadores cruzados, 

não apresentou anisotropia, portanto o mineral analisado é uma magnetita. Além do mais a hematita é 

raramente encontrada em ambientes ígneos (Deer et al. 1992), que é o caso deste meteorito. 

O ponto 4 é correspondente a um carbonato de cálcio, já que o pico de Si é muito pequeno para 

pertencer a um silicato, e a banda do carbono muito alta para correlacioná-la à contaminação resultante da 

metalização. Por meio do microscópio ótico não foi possível observar nenhuma característica óptica já 

que o grão analisado é muito pequeno. A calcita (CaCO3) é raramente encontrada em meteoritos, mas 

quando observado encontra-se associado à magnetita (Norton et al. 2008). 

O ponto 7 corresponde a uma cromita, e as bandas de Si, Mg e O fazem parte do mineral 

hospedeiro da cromita, ou seja, a olivina, mais precisamente forsterita, já que o volume analisado pode 

detectar regiões além do grão selecionado para estudo. 

O ponto 8 corresponde a uma enstatita já que as bandas de Si e Mg estão proporcionalmente 

iguais. Raramente a enstatita é encontrada pura, pode conter uma quantidade significativa de Fe em 

substituição ao Mg, em todas as proporções (Dana 1978).  

O ponto 9 foi interpretado como sendo um piroxênio, principalmente uma pigeonita, já que é 

possível encontrar nesse mineral pequenas quantidades de Al e Ca em comparação com o Fe (Deer et al. 

1992). As bandas de Si e Mg correspondentes a esse mineral estão sobrepostas às mesmas bandas que 

identificam à forsterita, hospedeira do mineral em questão. 
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a)  b)  

 Figura 5.72: Grão de olivina com inclusões de magnetita e kamacita, magnificação de 230m. a) sob luz 

transmitida; b) sob luz refletida. 
 

 

 

pt.12   pt.13  

pt.14  pt.15  

Figura 5.73: Espectros químicos dos minerais forsterita (pt. 12 e 13), kamacita (pt.14) e magnetita (pt.15). 
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Na figura 5.72 que corresponde a outro grão de olivina, foram analisadas outras inclusões, como 

por exemplo, no ponto 12 da figura 5.73 é observada uma cavidade, que muito provavelmente era 

preenchida por uma inclusão. Chega-se a esta conclusão porque o ponto 13, situado na matriz do grão 

(olivina), apresenta o seu espectro muito similar ao do espectro 12, porém com uma intensidade maior. 

O ponto 14 é um grão de kamacita, ou seja, a matriz da região metálica. 

O ponto 15 corresponde a uma magnetita, a figura 5.74 exibe a região deste ponto com 800X de 

aumento. De acordo com a coloração observada o grão possui três minerais diferentes, a magnetita 

corresponde a maior parte do mesmo. Os outros dois não foram identificados devido a suas pequenas 

dimensões. 

 

 

Figura 5.74: Grão de magnetita inclusa na olivina, magnificação de 40m. 

 

 

A seguir é apresentado o estudo de algumas regiões silicáticas que possuem inclusões do tipo 

fundidas, estudadas no item 5.3.3.1, com seus respectivos espectros químicos obtidos no MEV/EDS. 

 

a)   b)  
Figura 5.75: Grão de olivina com inclusões fundidas,  magnificação de 230m. a) sob luz transmitida; b) sob luz 

refletida. 
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pt.17    pt.18  

pt.19   pt.20    

pt.21   pt.22  

pt.23  

Figura 5.76: Espectros químicos com algumas contaminações de alumina dos minerais olivina (pt. 17, 18, 20, 22 e 

23), kamacita (pt.21) e cromita (pt.19) do meteorito Bocaiuva. 
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O ponto 23 da figura 5.76 corresponde à matriz do grão observado na figura 5.75, ou seja, olivina. 

O ponto 17 corresponde à região branca, já o ponto 18 pertence ao mesmo grão porém na região preta. O 

ponto 17 é uma cavidade contendo o agente polidor (alumina), já o 18 corresponde à matriz olivina. 

Provavelmente uma cavidade que estava preenchida por fluido e que foi interceptada pelo plano da 

lâmina. Observa-se em ambos os pontos a mesma proporção de Si e Mg, com predominância do Mg.  

O ponto 19 corresponde ao mineral cromita e observa-se uma fase da matriz de olivina. Enquanto 

que o ponto 20 no mesmo grão corresponde a matriz, ou seja, a mais uma cavidade. Acredita-se que essa 

cavidade era uma inclusão fluida contendo uma fase sólida, a cromita, que também foi interceptada pelo 

plano da lâmina. 

O ponto 21 corresponde ao mineral kamacita, identificado também pela sua coloração 

característica ao microscópio óptico sob luz refletida, o mesmo da matriz da região metálica e o ponto 22 

pertencente ao mesmo grão corresponde a olivina, matriz da região silicatada, ou seja, outra cavidade que 

era um inclusão fluida, contendo uma porcentagem de fase sólida, muito maior que a fluida. 

A figura 5.77 foi descrita no item 5.3.3.1 e a seguir são mostrados o espectros químicos de suas 

inclusões fundidas.  

 

 

 a)   b)   

Figura 5.77: Inclusões de piroxênio e plagioclásios no grão de olivina, magnificação de 230m. a) sob luz 

transmitida; b) sob luz refletida. 
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pt.24    pt.25   

pt.26       pt.27   

pt.28     pt.29   

Figura 5.78: Espectros químicos dos minerais pigeonita (pt.26 e 27) e forsterita (pt.28), plagioclásios (pt.24 2 25) e 

hidróxido de ferro (pt.29) do meteorito Bocaiuva. 

 

 

O ponto 24 corresponde ao grupo dos feldspatos, mais precisamente um plagioclásio (Or0 

Ab50An50). Esse ponto em especial foi comparado com os espectros dos padrões de plagioclásios de 

diversas porcentagens e a mais coincidente foi An 50 (ponto 25). Combinado com as propriedades 

ópticas, na figura 5.77b observa-se um tom de cinza mais escuro indicando um menor índice de refração 

comparado com a olivina. 
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O ponto 26 é bastante interessante pelo seu formato perfeitamente arredondado, o que 

corresponderia a uma inclusão fluida, porém o mineral está sendo observado na superfície da lâmina, 

descartado tal hipótese. Um mineral não se cristaliza nesse formato. De acordo com o seu espectro 

químico trata-se de uma pigeonita, já que é possível encontrar nesse mineral pequenas quantidades de 

alumínio e cálcio em comparação com o ferro (Deer et al. 1922).  

O espectro químico do ponto 27 é similar ao do ponto 26, neste caso o mineral apresenta 

morfologia irregular incluso pela olivina, tratando-se de pigeonita. Acredita-se que a pigeonita no estado 

fundido, ficou aprisionada numa bolha formada durante a cristalização do plagioclásio.   

