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� Minerais Anisotrópicos: produzem 
o fenômeno da Dupla Refração

� Os dois raios que deixam o mineral 
têm velocidades proporcionais aos 
índices de refração associados.

� Estes raios estão polarizados em 
planos ortogonais. 

�Quando deixam o mineral, há uma 
diferença de percurso ou atraso 
entre as trajetórias dos raios.

� Por vibrarem em planos 
ortogonais não interferem entre si 
– são incoerentes. 

O= Raio Ordinário

E= Raio Extraordinário

On= Onda Normal a E e O

Introdução

Introdução: Atraso e InterferênciaConceito de Atraso (∆)

- A distância ou a diferença de percurso,  ou atraso na trajetória 
entre a1 e a2 e de a2 e a3 é igual a  1λ.

a1�a2�a3= 1λ=∆

a1 �a3= 2λ= ∆
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Introdução: Atraso e InterferênciaConceito de Atraso (∆)

- A distância ou a diferença de percurso,  ou atraso na trajetória 
entre b1 e b2 e de b2 e b3 é igual a  1λ.

b1�b2�b3= 1λ=∆

b1�b3= 2λ= ∆

Conceito de Atraso (∆)

- A distância ou a diferença de percurso,  ou atraso na trajetória 
entre a1 e b2 é igual a  3λ/2 (=1½λ).

Introdução: Atraso e Interferência
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Introdução: Atraso e Interferência

Conceito de Fase 

- Observar que os vetores a1=a2=a3 pois:

- Tem a mesma amplitude (comprimento),

- Tem a mesma direção, e apontam para o mesmo sentido (para cima),

- Quando isso acontece: 

- vetores estão em fase e  distância entre eles, ∆∆ = n= nλλ..

a1�a2�a3= 1λ=∆

a1 �a3= 2λ= ∆

b1�b2�b3= 1λ=∆

b1�b3= 2λ= ∆

Introdução: Atraso e Interferência

Conceito de Fase 

- Toda vez que dois 
vetores em uma onda 
estiverem  fora de 
fase, a distância entre 
eles será:

λ
2

12 +
=∆

n

Introdução: Atraso e Interferência

- Os vetores a1 e b2 são diferentes, apesar de possuírem a mesma  amplitude.

- O vetor a1 aponta para cima e b2, para baixo, o mesmo ocorre para a1 e b1

-A distância ou a diferença de percurso,  ou atraso na trajetória entre a1 e 
b2 é igual a  3λ/2 (=1½λ) e entre a1 e b1, ∆= λ/2. 
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Introdução: Atraso e Interferência

Atraso entre ondas coplanares:

Interferência Construtiva e Destrutiva

∆= nλ

Ondas Monocromáticas

Introdução: Atraso e Interferência

Atraso entre duas ondas coplanares:

Interferências Construtiva e 
Destrutiva

Onda r1 mais rápida que r2

O atraso entre os dois vetores assinalados será:

λ
8

5
3=∆

Interferência Destrutiva em Ondas Monocromáticas

Amplitude da onda resultante < 
ondas individuais
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Introdução: Atraso e Interferência

Atraso entre duas ondas coplanares:

Interferências Construtiva e 
Destrutiva

λn=∆ 2

λ
λ +=∆ n

Introdução: Atraso e Interferência

Atraso entre duas ondas ortogonais 
monocromáticas:

Interferências Construtiva e Destrutiva

Resultante R tem a direção do Polarizador N-S

Não há passagem de luz pelo analisador (E-W)

Interferência Construtiva ∆= nλ

Ondas monocromáticas

∆=nλ
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Introdução: Atraso e Interferência

Atraso entre duas ondas ortogonais 
monocromáticas:

Interferências Construtiva e Destrutiva

Resultante R tem a direção do Analisador E-W

Há passagem de luz pelo analisador (E-W)

Interferência Destrutiva  ∆= nλ+λ/2

∆= nλ+λ/2

Introdução: Atraso e Interferência

Atraso entre ondas ortogonais monocromáticas:

A função do Analisador

O analisador é um polarizador, orientado a 90º do polarizador inferior.

