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NOTA PRELIMINAR SOBRE UM METEo;RITO CA1DO NO
SUL DE MATO GROSSO

Por

SERGIO ESTANISLAU DO AMARAL

Departamento de Geologia da Faculdade de Filosofia,

Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo

ABSTRACT

A meteorite is briefly described, which fell in the Southern part os the State

of Mato Grosso in 1956, It belongs to the assideritic group and is composed

mainly of olivine (about 20% fayalite and 80% forsterite), Metalic constituints

form 15% by weight and are composed mainly of kamacite and subordinate
non magnetic troilite ,

The meteorite fragment shows some parts of the skin formed by the fusion
due to the friction with the air. It shows a high percent of meteoritic glass,

It is achondritic and shows a brecciated structure,

It fall was witnessed by the people of a farm, who heard a very loud

buzzing noise and felt the strong heat as soon as it fell , It penetrated about

2 meters into the soil. The weight is approximated 100 kilograms,

GENERALIDADES

Ha pouco mais de dois anos 0 nosso Departamento recebeu
do Sr. Luiz Carlos Massuia, Ge6grafo desta Faculdade, urn frag
mento de urn meteorito assideritico, pesando pouco mais de 4 qui
los. A queda verificou-se no ana de 1956 nas proximidades do rio
Apore, na Fazenda Carica, sul do Estado de Mato Grosso. Segun
do informes 'do doador 0 local deve situar-se a cerca de 70 km a
noroeste da cidade de Paranaiba e a 80 km da desembocadura do
rio Apore (Fig. 1). Testemunhas locais informaram que ao cair,
produziu-se urn forte zumbido, fato muito comumente citado em tal
fenomeno, como conseqiiencia do atrito com 0 ar. Ap6s ter destro
«ado parcialmente uma arvore de angico, penetrou 2 metros no solo,
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Fig. 1 - Localizacao aprcx.mada do local da queda.

irradiando forte calor logo apos a queda. Esta ocasionou a frag
mentacao parcial do bloco, tendo os fragmentos se espalhado ao
redor do orificio perfurado pelo bloco maior, observado na Fig. 2.
o peso total, incluindo 0 dos fragmentos, foi avaliado pelos mora
dores locais em 100 kg, aproximadamente. Foi com dificuldade que
o Sr. Massuia conseguiu uma amostra, pois, 0 pessoal da regiao
tern uma certa adoracao mistica pela pedra caida do ceu, acredi
tando ter influencia benefica no controle das chuvas. Da amostra
que recebemos foi cortada aproximadamente uma quarta parte, ce
dida ao Museu NacionaI, onde serao feitos estudos mais porme
norizados. Temos, assim, como finalidade, apresentar uma singela
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Fig. 2 - Aspeeto do bloco meteoritico, onde se observa a superflcie alveolar
caraeteristica, com os cantos ligeiramente abaulados. Percebe-se 0 brilho dado

pela crosta parcialmente fundida. No centro, 0 doador do precioso achado.
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descricao da estrutura, textura e composicao mineral6gica aproxi
mada. Deixamos aqui os nossos agradecimentos ao Prof. Dr. Wil
liam G. R. de Camargo e Moacyr Rabelo de Arruda, que confir
maram a presenca da olivina (que e mineral predominante neste
meteorito) alem de determinar outros minerais de diffcil diagnose
ao microscopic, atraves do raio X, pelo metodo do po . Agradeco
tambem ao Prof. Dr . Viktor Leinz pela leitura cuidadosa e criticas
altamente oportunas.