O ponto 28 corresponde a matriz do principal grão que é a olivina – forsterita. 

O ponto 29 refere-se ao veio branco, que de acordo com seu espectro químico corresponde a um 

óxido de ferro percolado exatamente na divisão da cor amarela para branca no campo da olivina da figura 

5.79. 

O estudo realizado ao microscópio óptico permitiu observar as diferentes características entre a 

matriz de olivina e o plagioclásio. A principal delas é a clivagem do plagioclásio, como mostrado pelas 

linhas paralelas da figura 5.79a enquanto que a olivina apresenta uma clivagem mais imperfeita, 

praticamente imperceptível. 

 

a)   b)    

Figura 5.79: a) linhas de clivagem do plagioclásio sob luz transmitida; b) película de hidróxido de ferro e magnetita 

sob luz refletida em grão de olivina, magnificação de 330m. 

   

Como todo o grão analisado entra em extinção quando observado com polarizadores cruzados 

(Figura 5.80a), trata-se de um monocristal, a diferença de coloração é provocada exatamente pela 

presença desse hidróxido de ferro. A coloração do hidróxido observada em luz refletida ao microscópio 

óptico é correspondente a uma goethita (setas vermelhas), ou seja, trata-se de hidróxido resultante de 

intemperismo terrestre, já que o óxido de ferro mais encontrado no meteorito é a magnetita (seta azul), 

isotrópico.  
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a)   b)   
Figura 5.80: a) monocristal de olivina analisado sob luz transmitida com polarizadores paralelos; b) monocristal de 

olivina analisado sob luz transmitida com polarizadores cruzados, magnificação de 230m. 

 

 

 

pt.A  pt.B  

pt.C  

Figura 5.81: Imagem obtida com elétrons retroespalhados e espectros químicos dos minerais kamacita (pt.A), 

olivina (pt.B) e pigeonita (pt.C) do meteorito Bocaiuva. 

 



Pucheta, F. N., 2010 Estudo Petrográfico, Metalográfico e Geoquímico dos Meteoritos Bocaiuva e João Pinheiro... 

 
 

120 
 

 A diferença de coloração observada entre os pontos da figura 5.81 obtida com elétrons 

retroespalhados, indicam diferença composicional, o que pode ser constatado pelos seus espectros 

químicos. O ponto A corresponde á matriz metálica do meteorito, a kamacita; B à matriz do grão 

analisado, olivina e C a uma pigeonita subédrica.  O ponto D foi ampliado na figura 5.82 onde outros 

minerais puderam ser melhor observados. 

 

 

 

pt.3  pt.4  

pt.5   pt.6   

pt.7  

Figura 5.82: Grão ampliado do ponto D da figura 5.81 e seus espectros químicos dos minerais pentlandita (pt.3 e 7), 

apatita (pt.4), kamacita (pt.5) e troilita (pt.6). 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 67, n. 289, 147p. 

 

121 
 

O ponto 3 e 7 correspondem a uma pentlandita devido à presença de Ni, já o ponto 6, a uma 

troilita. A pentlandita é produto de alteração terrestre da troilita (Norton et al. 2008). O cristal do ponto 4, 

euédrico, corresponde a uma apatita que possui como hábito cristalino um prisma hexagonal e é um 

mineral comum em ambiente magmático (Deer et al. 1992), e finalmente, o ponto 5 a um grão de 

kamacita. 

 

5.5 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NO INFRAVERMELHO  

A técnica de espectrometria de absorção no infravermelho foi utilizada com o intuito de 

identificar por meio das bandas de absorção, grupamentos moleculares presentes nas inclusões fluidas do 

meteorito Bocaiuva, tais como, água, gás carbônico e hidrocarbonetos, assim como a sua parte cristalina. 

A seguir são apresentados os espectros obtidos do meteorito pulverizado sem posteriores 

tratamentos (Figura 5.83), do meteorito pulverizado e diluído com HCl (Figura 5.84) e separado com 

bromofórmio (Figura 5.85).  

 

Figura 5.83: Espectro de absorção no infravermelho do meteorito Bocaiuva pulverizado. 

 

 

Figura 5.84: Espectro de absorção no infravermelho do meteorito Bocaiuva pulverizado e diluído com HCl. 
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Figura 5.85: Espectro de absorção no infravermelho do meteorito Bocaiuva pulverizado e separado com 

bromofórmio. 

 

De um modo geral, as principais bandas (transmitância) são observadas na faixa de 500 – 

4.000cm
-1

. 

Na bibliografia consultada (Colthup et al. 1975 e Farmer 1974) não foi possível identificar com 

exatidão a parte cristalina dos espectros obtidos para o meteorito Bocaiuva. Isso porque a bibliografia faz 

referência a minerais puros e não a misturas como ocorre no Bocaiuva, observando uma sobreposição dos 

espectros de cada mineral presente na amostra. 

De acordo com o software existente no espectrômetro, o principal mineral identificado é a 

olivina. Na figura 5.86 podem ser observados outros minerais, porém esses não foram identificados em 

nenhuma outra técnica, considerados, portanto, como dados não confiáveis. O espectro do meteorito 

Bocaiuva foi nomeado como MBR e o seu formato apresenta-se bastante similar ao espectro da olivina. 

 

 

Figura 5.86: Espectros de absorção no infravermelho dos possíveis minerais encontrados no meteorito Bocaiuva, de 

acordo com o software do espectrômetro utilizado na análise. 
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De acordo com Sandford et al. (2010) em meteoritos que contêm olivina observa-se uma forte 

banda de absorção em torno de 1.000cm
-1

 (10m) atribuído à ligação Si–O presente nos silicatos. No 

meteorito Bocaiuva observaram-se bandas em 1.092,15cm
-1

 (Figura 5.83) e em 1.091,32cm
-1

 (Figura 

5.84) correspondentes, portanto, à ligação citada anteriormente. 

A seguir são apresentados espectros de olivina e piroxênios do meteorito Almahata Sitta 

(Sandford et al. 2010), assim como uma mistura de ambos os minerais (Figura 5.87). 

 
 

a)   b)   c)  

Figura 5.87: Espectro de absorção no infravermelho do Meteorito Almahata Sitta. a) rico em olivina; b) rico em 

piroxênios, principalmente, enstatita; c) mistura de olivina e piroxênios (Sandford et al. 2010). 

 

 

Dos espectros da olivina para os dos piroxênios existem duas pequenas bandas de absorção entre 

600 e 800cm
-1

 que também podem ser observadas em dois dos espectros do meteorito Bocaiuva (Figura 

5.84 e 5.85). Já na mistura de olivina e piroxênios as bandas tornam-se mais suaves. Não foi possível com 

exatidão identificar os piroxênios ou a mistura desses com a olivina, mas pode-se dizer que os formatos 

dos espectros são coincidentes com os do meteorito Bocaiuva. 

