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Urn blcco de ferro meteorico caiu a margem do Corrego Areado, em
1925, nfio tendo sido registrada a hora e dia de sua queda.

Seu peso e de 32 quilos, tem forma oblonga (vide foto l e apresenta
habitual delgada crosta negra de oxidacao, Pequena fatia foi talhada em
uma das extremidades para estudo microscopico e analise quimica. Em
seccfio de 5x5 cm mostrou-se homogenio e sem inclusoes visiveis, Dessa
fatia foi obtida uma placa, com auxilio de uma fina serra de a«o, e em uma
das faces preparou-se boa superficie polida. A principio surgiu dificuldade
em se conseguir urn polimento especular, devido a presenga de minuscules
cristais que se destacavam e produziam riscos na superficie. Com 0 em
prego de tecido especial e oxido de cromo, A. A. de Oliveira conseguiu
um grau de polimento bastante elevado para nitida observacfio em luz refle
tida. A microfoto 1 mostra os cristais responsaveis pelos arranhfies da placa
e suas formas conduziram a suspeita de se tratar da rabdita (schreibersita),
alem da dureza muito superior a da massa de ferro-niquel.

Os ensaios de ataque com solucoes de acido cromico, sulfurico e
amonio-cloreto de cobre, revelaram as linhas de Neumann, mas deixaram
intactas as superficies polidas dos cristais, cujas formas retangulares, rom
bicas e quadradas confirmaram a presenca de rabdita, que tem forma
cristalina tetragonal.

A rabdita tem maior poder refletor do que a massa de ferro-niquel;
seu brilho prateado e 0 mesmo dos cristais isolados pelo ataque com acido
sulfurico diluido, levado a efeito em um fragmento do meteorito.

As microfotcs 3, 4 e 5, de seccao atacada pela solucao de acido cro
mico, mostram os cristais de rabdita em relevo ; assim como bem acentuadas
linhas de Neumann. A troilita ocorre em mimisculas pontuacoes e nao
raro agregadas aos cristais de rabdita; tambem foi identificada a grafita
em minuscules graos e laminas.
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Da exposi~iio acima infere-se pertencer 0 meteorito ao tipo Hexae
drito, constituida de Kamacita, com pequena percentagem dos minerais ja
referidos. .

Quanto a sua composicao, enquadra-se no grupo dos Holosidereos,
Contem 94,70% de ferro e 5,29% de niquel (vide quadro de analise).

o meteorito do c6rrego do Areado de que trata a presente comunicacfio
foi oferecido pelo eng." Alberto Inchausti Velasco.

Analise quimica do meteorito encontrado a
margem do C6rrego Areado, Municipio de

Patos - Minas

(Feita pelo Institute de Tecnogia Industrial)
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Fiqura 1
L. N: x 140

Meteorito (Hexaedrito).
Se cgao polida mostrondo cristais perfeitos de rabdita e pontuccco negra de grafita .
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F;qura 2
L. N. x 140

Meteorito (Hexaedrito).
Secede polida mostrando cristais perfeitos de rabdita e pontuccco negra de grafita.
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Figura 3
L. N. x 140.

Meteorito de Areado, Patos, Minas Gerais .
Superf icie polida e atacada pela solucco de crcido cromico. Linhas de Neumann e

crtstcns inatacados de rabdita, em massa de Kamacita.

Figura 4
L. N. x 450

Seccco polida e otoccdc com aolucdo de ccido cromico mostrando dais crfs tcds inatacados
de rabdita.