DESCRICAO MACROSCOPICA

o fragmento estudado constitui-se de uma massa acinzentada
heterogenea, na qual espalham-se irregularmente manchas milime
tricas castanho-avermelhadas. Esta massa acha-se toda fraturada e
atravessada par venulas e manchas irregulares, muitas vezes de for-

Fig . 3 - Fotografia da seccao cortada, onde se observam as zonas enegrecidas

pelo efeito da oxidacao do ferro, bern como, as fissuras preenchidas pelo mesmo

material oxidado , A estrutura brech6ide acha-se mais evidenciada no esquema

da fig. 4. Esta Ioto, que foi invertida ao ser relevada, pode ser oricntada com

a esquema atraves da marea -X- em baixo da maneha preta,
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rna angular, de urna massa preta opaca, que tarnbern ocupa os in
tersticis dos fragmentos. Tanto a massa acinzentada como a preta
constituem-se de olivina sendo a cor preta dada pela magnetita de
origem secundaria . Sua estrutura e nitidamente brech6ide, como se
ve nas figs. 3 e 4. 0 esquama foi feito sobre a superficie obtida pelo

o ! . 2
I , I

em

Kamacita

.~;:=~~~I- zonas eneqrecidas
peto maonetito

......,.,.----- olivlna

Fig. 4 - Desenho esquernatico da super ficie cor tada, sabre a qua! se dest aca a

kam acita, representada pelas pequ enas e irrcgularcs manchas pret as . Torna- se

bern nitida a estrutura brech6ide nesta superf icie. Compare-se com a fot o da

fig. anterior .

corte da amostra, que veio ressaltar a abundancia em metalico s, 0

que nao se percebe sabre a superficie rugosa e irregular do frag
mento. Muito embora alguns fragmentos da "brecha" mostrem-se
aproximadamente glob6ides, assemelhando-se a condrulos, podemos
classificar sua estrutura em acondritica . No nosso caso, estas for
mas glob6ides nao se mostram individualizadas, nem mineralogica
mente, nem na sua textura, 0 que acontece com os verdadeiros can
drulos . Enquadra-se na categoria das brechas meteoriticas mono
mfcticas, segundo a classificacao de W. Wahl (1952), que apresenta
urn interessante trabalho a respeito dos meteoritos brech6ides . Se-
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gundo este autor, as brechas monomicticas sao preferencialmente
acondriticas, 0 que concorda com 0 nosso meteorito em estudo. Na
fig. 4 acham-se representados os fragmcntos que formam a estru
tura brech6ide, entre os quais figuram as zonas pretas pela impreg
nacao intersticial de magnetita secundaria, simbolizadas pelo ponti
lhado fino . As manchas pretas maiores representam os metalicos,
ou seja, a kamacita. Suas dimensoes variam, predominando os frag
mentos com 0,5 a I mm . Ocosionalmente atingem 2 mm no maxi
mo, ocorrendo tambern, com relativa abundancia, massas metal i
cas de urn a dci s decimos de milirnetro . SJa forma e sempre bastan
te irregular, cheia de reentrancias e fmgulos vivos .