Foi obtido o espectro do KBr utilizado no preparo das amostras com o intuito de distinguir as suas 

principais bandas daquelas pertencentes ao meteorito Bocaiuva (Figura 5.88). As duas bandas observadas 

entre 2.000 e 2.500cm
-1

, encontram-se presentes também nos três espectros obtidos para o meteorito 

Bocaiuva, assim como a banda observada entre 1.500 e 2.000cm
-1

. 
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Figura 5.88: Espectro de absorção no infravermelho do KBr utilizado para o preparo do meteorito Bocaiuva. 

 

Por outro lado, de acordo Colthup et al. (1975), o CO2 possui duas bandas aproximadamente em 

2.325 e 2.354cm
-1

 que podem ser observadas nas figuras 5.83 e 5.84. As bandas de CH4 são encontradas 

em 2.930 a 2.796cm
-1

 (Figuras 5.83 e 5.84.). Em 3.459 a 3.420cm
-1

 encontram-se as bandas 

correspondentes a H2O (Figuras 5.83, 5.84 e 5.85.). Esses agrupamentos moleculares correspondem aos 

fluidos encontrados nas amostras, mais precisamente nas inclusões fluidas que as contém. 

 

5.6 CATODOLUMINESCÊNCIA 

Hutcheon et al. (1978) estudaram inclusões no meteorito Allende e notou pontos brilhantes 

vermelhos e alaranjados em espinélio com baixo teor de Fe e azuis para espinélio rico em Fe. Também 

observou plagioclásios isolados que apresentavam luminescência azul. Berkley et al. (1976) em seu 

estudo com meteoritos ultramáficos encontrou para a olivina (forsterita) fluorescência vermelha-

alaranjada, já a fayalita não apresentou nenhum fenômeno. Derham et al. (1964) observaram em amostras 

de meteoritos que continham enstatita pontos brilhantes vermelhos e azuis. 

Notou-se catodoluminescência nas regiões opacas e translúcidas do meteorito Bocaiuva. Por 

razões laboratoriais não foi possível fotografar o fenômeno. Pontos brilhantes brancos-azulados foram 

observados no metal, comparados com a bibliografia acima, provavelmente trata-se de um espinélio rico 

em Fe, como a magnetita e a cromita observados também em outras técnicas de análises (MEV/EDS e 

microscopia óptica). Já pontos vermelhos-alaranjados foram notados nas regiões translúcidas do 

meteorito o que corresponde provavelmente a inclusões de enstatita.  
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5.7 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

Como o meteorito João Pinheiro apresenta apenas fases metálicas de fácil identificação por 

microscopia óptica não houve necessidade da utilização dessa técnica.  

Foram realizadas primeiramente análises com a rocha pulverizada do meteorito Bocaiuva, como a 

técnica detecta os minerais maiores, nesta análise observou-se a predominância do mineral kamacita 

(Fe,Ni) que corresponde ao pico maior observado na figura 5.89, no mesmo pico também foi coincidente 

com o mineral schreibersita. O pico de intensidade menor ao mencionado coincide com forsterita, embora 

não seja este o seu principal pico. Os picos de menor intensidade coincidiram com os principais picos de 

minerais como a forsterita, cromita, taenita, diopsidio e plagioclásios, minerais reconhecidos com o 

software JADE 9. Analisados com o software X’Pert Highscore Plus identificou-se também a magnetita. 

 

 

 

Figura 5.89: Espectro de difração de raios X do meteorito Bocaiuva pulverizado. 

 

Devido à significante quantidade de Fe na amostra, foi necessário, como em outras técnicas de 

análises, realizar uma diluição com ácido clorídrico com o intuito de retirar o Fe e tornar os minerais 



Pucheta, F. N., 2010 Estudo Petrográfico, Metalográfico e Geoquímico dos Meteoritos Bocaiuva e João Pinheiro... 

 

126 
 

menores detectáveis no equipamento. Observa-se no espectro de raios X da figura 5.90 o principal pico 

correspondente ao mineral enstatita, o qual coincide também todos seus demais picos. Em segunda lugar 

encontra-se a schereibersita de acordo com o software X’Pert Highscore Plus. Observa-se que os picos 

são aproximadamente da mesma intensidade, porém mais marcantes que na figura 5.89 e que a forsterita 

não possui seu principal pico coincidente com a amostra. Isso pode ser explicado pelo fato que o ácido 

clorídrico reage com a olivina, tornando-a com aspecto gelatinoso, facilitando assim a passagem do fluido 

pelo papel de filtro. Os picos principais dos plagioclásios também podem ser observados, indicando a 

forte presença desse grupo. Como a rede cristalina da família dos piroxênios é muito similar, e mais 

precisamente do subgrupo dos clinopiroxênios, acredita-se que os picos observados de diopsídio sejam na 

verdade correspondentes ao mineral pigeonita. Esse foi comumente encontrado nas análises realizadas ao 

MEV/EDS quando comparadas com a microscopia óptica. O mesmo ocorre com a fayalita que neste 

espectro, encontra-se mais marcante que a forsterita, mas é incomum a presença de ambos os minerais no 

mesmo meteorito, sendo explicado novamente pela similaridade das suas redes cristalinas. 

 

 

Figura 5.90: Espectro de difração de raios X do meteorito Bocaiuva pulverizado e diluído com HCl. 

 

Também foi realizada a separação do meteorito pulverizado com bromofórmio. Na figura 5.91 

observam-se poucos picos marcantes e nenhum destacado comparados com os outros dois espectros já 
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apresentados. Os principais picos da forsterita e plagioclásios foram observados, já o principal pico da 

enstatita não foi coincidente com a da amostra, indicando que os plagioclásios e a olivina encontram-se 

em maior proporção nesta amostra. 

 

 

 

Figura 5.91: Espectro de difração de raios X do meteorito Bocaiuva pulverizado e separado com bromofórmio. 

 

5.8 ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA ACOPLADO 

A técnica de espectroscopia de emissão óptica com plasma acoplado (ICP-OES) foi realizada 

apenas para o meteorito Bocaiuva com o intuito de obter uma análise quantitativa dos elementos presentes 

nos silicatos. 

Observa-se na tabela 5.6 que os maiores valores correspondem ao Fe (690,047ppm), Ni 

(61,263ppm) e Mg (43,943ppm), como esperava-se pela matriz metálica abundante em kamacita e taenita 

(Fe, Ni), seguida pela região silicática abundante em forsterita (Mg2SiO4). 

Para alguns elementos químicos o valor encontrado foi menor que o limite de detecção, porém 

não são elementos significativos dos principais minerais encontrados no meteorito. Já outros elementos 

como, por exemplo, Al, Ca, Co, Cu e P foram encontrados como impurezas. 
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Tabela 5.6: Contagem em ppm dos elementos químicos lidos no ICP-OES para o meteorito Bocaiuva (LQ – Limite 

de Quantificação). 

