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Tipos de Preparados para Análise

Objetiva

Mineral

Platina

Luz do       
polarizador

para a ocular

prisma

para a ocular

Luz do Polarizador

Luz RefletidaLuz Transmitida

Fotomicrografias de Condrito: côndrulo c/ olivina +tetraedrita+kamacita

Luz Transmitida

Luz Refletida



Luz Transmitida – Tipos de Preparados

Lâmina
Resina

Lamínula
Bálsamo do Canadá Fatia de Rocha

     0,03 mm

Lâmina de uma fatia de rocha ou mineral – espessura constante. 

Lâmina
Resina Minerais(grãos)

Lamínula
Bálsamo do Canadá

Lâmina de minerais desagregados, em grânulos – espessura variável. 



Esquema de um microscópio ordinário



Sistema peças ópticas fundamentais 

 

propriedades ópticas observáveis 

 

Luz Natural 

 

polarizador inferior  
(objetiva pequena ou média) 

Morfológicas: hábito, relevo, cor, 

divisibilidade, etc 

 

Ortoscópico 

 

Polarizador inferior e analisador 
(objetiva pequena ou média) 

Cores de interferência: birrefringência, sinal 

de elongação, tipo de extinção, etc 

 

Conoscópico 

polarizador inferior, analisador, lente de 

Amici-Bertrand e condensador móvel. 
(objetiva maior) 

Figuras de interferência: caráter óptico, sinal 

óptico, ângulo 2V, etc 

 

A introdução de alguns ou todos os elementos no caminho óptico do microscópio, 
permite a determinação de diferentes propriedades, constituindo assim, 
sistemas ópticos distintos .



Sistemas de Observação dos Minerais



Sistemas de Observação dos Minerais
Luz Natural Polarizada Ortoscópico-nicóis cruzados

Conoscópico

Mineral em Análise: Muscovita



Objetiva

Associação de lentes convergentes que produz uma imagem real e 
aumentada do mineral em análise na platina do microscópio.



Objetivas

Aumento LinearAumento Linear – é a relação entre a imagem real fornecida pela 
objetiva e o objeto, ou seja, é quantas vezes a imagem será maior que 
o objeto, como  3,2X, 10X, 50X, etc.



AA= Abertura angular, dt= distância de trabalho

Abertura AngularAbertura Angular – é o ângulo entre os raios mais divergentes que 
penetram na objetiva a partir de um ponto enfocado pela objetiva.



Objetivas Objetivas 

Abertura NumAbertura Numééricarica (AN)(AN) – é considerada como sendo a 
quantidade de luz que efetivamente penetra na objetiva e é
dada pela expressão:
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Objetivas

Aumento LinearAumento Linear – é a relação entre a imagem real fornecida pela 
objetiva e o objeto, ou seja, é quantas vezes a imagem será maior que 
o objeto, como  3,2X, 10X, 50X, etc.



Objetivas

•Distância de trabalho ou frontal(dt): É a distância entre a face 
inferior da objetiva e a face superior do objeto já focalizado. Quanto 
maior for o aumento linear da objetiva, menor será a distância de 
trabalho.



Aumento 

linear(AL) 

Abertura 

angular 

(AA) 

Abertura 

numérica 

(AN) 

Distância de 

 trabalho(dt) 

em mm 

Profundidade  

de enfoque 

 em mm 

3,2X 14º 0.12 34.5 0.5 

10X 29º 0.25 5.8 0.04 

45X 116º 0.85 0.6 0.01 
 

Objetivas Objetivas 

•Profundidade de foco: É a distância vertical máxima que pode ser 
focalizada de uma só vez por uma objetiva. A profundidade do foco é
inversamente proporcional a abertura numérica.



• Limite de resolução: É a menor distância horizontal entre dois pontos 
para a qual a objetiva fornece imagens nítidas. Então quanto maior 
for a abertura numérica, maior será o limite de resolução da objetiva.

ObjetivasObjetivas



• As oculares são associações de lentes que permitem conservar a 
imagem real do objeto fornecido pela objetiva 

• As lentes da ocular acham-se fixas em um tubo metálico e aquela mais 
próxima do olho do observador recebe o nome de lente de olho e a que 
recebe o raio de luz proveniente da objetiva é chamada de coletora.

Oculares

Tipos de Retículo

Aumento total

(AT)= AL(obj) X AL(oc)



Platina e retículo das oculares – medidas de ângulos
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Polarizadores: polarizador inferior e analisador superior são ortogonais 
entre si e paralelos aos retículos
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P
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Microscópios Petrográficos - Unesp
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Microscópios Petrográficos - Unesp