Acreditarnos que a coloracao preta seja conseqilente da for
macae de magnetita secundaria, formada na ocasiao da queda, gra
cas aos efeitos da oxidacao produzida pelo forte aquecimento em
contacto com a atmosfera . As pequenas manchas castanho-averme
lhadas provavelmente sejam de limonita, que pode ter sido forma
da pela hidratacao durante a passagem pela camada atmosferica, pois,
segundo Henderson e Perry (1954) a limonitizacao pode penetrar
profundamente nos meteoritos, 0 que ocasiona a diminuicao da sua
densidade original. Julgamos improvavel que no decorrer de 3 anos,
apenas, possa ter-se dado a limonitizacao intemperica num material
tao compacta como e 0 meteorito em estudo, muito embora sejam os
arsideritos altamente instaveis ao intemperismo. E' 0 motive pelo
qual e bern mais raro do que os metalicos, no compute feito entre os
meteorites achados ocasionalmente . Segundo a ultima edicao da En
ciclopedia Britanica, em 650 meteoritos encontrados ocasionalmente,
expostos a acao intemperica, 410 sao metalicos, 40 sao do grupo
dos intermediaries e 200 sao liticos . POl' outro lado, dos meteoritos
cuja queda foi observada, em 600 casos, 550 sao liticos, 10 inter
rnediarios e 40 metalicos , Desta maneira, 0 nosso meteorito estu
dado enquadra-se na categoria dos mais comuns entre os testemu
nhados. Segundo Ney Vidal (I 936) e Euzebio de Oliveira (1931), en
tre os 10 meteoritos caidos no Brasil, predominam os assideriticos
(3 sideritos e 7 assideritos). Quase todos foram testemunhados, sen
do que urn deles, 0 de Macau (Rio Grande do Norte) caido em
1936, provocou a morte de muitas cabecas de gado, fato relativa
mente raro em tal fenorneno . Apesar da maior ocorrencia dos me-
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ieoritos liticos, nao sao freqiientes os trab alhos nacionais pormeno
rizados mais modernos a esse respeito . Tern sido dada mais aten cao
aos meteoritos metalicos, por parte dos estudiosos no assunto . Bons
exemplos de descricao e estudo pormenoriz ados encontrarnos em G.
Tschermak (1 887 ), que estudou 0 meteorito litico de Angra dos Rei"
bern como , em D. Guimaraes ( 1926 ), que descreve pormenori zada
mente 0 assiderito de Pesqueira, Serra do Mage, Pernambuco . 0 de
Angra dos Reis constitui-se essencialmente de augita , e no de Pes
queira, a bytownita e 0 hiperstenio, constituem os minerais predo
minantes, apresentando alta semelhanca com os anortositos de ori
gem terrestre .

No fragmento pOI' nos estudado pode ainda ser observada parte
da superficie cxterna do meteorito, que 0 coletor teve 0 cuidado de
amostrar. Evidencia-se pOI' uma delgada crosta de meio milimetro
de espessu ra, vermelho escura a acastanh ada e lustrosa na superft
cie . Tal cro sta resulta da fusao parcial de certo s minerais do meteo
rito ao atritar-se com a atmosfera . Esta fusao nao foi total, pois,
nesta crosta ocorrern muitos minerais na sua forma cristalina origi
nal , junto ao vidro, que julgamos nao tratar-se da maskelinita, admi
tida como form ada a partir da fusao de plagioclasios . 0 teor em
vidro e maior na cro ; ta do que no interior da amostra, exceto nas
partes pretas, impre gnadas de magnetita, dando a impressao de que a
reacao cxoterrnica da oxidacao favoreccu a fusao e conseqiiente for
macae do citado vidro.

Determinamos a densidade da amostra toda, a fim de ser ob
tido urn valor medic, mais representative , pelo fato da amostra ser
heterogenea na sua composicao . 0 valor achado foi de 3,5, atr aves
de dois metodos . Urn deles baseou- se no volume de agua deslocada
numa cub a de vidro, e 0 outro, no empuxo sofrido pela amostra na
agua, 0 que foi medido com 0 auxilio de uma barra equilibrada com
urn nivel, que constatava a horizontalidade apos estabelecido 0 equi
librio dentro e fora da agua . Posteriormente medimos no den stmetro
tipo Stoe , obt endo 0 valor de 3,47, mais preciso que 0 anterior .

TEXTURA E COMPOSI(:AO MINERAL6GlCA

Ao microscopic, em seccao delgad a, a textura mostra-se xeno
morfica granular . Os cristais de olivina , intimamente juxtapostos, sern-
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pre irregulares na forma, variam de 0,05 mm ate 0,4 mm (predomi
nam os graos ao redor deste tamanho) , ocorrendo alguns com quase
1 mm , Sua textura e muito similar ados peridotitos magmaticos de
origem terrestre, tendo sido comparada com a ilustracao do traba
lho de Heinrich (1956, pag, 90, fig. 2). 0 meteorito de Pesqueira ,
ja referido anteriormente, estudado por Guimaraes (1926), apresen
ta igualmente uma textura analoga a das rochas terrestres, podendo
"ser relacionado a familia dos gabros". Muito embora aquele estu
dioso tenha mencionado que os "asideritos possuem textura nao co
nhecida em rochas terrestres e somente para alguns tem-se procura
do assimilar a sua textura a de diabasio e pyroxenito", observacoes
posteriores (Nininger , 1959, pag. 104) tern mostrado que os assi
deritos acondriticos (cuja textura e semelhante a das rochas terres
tres) sao tao freqiientes como os condriticos . Estes sim, em nada sao
comparaveis as rochas magmaticas do nosso planeta, no que diz res
peito a textura.