Elemento químico ppm LQ 

Al 2281 31,0 

As <LQ 5,98 

Ba 4,89 0,0389 

Be <LQ 0,155 

Bi <LQ 7,13 

Ca 3028 19,0 

Co 2496 1,15 

Cr 350 0,630 

Cu 5640 1,90 

Fe 690047 51,5 

K 148 9,08 

Li <LQ 5,19 

Mg 43943 0,180 

Mn 758 0,107 

Mo <LQ 1,28 

Na 761 6,90 

Ni 61263 1,71 

P 5055 5,78 

Pb 91,0 7,47 

Sb <LQ 6,00 

Sc <LQ 0,0536 

Sr 5,08 0,0316 

Th 3,57 1,72 

Ti 82,4 0,840 

Y <LQ 0,336 

Zn 421 0,296 

Zr <LQ 0,866 

 

5.9 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA INDUZIDO POR 

LASER 

 

Embora a técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser – LIBS seja 

do tipo pontual, foi possível realizar análises no meteorito João Pinheiro e Bocaiuva já que se utilizaram 

fragmentos ao invés da rocha pulverizada. 

No meteorito João Pinheiro foram realizadas diversas análises na região do nódulo (área 1) e na 

região metálica (área 2). A média dos valores obtidos nas duas regiões é observada na tabela 5.7. 

A região 1, de acordo com outras técnicas analíticas assim como de acordo com as análises 

realizadas em microscópio óptico corresponde ao mineral troilita (FeS). A falta da leitura do enxofre (nd) 

ocorreu devido à superfície do mineral não se encontrar totalmente plana, condição decisiva na análise. A 

troilita possui um relevo bastante irregular não sendo possível realizar o preparo metalográfico específico 
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para essa técnica, pois o feixe é desviado da amostra sendo impossível a leitura. A quantidade de C e Cu 

como esperado em uma troilita é maior do que na matriz metálica de kamacita e taenita, na região 2. Já a 

quantidade de Ni na kamacita e na taenita é superior que na troilita, ao contrário do que ocorre com o Fe. 

 

Tabela 5.7: Média em % dos valores obtidos para diversos elementos químicos na região metálica e no nódulo do 

meteorito João Pinheiro (nd – não detectado). 

Elemento Químico Área 1 (média %) Área 2 (média %) 

C 3,737 0,215 

Si 0,123 0,044 

S nd 0,023 

P 0,012 0,167 

Mn 0,109 nd 

Ni 0,507 7,059 

Cr 0,984 0,004 

Mo 0,020 nd 

V 0,033 0,001 

Cu 0,105 0,003 

W 0,123 0,016 

Ti 0,024 0,001 

Sn 0,011 0,001 

Co 0,047 0,497 

Al 0,055 0,006 

Nb 0,057 nd 

Mg 0,047 nd 

Fe 94,01 91,56 

 

 

 No meteorito Bocaiuva as regiões analisadas foram aquelas que apresentavam a menor 

quantidade de silicatos para assim compará-las com as regiões metálicas do meteorito João Pinheiro. Na 

tabela 5.8 observa-se a média em % de diversos elementos químicos dessas regiões. A quantidade de Mg 

e Si é maior do que no meteorito João Pinheiro. Já a quantidade de Ni e Fe são menores comprovando que 

ambos não possuem origem em comum. 

Comparado com a técnica de espectroscopia de emissão óptica com plasma acoplado, os valores 

para o meteorito Bocaiuva, pincipalmente do Ni e Mg foram bastante aproximados, já para o Fe existiu 

uma discrepância de aproximadamente 17%. 
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Tabela 5.8: Média em % dos valores obtidos para diversos elementos químicos do meteorito Bocaiuva. 

Elemento Químico Média (%) 

C 0,031 

Si 3,218 

S 0,142 

P 0,033 

Mn 0,012 

Ni 6,031 

Cr 0,069 

Mo 0,001 

V 0,006 

Cu 0,024 

W 0,032 

Ti 0,006 

Sn 0,003 

Co 0,358 

Al 0,040 

Nb 0,008 

Mg 4,116 

Fe 85,87 

 



 
 

CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

O fragmento do meteorito catalogado no Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães 

como ‘Bocaiuva’, não faz parte da massa principal do já conhecido meteorito Bocaiuva e sim a de outro 

denominado João Pinheiro, não classificado até então. Estudos petrográficos, metalográficos e 

geoquímicos foram realizados, comprovando a natureza distinta de ambos, assim como também 

observado no levantamento histórico da maioria dos fragmentos que se encontram distribuídos no mundo 

desses meteoritos. 

A principal diferença observada no meteorito João Pinheiro quando comparado ao Bocaiuva é a 

ausência de regiões silicatadas. Macroscopicamente também foi possível observar a ausência do padrão 

de Widmanstätten, classificando-o estruturalmente, como um meteorito do tipo não condrito, siderito, 

pertencente à classe dos ataxitos. A presença de campos plessíticos que chegam até 8cm de comprimento, 

após ataque químico com nital, inclusões de grafita de até 4,5mm e um nódulo de troilita medindo 1,0 x 

0,7cm também foram observados. 

Já no Bocaiuva o padrão de Widmanstätten observa-se com dimensões de lamelas de kamacita 

que variam de 0,3 a 0,5mm, classificando-o estruturalmente como um meteorito do tipo não condrito, 

siderito e octaedrito fino (of), desconsiderando a presença anormal dos silicatos, que o classificam como 

um siderito ungrouped. 

O forte magnetismo, elevada densidade e a presença de crosta de fusão, comum em meteoritos 

sideritos foi presenciada em ambos os meteoritos. 

A matriz metálica do João Pinheiro corresponde a kamacita (FeNi). Lamelas de taenita (FeNi) 

totalmente decompostas, com morfologia esferoidal (5 a 10m) e as vezes acicular, podem ser observadas 

numa matriz de kamacita policristalina. Isso indica que o meteorito passou por processos cósmicos, como 

por exemplo, um eventual choque com outro corpo cósmico provocando deformação e aumento da 

pressão e temperatura no meteorito, modificando sua estrutura, fundindo e recristalizando seus minerais.  