Sua função:  fazer com que as duas ondas que passem a vibrar no mesmo plano 
e assim interfiram entre si, o que produz  cor de interferência.
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A função do Analisador

∆

Introdução: Atraso e Interferência

Atraso entre duas ondas ortogonais:

A função do Analisador

� Mineral Anisotrópico produz dupla refração

�Mineral isotrópico não produz dupla refração. 
Raio de luz que vem do polarizador atravessa o mineral sem sofre desvio. 
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Introdução: Atraso e Interferência

Atraso entre duas ondas ortogonais:

A função do Analisador

� Toda vez que a interferência entre os raios de luz que deixam o mineral 
anisotrópico produzir uma resultante construtiva (∆=nλ), não haverá
passagem de luz pelo analisador.

Interferência Construtiva ∆= nλ

Introdução: Atraso e Interferência

Interferência Destrutiva  ∆= nλ+λ/2

Atraso entre duas ondas ortogonais:

A função do Analisador

� Toda vez que a interferência entre os raios de luz que deixam o mineral 
anisotrópico produzir uma resultante destrutiva: ∆= nλ + λ/2,  haverá passagem de luz 
pelo analisador.
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Introdução: Atraso e Interferência
Atraso entre duas ondas ortogonais:

A função do Analisador

∆= nλ= construtiva

∆= nλ+ λ/2= destrutiva
λ

Introdução: Atraso e InterferênciaCálculo do atraso (∆∆) entre duas ondas 
ortogonais

-Raio de luz R, polarizado segundo OP

-Sofre dupla refração ao atravessar 
o mineral anisotrópico de espessura t.

-Os raios O1 e O2 (ambos ordinários), 
vibram em planos ortogonais entre si, 
de direções ON e On.

-Os raio ON está atrasado em 1½λ em 
relação a On, ou seja ∆= 1½λ .

t
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Introdução: Atraso e Interferência

Cálculo do atraso (∆∆) entre duas ondas ortogonais
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∆∆= e (N= e (N--n)n)
Sendo: tl= tempo que raio lento atinge a superfície do mineral, e= espessura

tr= tempo que o raio rápido atinge a superfície do mineral, tr < tl

V= velocidade do raio rápido, v= velocidade do raio lento

Representando apenas a trajetória dos raios de luz:

Introdução: Atraso e Interferência

- A equação é a de uma reta que passa pela origem  do tipo:

ax+by=0

Cálculo do atraso (∆∆) entre duas ondas ortogonais

Representação Gráfica
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Introdução: Atraso e Interferência

∆= e (N-n)

Carta de Cores de Interferência de 
Michel-Levy (1888)

A carta de cores de interferência

Carta de Cores de Interferência de 
Michel-Levy (1888)

∆= e (N-n)

�A Carta de Cores de Michel-Levy é construída 
considerando a luz policromática que deixa a lâmpada 
de filamento de W do microscópio petrográfico.

�A luz policromática, constituída pela associação de 
diferentes comprimentos de onda (do violeta ao 
vermelho).

� Cada cor, ou λ, sofrerá um atraso correspondente 
a ∆= e(N-n) e será transmitido ou absorvido pelo 
analisador, dependendo se a interferência for 
construtiva (∆=nλ) ou destrutiva (∆= nλ+λ/2).
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Carta de Cores

Cada cor ∆, será aquela 
resultante da soma dos 

diferentes λs que 
compõem a luz.

Carta de Cores

Carta de Cores de Interferência de 
Michel-Levy (1888)

“A Mágica dos Minerais”
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Eixo das Abcissas: Atraso (∆) em mm (1mm= 106mµ).

Carta de Cores

Carta de Cores de Interferência de 
Michel-Levy (1888)

Eixo das ordenadas: espessura em mm.
Diagonais: birrefringência (N-n).

A Cor vermelha separa as ordens 

Carta de Cores

Carta de Cores de Interferência de 
Michel-Levy (1888)

Carta está dividida em ordens: cada ordem= 550mµ=1λ

1ª ordem: 0-550mµ; 2ª ordem: 550-1100mµ...
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Cores de ordem baixa possuem matiz mais fortes do que as de ordem superior.