A seccao delgada apresenta uma configuracao semelhante a ma
crosc6pica quanto ao aspecto fissurado (fig. 5). Tais fissuras sao
quase sempre impregnadas pela magnetita, tornando-as opacas e de
coloracao preta sob luz refletida. Atacando-se com acido cloridrico
mais gl6bulos de estanho metalico, 0 p6 destas partes pretas perde
a car escura, deixando a olivina isenta da impregnacao de magneti
ta . E' provavel que a limonita ocorra junto , pois, 0 aquecimento em
tubo fechado evidencia nltidamente a condensacao de pequena quan
tidade de agua nas paredes internas nao aquecidas do tubo. Acre
ditam os estudiosos que a agua existente nos meteoritos seja de ori
gem secundaria, tendo-se incorporado durante a sua trajet6ria na
atmosfera. A oxidacao e encontrada tarnbem fora das fissuras, for
mando manchas irregulares, como se ve no diagrama da fig. 4 . Tudo
indica a existencia de urn capeamento da magnetita sabre a olivina,
gracas a penetracao nos intersticios, entre os cristais, bern como, no
interior das suas pequenas fissuras .

A analise mineral6gica foi efetuada atraves de seccoes delga
das, bern como do estudo do p6 em liquidos de diferentes indices
de refracao e completada pelo raio X por Moacyr R. de Arruda e
William G. Rolin de Camargo. Procedemos inicialmente a separa
<;ao dos minerais leves e pesados do p6 do meteorito, fazendo uso
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Fig . 5 - Fotomicrografia da seccao delgada do meteorito . As partes pretas,

opacas, correspondem as infiltracces de magnetita nas fissuras, bern como, as

manchas metalicas de kamacita. 0 restante constitui-se de cristais xenomorficos

de olivina, intimamente imbricados e variaveis em suas dimensoes Nicois des-

cruzados. Aumento de 30 vezes.

da centrffuga e bromoformio de densidade 2,9. Apesar das precau
<;6es tomadas quanta ao tamanho das particulas, nao conseguimos
evitar a contaminacao na fracao leve, constituida de vidro intima
mente ligado a olivina, acarretada jqnto. Fazendo-se 0 devido des
conto dos pesados, avaliamos ao redor de 0,5 % 0 teor da fracao
leve. Uma vez que 0 raio X nao revelou a presenca de feldspatos,
nao diriamos tratar-se da maskelinita, cuja composicao quimica su
gere a fusao de plagioclasios . Seria diffcil imaginar que todo 0 pla
gioclasio, por ventura existente, Iosse fundido em maskelinita. Ape
sar das inumeras inclusoes de olivina no interior do vidro, acreditamos
que este tenha se originado da fusao do hiperstenio. Tentamos fun
dir um fragmento do meteorito sob a chama de acetileno, tendo havi
do nitida intumescencia e formado uma pelicula fundida. 0 exa
me do respectivo po ao microscopic revelou intacta a olivina, tendo
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sido observado urn fragmento de vidro intimamente Iigado ao hipers
tenio, 0 que nos levou a tal conclusao , 0 indice de refracao deste
vidro obtido em laboratorio situa-se entre 1,52 e 1,53, ao passo
que 0 vidro naturalmente existente no meteorito e de 1,50. Acredi
tamos que a agua incorporada pelo meteorito durante a sua traje
toria na atmosfera tenha influido no abaixamento do indice de re
fracao . Segundo E. R. DuFresne (1961), a formacao de vidro num
rneteorito litico por ele estudado, nao poderia ser explicada sornen
te pelo efeito do atrito com a atmosfera. Advoga 0 citado autor a
influencia de reacces quimicas por parte de solucoes aquosas, 0 que
vern fortalecer 0 nosso ponto de vista. DuFresne determinou 0 va
lor de 1,55 para 0 indice de refracao do respectivo vidro, supondo
originar-se da acao hidrotermal sabre a olivina mecanicamente mis
turada com outros componentes do meteorito, a uma temperatura
relativamente baixa, ao redor de 180°C . No meteorito citado por
DuFresne, 0 vidro existente na crosta externa difere consideravel
mente do vidro do interior, que e birrefringente, graca s a acao de
pressoes internas. No nosso meteorito tal nao se passa . 0 vidro da
crosta em nada difere do vidro do interior, apresentando ambos 0