Lamelas de kamacita intercaladas com finas lamelas de taenita, formando um pequeno padrão de 

Widmanstätten e bandas de taenita descompostas em campos martensíticos podem ser observadas em 

campos plessíticos no João Pinheiro. Embora pequenos padrões de Widmanstätten sejam observados 

microscopicamente em determinadas regiões, não classificam o meteorito como um octaedrito, já que esta 

classe indica um forte intercrescimento de ambos os minerais e neste caso, o meteorito apresenta a sua 

matriz predominante pela kamacita. Quando o campo de taenita é superior a 50m de largura, a porção 

interior com aproximadamente 20-25% de Ni, decompõe-se no padrão martensítico. O nódulo de troilita 
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possui uma possível clivagem, indicando que o mineral é muito mais susceptível ao impacto do que a 

matriz de kamacita. Campos plessíticos de diversas morfologias e outros com deformações resultantes de 

eventos posteriores a sua formação foram também observados. A borda de taenita na plessita varia para 

cada campo. A maioria das plessitas encontradas no meteorito João Pinheiro são do tipo Duplex. Este tipo 

de plessita é comum em meteoritos da classe dos ataxitos. A schreibersita [(FeNi)3P] encontra-se presente 

adjacente a campos plessíticos e isolada na matriz de kamacita com diversas morfologias e em alguns 

casos fraturada. A dureza da schreibersita varia entre 800 e 950HD, considerada uma dureza 

relativamente muito alta, mas por outro lado, muito frágil quando submetida a impactos mecânicos. 

Bandas de Newman também foram observadas, elas são formadas sobre complexas condições de pressão 

resultantes de ondas de choque de mais de 130kbar (Buchwald 1975). O mineral grafita se encontra 

presente em determinadas regiões isoladas na matriz de kamacita e em outras associadas ao mineral 

schreibersita, a sua coloração é preta quando observada em luz refletida no microscópio óptico. 

Os silicatos do meteorito Bocaiuva observados em luz refletida ao microscópio óptico possuem 

coloração preta e apresentam-se morfologicamente como correntes, sugerindo que foram arrastadas no 

fundido metálico de kamacita. A dimensão dos silicatos varia na média de 1 a 5mm, embora o maior 

cristal observado foi de 7,7mm. As regiões silicatadas apresentam-se arredondadas dando a impressão de 

côndrulos, como foram muitas vezes chamadas, embora o meteorito não apresente totalmente 

características de meteoritos condríticos. A nomenclatura associada para esse tipo de meteorito é melhor 

designada por Norton et al. (2008) como sideritos silicatados.  

Alguns meteoritos metálicos são preenchidos de aglomerados ou cristais de minerais silicatados. 

Eles representam uma classe transicional entre os metálicos e os rochosos. Dentro dessa classe se 

encontram os meteoritos do grupo IAB, IIICD, IVA, e IIE. Os sideritos silicatados não provem de núcleos 

de asteroides. Diferentes teorias para explicar a mistura de silicatos em sideritos tem sido propostas. Uma 

delas sugere que um asteroide fragmentou-se devido a um impacto cósmico e reagrupou-se a um corpo 

parental incompletamente diferenciado. Outra teoria sugere que o impacto gerou partes de metal fundido 

em asteroides condríticos.  

Plessitas de diversas dimensões e morfologias também podem ser observadas, assim como bandas 

de Newman. A schreibersita encontra-se adjacente a grãos de silicato, mais precisamente olivina, 

adjacente a troilita e às vezes englobando côndrulos de olivina . Já a troilita é observada englobada pelo 

silicato e também em contato com a matriz de kamacita. Eventualmente ela se decompõe em campos 

martensíticos. Foram observados três tipos de plessitas: perlítica, esferoidal e net. A taenita que compõe a 

plessita net se apresenta com 1-10m de espessura isolada na kamacita, o que é comum nos grupos IIIA e 

IIIB, mas também ocorre em I, IIC, IIIC e IVA. Já as plessitas do tipo esferoidal consistem em kamacita 

com 1-20mm de partículas de taenita esferoidal dispersadas aleatoriamente e ocorre juntamente com 

plessitas perlíticas, o que ocorre particularmente no grupo I (Buchwald 1975). Observou-se também 

plessitas do tipo net com crescimento diferenciado de algumas lamelas espessas de kamacita e outras mais 
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finas de taenita, formando em seu interior o padrão de Widmanstätten. Em outros casos a plessita net é 

encontrada em associação com a plessita perlítica em suas bordas. As plessitas esferoidais ocorrem com a 

borda decomposta em martensita. 

Quando estudado ao microscópio óptico sob luz transmitida, o meteorito Bocaiuva apresenta 

cristais arredondados, alongados e poliédricos, com dimensões que variam de 10m a 1cm. Neste caso as 

regiões pretas observadas nos silicatos correspondem aos minerais opacos – metálicos ou, às vezes, a 

cavidades originadas no preparo das amostras devido à diferença de dureza entre os seus minerais. Nos 

côndrulos são observados cristais de olivina muito fraturados e posicionados em direções cristalográficas 

diferentes, provavelmente resultantes de fortes impactos cósmicos ao longo da história do meteorito. O 

ortopiroxênio (enstatita) encontra-se presente em pequenas regiões, inserido na olivina, assim como 

clinopiroxênios com hábito radial (diopsidio), indicando a fusão completa seguida de uma provável 

recristalização (Norton et al. 2008). A clivagem dos plagioclásios pode ser melhor distinguida que a da 

olivina que possui clivagem imperfeita. 

Além da grande diferença observada com relação à ausência de silicatos no meteorito João 

Pinheiro, inclusões cristalinas, fluidas e fundidas foram observadas apenas no Bocaiuva. Este fato parece 

não deixar dúvidas quanto à natureza distinta dos dois meteoritos analisados.  

Nas regiões silicatadas do Bocaiuva, principalmente em grãos de olivina que não se encontram 

muito fragmentados, observou-se a presença de inclusões fluidas primárias, do tipo monofásicas, bifásicas 

e até trifásicas e inclusões secundárias do tipo monofásicas. As inclusões se concentram geralmente no 

centro dos grãos, têm dimensões bastante variadas (10-m) e apresentam grande variação morfológica 

(arredondadas, no formato de cristal negativo, prismáticas e tabulares). Nas inclusões do tipo bifásicas e 

trifásicas a porcentagem de fluido corresponde a 50- 90% da inclusão. As inclusões secundárias são 

monofásicas de coloração preto, arredondadas e com dimensões que crescem em direção ao centro do 

cristal, mas por outro lado, a densidade de inclusões diminui.  

As inclusões cristalinas possuem colorações de acastanhadas até o preto e a dimensão varia de 50 

a 100m. Quanto à forma, geralmente possuem fases bem definidas e extremidades arredondadas. A 

presença de duas fases sólidas é muito comum nesse tipo de inclusão, algumas aparentam ter sofrido 

recristalização. Por outro lado, inclusões cristalinas observadas no interior de inclusões fluidas 

encontram-se como agrupamentos dendríticos. Fraturas parcialmente cicatrizadas com e sem inclusões 

cristalinas também são observadas. 

As inclusões fundidas são geralmente compostas por mais de uma fase, a morfologia é 

arredondada, alongada e prismática, a coloração é geralmente escura. Fraturas de tensão são comumente 

observadas nesse tipo de inclusão. 