Carta de Cores

Carta de Cores de Interferência de 
Michel-Levy (1888)

Há cores apenas de 1ª ordem:

Há cores que não aparecem na 1ª ordem:

preto e cinza

azul e verde.

1a

2a

3a

4a

Quartzo
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Carta de Cores

700

Carta de Cores de Michel-Levy

Ex.: Se um mineral possui cor de interferência ∆= azul= 700mµ e espessura e= 0,03 mm, 
qual a sua birrefringência? 

∆= e(N-n): (N-n)= ∆/e= 700mµ/0,03x106= 0,233

Carta de CoresMas, Por que?

1. ...o amarelo  possui um comprimento de onda λ= 550mµ e na 
carta de cores, o vermelho é quem possui este valor? 

R.: Porque a cor amarela possui λ= 550 mµ, e o atraso de 550 mµ equivale a uma cor de 
interferência vermelha! Cor de interferência=atraso≠ cor natural!.
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Carta de CoresMas, Por que?

2.  ...um atraso de 550 mµ produz uma cor de interferência vermelha? 

Cada cor ∆, será aquela resultante da soma dos diferentes λs que compõem a luz 
branca (policromática).

Carta de Cores

Cada cor ∆, será aquela 
resultante da soma dos 

diferentes λs que 
compõem a luz.
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Carta de CoresMas, por que?

3.  ... as ordens da carta de cores de interferência são  múltiplas de 550 
mµ? Por que 1λ= 550mµ? 

R.: Por conveniência! O atraso de 550 mµ= cor de interferência vermelha ≅ λ= amarelo, que é
a cor predominante da luz de filamento de W.  Além disso, o vermelho é observado na 

transição de todas as ordens.

Carta de Cores
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Carta de Cores

Mas por que?

4. ... as cores de interferência se repetem?

R. Porque as cores se extinguem a cada 1λ. É quando a interferência da luz passa a ser 
construtiva, e portanto, não transmitida pelo analisador.  

Direções ópticas x Cristalográficas

Efeitos da Rotação da Platina

Quando um mineral, seção delgada ou em grânulo, está sobre a platina apenas dois 
índices de refração  estão nele contidos.

A rotação da platina permite incidir a 
luz que deixa o polarizador em 
diferentes direções do mineral.

Isto permite  relacionar as direções 
ópticas com as cristalográficas

Na Figura, o raio rápido forma um ângulo de εo com a direção de maior 
alongamento do mineral. 
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Direções ópticas x CristalográficasPosições de Extinção e Máxima Iluminação

Extinção (E)

Máxima Iluminação (M)

M= E+45o

Mineral fica escuro (preto)

Não passa luz pelo analisador

Direções ópticas x Cristalográficas

Extinção

Máxima Iluminação

Posições de Extinção e Máxima Iluminação

E

E+45o
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Direções ópticas x CristalográficasÂngulo de Extinção

HornblendaHornblenda

Direções ópticas x CristalográficasÂngulo de Extinção
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Direções ópticas x Cristalográficas

Extinção Reta

Tipos de Extinção

Extinção Reta

Tipos de Extinção Direções ópticas x Cristalográficas

Biotita nicóis // Biotita nicóis X



24

Direções ópticas x Cristalográficas

Extinção Oblíqua

Tipos de Extinção

Direções ópticas x CristalográficasExtinção Oblíqua

Hornblenda
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Direções ópticas x Cristalográficas

Extinção Simétrica

Tipos de Extinção

Direções ópticas x Cristalográficas

Extinção Simétrica

Tipos de Extinção
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Extinção Ondulante
Direções ópticas x Cristalográficas

Desenvolvida quando um mineral fica sujeito a esforços compressivos durante 
sua formação (comum em minerais de natureza metamórfica).