mesmo indice de refracao e aspecto microscopico . Os estudos feitos
atraves do raio X, pelo metodo do po, confirmaram tratar-se de
material amorfo.

o abaixamento do Indice de refracao do hiperstenio ao trans
formar-se em vidro pode ser explicado pela formacao de magneti
ta, ja que sua presenca foi revelada pelo raio X , bern como , pelo
magnetismo apresentado pelo vidro, que mostra com frequencia in
clusoes pretas em seu interior. Como 0 ferro tende a aumentar 0

indice de refracao dos vidros , a sua segregacao em magnetita expli
caria 0 abaixamento observado. Esta suposicao encontra apoio nas
observacoes de Farrington, autor citado por Nininger (1959), ten
do aquele descrito a inclusao de magnetita na maskelinita, bern co
mo, em olivina e piroxenio . Acreditamos nao tratar-se de mas
kelinita "sensu atritu", dada a ausencia de ferro nos plagioclasios, e
infelizmente nao encontramos referencias quanto ao indice de re
fracao, a fim de podermos tecer comparacoes com 0 nosso vidro
estudado. Tambem no meteorito de Angra dos Reis , estudado por
Gustavo Tschermak (1887) , ocorrem inclusoes vitreas na olivina,
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sendo contudo, a augita 0 mineral predominante. Trata-se de urn
vidro preto, contendo a troilita finamente disseminada, segundo a
descricao do autor citado, que tarnbem nao faz referencias sabre 0

indice de refracao deste vidro.

Outro mineral da categoria dos leves e 0 quartzo, muito raro.
Sua presenca foi confirmada atraves da observacao do residuo do
ataque prolongado a quente, com acido nitrico, sabre 0 po do meteo
rito. Este residuo constitui-se essencialmente de vidro , ocorrendo
rarissimos graos de quartzo, que ja haviam sido observados em ou
tras laminas, nas quais tinharnos suspeitado de alguma eventual con
taminacao . Eliminamos tal suspeita com 0 estudo do citado residuo .
A incompatibilidade paragenetica do quartzo e olivina em uma ro
cha magmatica contradiz a opiniao de Wahl (1952, pag. 116), que
atribui as brechas monomicticas a origem magrnatica . Por outro la
do, compara os condritos polimicticos, contendo fragmentos de ou
tros Iiticos, aos tufos, ou seja, a urn produto de acumulacao , A nos
sa brecha rnonomictica, contendo quartzo (embora raro) junto a
olivina, enquadrar-se-ia mais devidamente entre as brechas de ori
gem tufitica, onde e possivel a existencia conjunta de minerais in
congruentes, agrupados mecanicamente apos a segregacao magmatica.

Torna-se dispensavel a descricao da fracao pesada, uma vez
que representa a maior parte dos rninerais , ja determinados em sec
cao delgada e ao raio X. Repetimos que a grande maioria dos mi
nerais transparentes constitui-se de olivina, ocorrendo raramente 0

hiperstenio .