  Até onde é de nosso conhecimento, a observação de inclusões fluidas e fundidas é a primeira a ser 

realizada em meteoritos brasileiros. A presença desse tipo de inclusão não é muito comum em meteoritos, 
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as primeiras observações realizadas são consideradas relativamente recentes, por Fieni et al. (1978) em 

feldspatos e whitlockita em meteoritos condríticos.  

 As imagens obtidas do MEV/EDS do meteorito João Pinheiro apresentaram a diferença de relevo 

e composição dos minerais, principalmente com relação ao nódulo de troilita (pontos marcantes de 

enxofre nos mapas de raios X ) e a matriz de kamacita. Elementos químicos correspondentes aos minerais 

kamacita, taenita, troilita, grafita, rabdita e schreibersita foram detectados. A ausência do elemento 

químico Si, indica a ausência de silicatos no meteorito. No meteorito Bocaiuva também observou-se  a 

diferença de relevo e composição dos minerais, principalmente com relação aos silicatos e a matriz 

metálica. Os minerais não opacos identificados por meio de espectros químicos correlacionados à 

microscopia óptica foram: forsterita (matriz silicatada); pigeonita (arredondada no interior de 

plagioclásios ricos em cálcio e subédrica na olivina); diopsidio; enstatita; apatita (euédrica em contato 

com kamacita e pentlandita) e calcita, já os opacos: kamacita; taenita (circundada pela olivina); cromita 

(sempre aprisionada na olivina); troilita; schreibersita; goetita (nos contornos dos silicatos, proveniente de 

alteração terrestre); magnetita (com morfologia de veios e aglomerações na olivina) e pentlandita. A 

variação de Ni foi estudada no interior de um campo plessítico inserido em kamacita, como era de se 

esperar os valores para a taenita nas bordas da plessita foram maiores que no interior. 

Com a técnica de espectrometria de absorção no infravermelho detectou-se por meio das bandas 

de absorção, os grupamentos moleculares presentes nas inclusões fluidas do meteorito Bocaiuva. Como o 

pó utilizado foi de 200 mesh o que equivale a 74 m e levando em consideração que a maioria das 

inclusões fluidas possuem tamanho entre 10 e 50 m é plausível afirmar que uma significativa quantidade 

de inclusões fluidas foram preservadas durante a preparação da amostra. Foram detectadas água 

provavelmente salina, CO2 e CH4 e na região cristalina dos espectros, olivina. 

A catodoluminescência foi observada nas regiões translúcidas do meteorito Bocaiuva (vermelho-

alaranjado) correspondente provavelmente a inclusões de enstatita, já nas regiões metálicas (branco-

azulados) tratando-se provavelmente de um espinélio rico em Fe, como a magnetita e a cromita 

observados também em outras técnicas de análises (MEV/EDS e microscopia óptica). 

 A técnica de difração de raios X detectou os principais minerais presentes no meteorito Bocaiuva, 

como: a forsterita, kamacita, schreibersita, enstatita (principalmente nas análises realizadas com o 

meteorito pulverizado e diluído em ácido clorídrico, eliminando parcialmente os minerais ricos em ferro e 

a olivina), diopsidio, plagioclásios, magnetita e cromita em ordem de maior detecção. 

 Os maiores valores em ppm analisados para o meteorito Bocaiuva com a técnica ICP-

OES correspondem ao Fe (690,047ppm), Ni (61,263ppm) e Mg (43,943ppm), como se esperava devido à 

matriz metálica abundante em kamacita e taenita (Fe,Ni), seguida pela região silicática abundante em 

forsterita (Mg2SiO4). Outros elementos como, Al, Ca, Co, Cu e P foram encontrados como impurezas. 

Comparados com a técnica LIBS, os valores, pincipalmente de Ni (6,0%) e Mg (4,1%) foram bastante 
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aproximados, já para o Fe (86%) existiu uma discrepância de aproximadamente 17%. A coloração 

esverdeada obtida após a diluição do pó do meteorito em ácido clorídrico, corresponde a cloreto ferroso, 

ou seja, Fe
2+

. De acordo com a porcentagem de Ni, e a classificação química, o meteorito deveria 

pertencer à classe dos hexaedritos, não compatível com as observações do padrão de Widmanstätten, 

portanto técnicas analíticas como INAA, são sugeridas com o intuito de refinar a química realizada neste 

trabalho. 

No meteorito João Pinheiro foram analisadas duas regiões (no nódulo de troilita e na matriz de 

kamacita). O erro de leitura do enxofre no nódulo ocorreu devido a imperfeições na superfície da troilita, 

porém os valores para o Fe (94%) e Ni (0,5%) puderam ser comparados com a matriz, Fe (92%) e Ni 

(7%). De acordo com a porcentagem de níquel, o meteorito pertenceria à classe dos octaedritos mais que 

grosseiros, porém a ausência do padrão de Widmanstätten anula tal hipótese. Técnicas analíticas como 

INAA, também são sugeridas.  

Não restam dúvidas com relação à natureza distintas dos meteoritos João Pinheiro e Bocaiuva. 

Sendo o primeiro classificado como um meteorito não condrítico, siderito, ataxito e o segundo como não 

condrítico, siderito silicatado.  

O meteorito Paracatu, considerado o siderito com queda mais próxima à região de João Pinheiro 

possui lamelas de kamacita de espessura de 2,6mm, classificando-o como um siderito, octaedrito 

grosseiro, eliminando a possibilidade de se tratar do meteorito João Pinheiro estudado neste trabalho.   É 

incorreto classificar o Bocaiuva como um aerólito já que a porcentagem da fase metálica é muito superior 

aos padrões de um meteorito rochoso. Da mesma maneira a porcentagem das fases silicatadas são 

superiores às conhecidas em meteoritos metálicos. Poderíamos estar tratando de um siderólito, embora 

segundo a classificação, esse tipo de meteorito possui uma porcentagem igualitária entre as fases 

metálicas e as silicatadas.  
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Anexo - NOTAS DOS METEORITOS BOCAIUVA E JOÃO PINHEIRO 

 

 Meteorito Bocaiuva 

O meteorito Bocaiuva foi descoberto cientificamente em 1961 de acordo com um manuscrito do 

professor Walter da Silva Curvello, do Museu Nacional (MN) do Rio de Janeiro. Em 1962 de acordo com 

Desnoyers et al., (1985) e em 1965 de acordo com as fontes encontradas no boletim da Meteoritical 

Society, responsável pela catalogação oficial de todos os meteoritos encontrados no mundo, publicado em 

1984 por Eustáquio Galvão da Silva do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Jacques Danon do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e John T. Wasson do Institute 

of Geophysics and Planetary Physics, da Universidade de Califórnia (UCLA). 