Extinção Ondulante
Direções ópticas x Cristalográficas
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Extinção Ondulante
Direções ópticas x Cristalográficas

Extinção Ondulante
Direções ópticas x Cristalográficas
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Extinção Ondulante
Direções ópticas x Cristalográficas

Extinção Ondulante
Direções ópticas x Cristalográficas
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Extinção Ondulante
Direções ópticas x Cristalográficas

Extinção Ondulante
Direções ópticas x Cristalográficas

⌧
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Direções ópticas x Cristalográficas

Tipos de Extinção

Olho de Pássaros

Alguns filossilicatos apresentam esse 
tipo de extinção, em especial a 

muscovita e a biotita.

???

Direções ópticas x Cristalográficas

�A propriedade se desenvolve durante a 
confecção da seção delgada.

� Quando micas são submetidas a tração 
durante o desgaste há produção de minúsculas 
placas que se orientam de forma aleatória, 

gerando a feição.

� Olhos de pássaro são feições desenvolvidas 
em pinheiros do Canadá e EUA, de origem 
desconhecida (fungos, bicada de pássaros, 

etc) 

Feição de olhos de pássaro em prancha de madeira

Tipos de Extinção

Olho de Pássaros
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Direções ópticas x CristalográficasTipos de Extinção
Olho de Pássaros

Muscovita - Extinção

Muscovita – Max. IluminaçãoBiotita - Extinção

Melhor visível

O Compensador e as direções Lenta e Rápida do Mineral

� São substâncias anisotrópicas cujas direções de vibração são 
conhecidas.

� Na configuração dos microscópios da Unesp:

Compensador.

∆= 550mµ

∆:  observado em nicóis
cruzados, sem lâmina na Pt.
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Não atuante Atuante

Efeito: adicionar ou subtrair 550mµ à cor de interferência observada.

Adiciona: Quando Rm//Rc e Lm//Lc

Subtrai: Quando Rm//Lc e Lm//Rc

R= raio rápido, L= raio lento,

m= mineral, c= compensador

O CompensadorCaracterísticas

A direção da haste metálica coincide com a direção lenta (L) ou rápida (R) do compensador

O compensador

Máx. IluminaçãoExtinção

� Mineral é levado à posição de extinção e depois à máxima iluminação,

� Nesta situação as direções de vibração do mineral coincidem com as do 
compensador,
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O compensador

Quando o Rm//Rc e Lm=Lc�+550mµ

Quando o Lm//Rc e Rm//Lc�-550mµ

�A partir da posição de extinção, o mineral deverá ser girado no sentido horário e 
inserido o compensador no caminho óptico do microscópio. Observar o que acontece 
com a cor de interferência resultante.

� Repetir no sentido anti-horário.

O compensador

O funcionamento do compensador

+ -
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∆= 850mµ??

((--))
(+)(+)

∆= 850-550 mµ= 300mµ

∆= 850mµ

L

∆= 850+550 mµ= 1400mµ

(-) (+)

O compensador

R

R

∆= 850mµ



35

Determinação da ordem da cor de interferência
Mineral em posição de máxima iluminação

∆= 850mµ (?)

∆= 850mµ+550 mµ=  1400mµ

Cor de Interferência

((--))
(+)(+)

∆= 850-550 mµ= 300mµ

∆= 850mµ??

L

∆= 850+550 mµ= 1400mµ

(-) (+)

Cor de Interferência

A cor é igual a 850 mµ
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M1= E+45º H

L R

Extinção (E)

M1= E+45º AH

R

∆=0

∆=800?, ∆= 1300 mµ?

∆= 800mµ

∆=800-550= 250mµ �

LR
∆=0

R

∆= 1300-550= 750mµ X

∆=800+550= 1350mµ

∆= 1300+550= 1850mµ X
�

Cor de Interferência

Augita

∆=800?, ∆= 1300 mµ?

Ex.: Silimanita Mineral biaxial positivo, 

nα= 1,657; nβ=1,658 ; nγ=1,677 

birrefringência: 0,023
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∆= 690mµ (?)