Quanto a olivina, segundo 0 indice de refracao X' , que e 1,67,
concluirnos tratar-se de urn termo mais proximo a forsterita (ao re
dor de 80% de forsterita e 20 % de fayalita) , segundo Winchell
(1933). Trata-se da composicao mais frequente nos meteoritos, ten
do concordado com 0 valor da densidade do po isento do ferro
(separado com urn Ima), 0 que foi detcrminado atraves do prcno
metro. 0 angulo grande de 2V, proximo de 90° concorda igual
mente com a composicao avaliada. Apesar da pequena curvatura
da isogira pede ser determinado com seguranca 0 sinal optico nega
tivo. Raras vezes observamos 0 sinal optico positivo, devendo cor
responder a alguma olivina rnais magne siana, mais proxima a fors
terita pura. A coloracao da olivina varia de incolor a amarelada,
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coloracao esta, que desaparece apos 0 ataque com acido cloridrico .
E' provavel que seja motivada por alguma delgada pelicula de li
monita secundaria , E' interessante notar-se na seccao delgada a ni
tida relacao entre a coloracao amarelada e a presenca do ferro me
talico, muitas vezes rodeado pelo material oxidado . Aspecto seme
lhante e descrito por Derby (1885), ao descrever urn dos meteoritos
da colecao do Museu Nacional, 0 "Santa Catarina". E' descrito pe
10 Iamoso cientista como sendo de estrutura porfiritica , 0 que jul
gamos tratar-se de uma textura condritica , Neste meteorito e des
crita a ocorrencia de finas venulas de limonita, aspecto semelhante
ao nosso.

Atraves do metodo do po, pelo raio X, foi constatada a pre
senca de enstatita. Apesar de relativamente rara, conseguimos de
terminar seu indice de refracao X', 1,68, que indica a presenca de
cerca de 10% de moleculas de FeSi03 • 0 sinal optico positivo e a
fraca bi-refringencia concordam com a diagnose.

Quanto aos minerais metalicos predomina largamente a kama
cita , Ocorre em quantidade subordinada a troilita nao magnetica ,
o ferro metalico, finamente disseminado, pode ser observado so
mente apos 0 corte, que fez ressaltar 0 brilho metalico . Sabre a su
perficie cortada foi feita a avaliacao do teor em ferro, ap6s uma
serie de medidas efetuadas sob a lupa binocular. Obtivemos 0 va
lor de 7% em volume, 0 que foi confirmado na platina integradora
de Shand na seccao delgada, sob luz refletida. Se este ferro estiver
homogeneamente distribuido 0 teor ponderal e da ordem de 15% ,
aproximadamente .

Quanto ao nfquel, sua presenca foi constatada por meio da ana
lise espectrografica da fracao fortemente magnetica, tendo sido bem
nitida a sua raia principal. Segundo Uhlig (1954) e outros auto
res, os atomos de niquel acham-se caoticamente distribuidos, subs
tituindo os de ferro. Por este motivo estranhamos 0 fato de terem
sido reveladas as raias do niquel no diagrama do po, pelo raio X,
mormente pelo fato de tratar-se da liga mais pobre neste elemento.
Julgamos dificil ter-se dado a demixturacao e formacao de niquel
cristalino no interior da kamacita. Nao nos preocupamos com os
demais elementos, uma vez que este meteorito sera estudado com
mais pormenores no Museu Nacional, pois, ja referimos que esta
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nota e uma simples descricao preliminar deste interessante achado,
ao qual propomos 0 nome de meteorito de Paranahiba, por ser a
cidada mais pr6xima do local da queda.

Ap6s previo polimento sabre algumas particulas metalicas, pro
cedemos ao ataque com acido nitrico a 6%, tendo sido feitas ob
servacoes em diversos tempos, sob uma lupa binocular de grande
aumento. Nao observamos as Iinhas de Widmanstiitten, caracteris
ticas dos octaedritos, nem as zonas em relevo que se formam na
taenita, gracas ao niquel mais resistente ao ataque quimico . Estas
observacoes, confirmadas pelo raio X, indicam tratar-se realmente
da kamacita .. Segundo Nininger (1959, pag. 106), sao raros os
acondritos com mais de 10% da liga ferro-niquel, que ocorre mais
comumente nos de estrutura condritica , 0 nosso, portanto, foge a
esta regra, pois, ja referimos que 0 teor aproximado de kamacita e
ao redor de 15% .