Por outro lado, existem registros que em 1947 um grupo de geólogos do Instituto de Pesquisas 

Radioativas (IPR) da UFMG, atualmente o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) 

se dirigiram ao município de Bocaiuva para assistirem junto com pesquisadores norte americanos, a um 

eclipse total do sol. Cientistas e militares de vários países aportaram na cidade de Bocaiuva para observar 

o primeiro eclipse solar previsto cientificamente. Fizeram um verdadeiro acompanhamento de guerra na 

região conhecida como Extrema, na zona rural, há cerca de 15km do centro da cidade. Telescópios, 

balões meteorológicos e equipamentos de ponta estavam a disposição da equipe de cientistas. Além dos 

veículos de transporte terrestre, a "Fortaleza Voadora B-17" pousava e decolava da pista construída 

especialmente para receber as aeronaves. O eclipse teve inicio às 9 horas, 34 minutos e 8 segundos do dia 

20 de maio de 1947. O chefe da expedição cientifica norte-americana, o Sr. Van Briesbeck, esteve 

acompanhado dos seus auxiliares e da presença do embaixador dos Estados Unidos, na época, William 

Pawley. Após o eclipse, as primeiras declarações dos cientistas americanos e brasileiros que observavam 

o eclipse foram as seguintes: "Perfeito o trabalho. Raramente se poderá conseguir um campo de 

observação com as condições atmosféricas tão propícias como as que predominaram esta manhã em 

Bocaiúva". De acordo com Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais (Ceamig), "aquele eclipse 

era muito importante para a astronomia internacional, pois após a guerra, era a primeira oportunidade 

de se observar um eclipse de grande duração, e que seria visível em regiões com boas qualidades 

logísticas". Ainda de acordo com a entidade, George Van Biesbroeck, do Observatório de Yerkes, EUA, 

planejava observar o efeito Einstein, como forma de tentar comprovar a Teoria da Relatividade. Dessa 

forma, Bocaiuva é conhecida no cenário astronômico como a Capital Espacial (Folha da Noite 1947). 

Dentre os pesquisadores do IPR encontravam-se na expedição os professores Hertz Batista Freire 

e Luiz de Oliveira Castro, que como possuíam inglês fluente intermediavam o dialogo com os 

estrangeiros. Além desses, se encontravam também os geólogos José Prego e Carlos Baião (Comunicação 

verbal – Clécio Murta). Andando pelas redondezas do local, observaram na porta de uma casa rural, uma 
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rocha muito densa servindo de calce de porta. O proprietário da fazenda o Sr. Pedro de Souza Barbosa 

tinha achado a peça na superfície de um campo, na localidade de Piedade, distrito de Diamantina 

(Desnoyers et al. 1985) e levado para a fazenda Terra Branca, a 6 km da margem do rio Jequitinhonha, 

também próximo a Diamantina, entretanto no município de Bocaiuva (Manuscrito - Curvello). Os 

professores negociaram a compra do fragmento com o fazendeiro que permitiu novas buscas na região, 

com o intuito de achar crateras meteoríticas, mas nada foi encontrado (Comunicação verbal – Clécio 

Murta). De acordo com o manuscrito de Curvello, no local da descoberta foram encontrados fragmentos 

menores da massa principal que desapareceram posteriormente. 

A massa pesava 64,3kg, media 33x44x17cm, a sua coloração negro-acinzentado e densidade 

extremamente elevada, comparada às rochas terrestres, não deixavam dúvida que se tratava de um 

meteorito. A massa foi então levada ao IPR onde foi realizado o primeiro corte para estudo. Desse corte 

foram retiradas 5 ou 6 fragmentos que foram estudados pelos professores Luiz de Oliveira Castro, Hertz 

Batista Freire, Clécio Campi Murta e Roberto Leste Murta, mas nada foi publicado à ciência a seu 

respeito (Comunicação verbal – Clécio Murta). 

Em 1977 o IPR encerra suas atividades e todo o material científico é transportado para o atual 

CDTN. O meteorito foi transportado sob os cuidados de Clécio Campi Murta. Nessa época Roberto 

Luciano Leste Murta era estagiário do laboratório de Difração de raios X, onde Clécio Murta trabalhava.   

Por volta do ano 1982 o professor Eustáquio Galvão da Silva do Departamento de Física do ICEX 

da UFMG, pede permissão a Clécio Murta para realizar outro corte no meteorito. O meteorito foi 

encontrado debaixo das escadas do sub prédio de Divisão de Matérias Primas do CDTN (Comunicação 

verbal – Clécio Murta). Galvão translada o meteorito para o Departamento de Física. O corte foi realizado 

em umas de suas extremidades, retirando um fragmento que lembra uma ‘fatia de queijo’ (Figura 2). Na 

figura 1 é observado o resultado do corte no meteorito Bocaiuva. 

 

Figura 1: Corte na massa principal do meteorito Bocaiuva  

Corte 
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Figura 2: Fragmento retirado do corte do meteorito Bocaiuva. 

 

Galvão enviou o fragmento cortado para Jacques Danon do CBPF (RJ), quem doou um fragmento 

para Curvello do Museu Nacional (RJ). De acordo com o manuscrito de Curvello, nenhuma análise 

química, nem sua classificação tinha sido realizada até o momento. Ele determina a largura de kamacita 

(0,5±3mm) da estrutura de Widmanstätten e observa ‘uma rica aglomeração de silicatos de forma 

arredondada’. Além disso registra: ‘várias fotos da estrutura exibidas pelo meteorito foram tiradas em 

meu laboratório, destacando-se as fronteiras das ligas com as muito frequentes inclusões de silicatos. 

Tais inclusões são extremamente curiosas pelo fato de ocorrerem em aglomerações, quase sempre, de 

forma grosseiramente esférica o que dá, a primeira vista, a falsa impressão de côndrulos. Uma 

amostragem cuidadosa desses silicatos já foi feita para estudo difratomêtrico e possível análise por 

fluorescência de raios X. A estrutura em grande escala do Bocaiuva mostra que ele pertence ao grupo 

dos octaedritos’. Curvello observa também que o meteorito é muito sensível ao ataque com nital. Realiza 

mais outro corte e o envia para o laboratório do professor John T. Wasson da Universidade de Califórnia, 

Los Angeles, USA, para determinação das concentrações de Ni, Ge, Ga e Ir. Em 1983 é realizada a 

primeira publicação do meteorito Bocaiuva na revista Meteoritics, 18, 285-286, intitulado Bocayuva: A 

unique silicate-inclusion bearing iron meteorite, em parceria com o professor Wasson e D. J. Malvin 

também da Universidade de Califórnia. 

Não se sabe com exatidão a data, mas tempos depois Danon pediu a Curvello mais um fragmento 

do meteorito e Curvello entregou praticamente tudo o que possuía da amostra. Hoje no Museu Nacional 

existe apenas um fragmento de 1cm de comprimento (Figura 3), do qual foi obtida a lamina petrográfica 

BOMN para estudo deste projeto. 
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Figura 3: Fragmento do meteorito Bocaiuva pertencente ao Museu Nacional – RJ.  