∆= 690+550= 1240mµ

M1= E+45º H

M2= E+45º AH

∆= 690mµ

∆= 690-550= 140mµ
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∆=1240mµ
∆=140mµ

Cores de Interferência Anômalas
Alguns minerais possuem cor de interferência diferente daquelas da carta de 

cores. Isto ocorre por dois motivos principais:

Cor de Interferência

1- Minerais fortemente coloridos que, via de regra, são pleocróica. Cor natural se 
sobrepõe àquela de interferência.
Ex.: Egirina Augita.
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2- A dispersão dos índices de refração varia muito com os diferentes λs da luz 
branca. Em alguns casos, para um certo λ o mineral adquire comportamento 
isotrópico. 

Com isso,  para cada λ haverá uma direção privilegiada diferente, e assim,  o mineral 
nunca se extinguirá completamente.

Normalmente, o mineral assume uma cor violeta (azul da Prússia, ou azul Berlim)

Luz violeta: nε= 1,636; nω= 1,638 (Uni-); luz verde nε= nω= 1,6335 (Isotrópico) ,

e luz vermelha nε= 1,622; nε= 1,618 nw= 1,638 (Uni+),

Clorita

Metatorbernita: 
Cu(UO2).2P2O8.8H

Cores de interferência anômalas são diagnósticas para a clorita e o epidoto. 
Eventualmente, ocorrem na glaucofana, na actinolita e no hiperstênio.

Observe que não é necessário que o mineral tenha birrefringência elevada. É
necessário apenas que possua dispersão anômala dos índices de refração (n varia 
com λ).

Clorita
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Determinação da birrefringência

∆= e(N-n)

N-n= birrefringência, para que (N-n) seja máxima, ∆ também deverá ser 
máximo.

Dentre os cristais de um mesmo mineral, escolher aquele de maior ∆ para a 
determinação da birrefringência.

∆= 700 mµ

∆= 600mµ

∆= 300 mµ

Birrefringência

Determinação da birrefringência

∆= 700mµ, e= 0,03mm e (N-n)= 0,024

Birrefringência
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Nomenclatura da birrefringência

 

Nomenclatura 

Intervalo numérico 

da birrefringência 

 (N-n) 

Cor de interferência observada 

para espessura de 0,03 mm 

 

Exemplos 

Fraca 0 – 0,010 cinza claro, branco, amarelo 1a 

ordem 

quartzo (0,009) 

apatita (0,003) 

Moderada 0,010 – 0,025 vermelho 1a ordem até verde de 

2
a
 ordem 

augita (0,025) 

cianita (0,016) 

Forte 0,025 – 0,100 da segunda ordem superior até 

cores de 5a ordem 

zircão (0,062) 

talco (0,040) 

Muito Forte 0,100 – 0,200 acima da 5
a
 ordem calcita (0,172) 

Extrema > 0,200 Ordens superiores rutilo (0,2885) 
 

Birrefringência

Sinal de Elongação
Para minerais de hábito alongado

Elongação
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Exemplo:Muscovita

Mineral biaxial negativo
na (=X)= 1,556; nb (=Y)= 1,587; ng (=Z)= 1,593;

birrefringência= 0,037

As faces do prisma terão, todas, o mesmo 
sinal de elongação.

Elongação

A partir da Posição de Extinção mineral é rotacionado 45º no sentido Anti-
Horário= Posição de Máxima Iluminação

∆= 1150 mµ

Foi introduzido o compensador e observou-se subtração de 550 mµ na cor de 
interferência da muscovita de azul de 1150 mm (3a ordem) a cor decresceu 
para azul de 600 mm (2a ordem) 

∆= 1150-550= 600 mµ
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∆= 1150-550= 600mµ

Enquanto isso, na carta de cores...

Elongação

A partir da Posição de Extinção mineral é rotacionado 45º = Posição de 
Máxima Iluminação

∆= 1150 mµ

Foi introduzido o compensador e observou-se adição de 550 mµ na cor de 
interferência da muscovita de azul de 1150 mm (4a ordem) a cor cresceu 
para azul de 1700 mm (2a ordem) 

∆= 1150+550= 1700 mµ



44

∆= 1150+550= 1600mµ

E, na carta de cores...

Resultado: o sinal de elongação das faces do prisma possuem elongação positiva.

Sinal de elongação indefinido

Quando o mineral possui ângulo de extinção próximo ou igual a 45º.

Ex.: augita

Elongação