A alta irregularidade na forma dos constituintes metalicos, cheios
de reentrancias ocupadas pela olivina, conjugadas muitas vezes com
formas alongadas, sempre muito angulosas, vern sugerir uma segre
gacao previa seguida de uma fase de reabsorcao por parte do Iiqui
do residual silicatico , Esta conjectura coaduna com a composicao
determinada para a olivina, com cerca de 20% de moleculas de
fayalita, que seria formada a expensas do ferro reabsorvido.

A presenca do quartzo poderia entao ser explicada por um fe
nomeno cataclastico ou explosivo posterior a fase magmatica, permi
tindo urna contaminacao parcial , em escala reduzida, por parte de
material estranho legeiramente quartzoso.

Ao' finalizar a presente nota teceremos consideracoes sabre a
estrutura brech6ide apresentada pelo nosso assiderito. A observa
«ao das seccoes delgadas sob luz refletida patenteou c1aramente que
as fissuras responsaveis pela brechacao acham-se sempre preenchi
das pelos 6xidos secundarios de ferro (magnetita e provavelmente
limonita) , e sempre seccionando os fragmentos esparsos de kama
cita . Acreditamos que tenha sido mais facil a penetracao dos oxi
dos de ferro secundarios atraves das fissuras pre-existentes, na oca
siao da sua passagem pela atmosfera. 0 problema principal e 0 da
causa primaria da estrutura brech6ide. WaW (l9~2), que trata 0

problema com mirnicias, advoga a existencia .de .. fOr«as que produ-
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ziram a trituracao parcial de urn meteorito Iitico anteriormente ho
mogeneo . 0 porque da exist incia de brechoides, relativamente ra
ros, e 0 da existencia de meteoritos homog i neos, uma vez que am
bos possam ser identicos na sua textura e composicao mineral6gica,
julgamos urn problema a ser conjecturado. 0 citado autor cita 0

interessante caso de uma brecha meteoritica evidenciar urn ou mais
de urn estadio de "termometamorfismo' (as aspas sao do autor ci
tado), como conseqiienci a do calor cosmico sofrido durante sua tra
jetoria no espaco, tendo obliterado as bordas originalmente agudas
dos fragmentos, bern como, produzido uma recristalizacao . Conclui
se que as forcas devam ter atuado antes da trajet6ria pelo espaco, 0

que Wahl comprova em base da variacao na textura das partes que
compoem a brecha monornictica . Por outro lado, cita a possibilida
de da obliteracao da estrutura brech6ide original peIos esforcos
decorrentcs da acao do aquecimcnto, que podem ser multiples, tendo
se dado em varias fases . E' possivel que 0 no:so meteorito tenha
sofrido tal obliteracao , Ja referimos sabre 0 teor anormalmente
elevado em vidro nas manchas impregnadas de oxides secundarios
de ferro , cuja formacao e exotermica . Como a impregnacao de mag
netita nao se restringe as fissuras, mas ocorre tambern em massas
maiores, aproximadamentc equidimensionais de ate 2 em de diame
tro, e possivel que tenha se formado antes da sua passagem pela
atmosfera terrestre. Se esta fasse a unica cau ;a, dever-se-ia esperar
uma maior penetracao de magnetita nas proximidades da crosta 'ex
terna do meteorito, 0 que nao se verifica . Contudo, 0 born senso e
a prudencia nao recomendam que sejam aventadas conclusoes sabre
tao complexo -e diffcil problema. Por tSSO, limitamo-nos a observa
<;ao e descricao, que podem, eventualmente, contribuir de modo in
formativo a este peculiar e interessante tipo de meteorito Iitico .
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