 

No mesmo ano Danon, S. I. Araújo, Rosa Scorzelli e Isabel Azevedo do CBPF, publicam o 

trabalho intitulado Mössbauer study of silicate and metal phases of the Bocaiuva meteorite, na revista 

Meteoritics, 18,261. 

Em 1984 a Meteoritical Society reconhece o meteorito Bocaiuva, e a publicação oficial ocorre na 

Meteoritical Bulletin, n. 62, 19, 49-57, por Galvão, Danon e Wasson. O Bocaiuva é classificando com 

iron ung, ou seja, um meteorito metálico, porém que não se enquadra em nenhum grupo químico 

estabelecido. Também é registrado que o meteorito encontrava-se no Departamento de Física do 

ICEX/UFMG. 

Em 1985 Galvão, Azevedo, Scorzelli e Danon juntamente com os franceses Desnoyers C. e 

Christophe Michel-Levy M. do laboratório de Mineralogia-Cristalografia da Universidade P. et M. Curie, 

em Paris, publicam na Meteoritics, 20, 113-124 o trabalho intitulado Mineralogy of Bocaiuva iron 

meteorite: A preliminar study. (Recebido em 9 de abril de 1984). Nas páginas 259-273 da mesma revista, 

foi publicado o trabalho Bocaiuva – A silicate-inclusion bearing iron meteorite related to the Eagle-

Station pallasites, (Recebido em 27 de agosto de 1984) de Curvello, Malvin, Wasson, Robert N. Clayton 

e Toshiko K. Mayeda do Instituto Enrico Fermi da Universidade de Chicago. 

Em 1986 Scorzelli e Danon apresentam nos anais do encontro internacional da Meteoritical 

Society o trabalho: Mössbauer study of schreibersita from Bocaiuva iron meteorite .Dois anos depois 

Danon, juntamente com Funaki Minoru, Tagushi Isamu, Nagata Takesi e Kondo Yuji, publicam Magnetic 

and metalographical studies of the Bocaiuva meteorites, nos anais do Simpósio Antártico de meteoritos 1, 

231-246. 

Em 1989 o trabalho intitulado Magnetite in silicate inclusions in the Bocaiuva Iron: Formation 

by reaction of CO3 condritic silicates and metal, dos autores Johson C. A., Prinz M. e Weisberg M. K. do 

Museu de História Natural – USA.     

Desde 1989 nenhum outro tipo de estudo foi realizado no meteorito Bocaiuva. É interessante 

observar que diante da quantidade de trabalhos publicados nenhum deles esteja relacionado ao estudo dos 

1cm 
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silicatos, principalmente com lâminas petrográficas. Consequentemente nenhum pesquisador observou 

inclusões fluidas e fundidas. Este trabalho teve como intuito desvendar os segredos observáveis através 

desses silicatos, com o uso de microscópios petrográficos, contribuindo assim com mais um dado desta 

maravilhosa peça que é o meteorito Bocaiuva! 

 

 Meteorito João Pinheiro 

O Instituto de Tecnologia Industrial – ITI de Minas Gerais possuía uma pequena coleção de 

minerais, entre eles alguns meteoritos. Em 1968 o Instituto é encerrado, anos mais tarde todos os minerais 

que a ele pertenciam são transferidos para o Museu de Mineralogia Djalma Guimarães - MMPDG . 

Cláudio Vieira Dutra, químico do ITI, fica sob os cuidados de algumas peças, entre elas, o meteorito João 

Pinheiro. Dutra recorda que o meteorito se encontrava numa vitrine identificado como João Pinheiro, mas 

desconhece a realização de possíveis análises químicas. Nenhum corte era observado na amostra, porém a 

elevada alteração em algumas regiões faziam desnecessária a utilização de serra para a retirada de um 

fragmento, indicando talvez algum tipo de estudo científico realizado por algum pesquisador. 

Em 1974 é criado o Museu de Mineralogia Djalma Guimarães, localizado na capital mineira, 

Belo Horizonte, mas por motivos de reforma em 1992 foi fechado e reaberto em 2000. A coleção de 

meteoritos até a data era pequena (aproximadamente três espécies), doações e trocas como as do ITI, 

foram realizadas com o passar dos anos. Murta foi um dos primeiros a doar um pequeno fragmento 

meteorítico, o ‘Bocaiuva’, que se encontrava a mais tempo no CDTN. Em 2004 Dutra realiza um corte no 

meteorito João Pinheiro doando um fragmento ao MMPDG (Figura 4) e outro ao Museu de Ciência e 

Técnica da Escola de Minas da UFOP. Nessa troca os fragmentos foram erroneamente catalogados como 

‘Bocaiuva’ em ambos os museus. Alguns meses se passaram e a diretora do MMPDG, Vitória Régia 

Peres da Rocha Oliveira Marciano, e Roberto Luciano Leste Murta, membro da associação dos ‘Amigos 

do Museu’, decidiram procurar a massa principal do meteorito Bocaiuva. O objetivo era principalmente 

colocar a peça em exposição e aumentar o número de meteoritos mineiros expostos em museus, dando 

continuidade ao estudo do Prof. Djalma Guimarães, pioneiro no estudo de meteoritos em Minas Gerais. 

Em novembro de 2006 Murta e Antônio de Pádua Vianna Clementino conseguem recuperar o Bocaiuva. 

A massa se encontrava na residência de Galvão (nessa época, professor aposentado do Departamento de 

Física). Portanto, o MMPDG constava com três amostras catalogadas como Bocaiuva. 
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Figura 4: Fragmento do meteorito João Pinheiro cedido por Dutra. 

 

Por outro lado, Humberto Terrazas Salas, geólogo do CDTN também possuía um fragmento do 

meteorito ‘Bocaiuva’. Ele forneceu para Luís Rodrigues Armoa Garcia, técnico do Laboratório de 

Microanálises do Departamento de Física da UFMG, uma seção desse fragmento (Figura 5). No início de 

2009 o coordenador do laboratório Aba Israel Cohen Persiano realiza junto a Garcia análises de 

microssonda no meteorito. Em seguida, divulgações são realizadas informando que o meteorito Bocaiuva 

continha carbono na sua composição. Na verdade estava-se tratando do mineral grafita observado 

claramente nas análises realizadas neste trabalho com o meteorito João Pinheiro. Erroneamente os 

fragmentos pertencentes a Terrazas não pertenciam ao Bocaiuva e sim ao João Pinheiro.  

Não se sabe ao certo como Terrazas conseguiu as amostras, porém acredita-se que elas se 

encontravam no CDTN e considerando o fato que a massa principal do Bocaiuva esteve de fato no 

Centro, é possível que ele tenha acreditado que o pequeno fragmento também pertenceria ao Bocaiuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Seção do meteorito João Pinheiro sob os cuidados de Garcia. 


