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ObjetivoObjetivo

Obtenção de figuras de interferência

� Permite avaliar simultaneamente um conjunto de propriedades ópticas:

♦ caráter uniaxial ou biaxial,

♦ sinal óptico dos minerais uniaxiais e biaxiais,

♦ obtenção do valor aproximado do ângulo 2V dos minerais biaxiais

♦ orientação óptica dos minerais – direções da indicatriz:

-localização das direções E, O, eixo e plano óptico, (minerais uniaxiais)

- localização das direções  X, Y,  Z , eixos ópticos, BXA, BXO, plano óptico

minerais biaxiais,

♦ estimativa da birrefringência,

♦ dispersão da luz



CaracterCaracteríísticassticas

Ortoscopia e luz natural polarizada � feixe de luz é paralelo e incide 

perpendicularmente à face inferior do mineral � raios de luz percorrem 

uma mesma espessura no interior do mineral



CaracterCaracteríísticassticas
Conoscopia: Feixe de luz que atinge a face inferior do mineral é cônico e 

convergente � raios de luz percorrem distâncias diferentes � formação 

de figuras de interferência na lente de AB.
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Sistema ortoscópico (polarizador + 
analisador) + condensador móvel + 
lente de Amici-Betrand + objetiva 
de maior aumento linear 40 X 

(mínimo). Sistemas Ópticos



GeneralidadesGeneralidades

• Os minerais isotrópicos não produzem figuras de interferência.

• Os minerais anisotrópicos apresentam figuras de interferência de 
vários tipos, conforme sua natureza óptico-cristalográfica. 

• As figuras de interferência recebem nomes relativos a seções           
perpendiculares a certos elementos ópticos:

Ex: Eixo óptico = seção perpendicular ao eixo óptico; 
Bissetriz aguda= seção perpendicular à bissetriz aguda, 
Normal óptica= seção perpendicular à direção Y. 



Conceitos FundamentaisConceitos Fundamentais
Onda



Conceitos FundamentaisConceitos Fundamentais

Meio Isotrópico

superfície de velocidade de onda x  frente de onda e 
normal à frente de onda. A onda se propaga na direção 
do raio mas a frente de onda avança em direção à
normal à frente de onda.
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Conceitos FundamentaisConceitos Fundamentais
Meio Anisotrópico
superfície de velocidade de onda x  frente de onda e normal 
à frente de onda. 

A onda se propaga na direção do raio mas a frente de onda 
avança em direção à normal à frente de onda.

Normal à frente de onda (n) é ≠ raio (R)
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Conceitos FundamentaisConceitos Fundamentais

Em feixes de luz, com ondas diferentes

Meio Isotrópico

Meio Anisotrópico



Minerais uniaxiais Minerais uniaxiais -- indicatrizesindicatrizes



Minerais Uniaxiais – Conceitos Fundamentais
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E´ e O frentes de onda tangentes 
á sup. da indicatriz ponto de 
emergência dos raios.



Minerais uniaxiais Minerais uniaxiais –– Tipos de FiguraTipos de Figura

• As figuras de interferência recebem 
nomes relativos a seções           
perpendiculares aos elementos 
ópticos da indicatriz:

1- Perpendicular ao eixo óptico
(Figura de Eixo Óptico)

2- Perpendicular à seção circular ou a O .
(Figura tipo relâmpago ou “flash”)



Minerais uniaxiais Minerais uniaxiais –– Tipos de FiguraTipos de Figura
Eixo Eixo óópticoptico

Seção perpendicular ao eixo óptico ou 
paralela à seção principal



Minerais Uniaxiais – Figura eixo óptico



Minerais Uniaxiais – Figura eixo óptico

Direções de Vibração dos Raios E e O 

Raios ordinários se propagam com a mesma velocidade � superfície de onda 
esfera (1/nω).

Direção de vibração de cada raio ordinário 
é tangente à superfície da esfera (f-f’) e 
perpendicular à normal ao ponto 
tangenciado (N).

Direção de vibração de cada raio 
extraordinário é tangente à superfície do 
elipsóide.



Minerais Uniaxiais – Figura eixo óptico

Superfícies de onda de minerais uniaxiais + e -



Minerais Uniaxiais – Conceitos Fundamentais
Formação da Figura de Interferência
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Raios 5, 6, 7, 8, 9 = percorreram 
uma mesma espessura no interior 
do mineral �mesmo atraso (∆)





Minerais Uniaxiais – Figura eixo óptico

Formação da Figura de Interferência

Superfície de Bertin

∆1 < ∆2 <  ∆3

Feixe conoscópico incidente

Linhas Isocromáticas = Lugar 
geométrico dos raios que 
percorreram mesma espessura  no 
interior do mineral.



Minerais Uniaxiais
Formação da Figura de Interferência

Linhas isocromáticas
concêntricas entre si com 
centro no melatopo M.

Isógiras // aos polarizadores 



��Com a rotaCom a rotaçção da platina a cruz aparentemente não se move.ão da platina a cruz aparentemente não se move.
��Cristais de um mesmo mineral que apresentarão esta figura serão Cristais de um mesmo mineral que apresentarão esta figura serão os com os com ∆∆=0= =0= 

seseçção circularão circular
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Minerais Uniaxiais – Figura eixo óptico centrado

Características da Figura



Minerais Uniaxiais – Eixo óptico não centrado

.
Seção é inclinada em 
relação ao eixo óptico – a 
seção que contém o 
melatopo não é uma seção 
circular ∆≠ 0

Melatopo pode estar fora 
do campo de visão 
conoscópico.



Minerais Uniaxiais – Eixo óptico não centrado

.

∆=0= nω ∆=nε´-nω



Minerais Uniaxiais – Eixo óptico não centrado

.

Qdo melatopo fora do campo conoscópico � descreve uma trajetória circular em 
relação ao centro dos retículos, permanecendo os braços da cruz paralelos aos 
planos de vibração do polarizador e analisador 



Minerais Uniaxiais – Eixo óptico não centrado

.Seção Basal = seção circular e ∆= 
0. �Figura eixo óptico centrado

Seção ≠seção basal, inclinada em 
relação a ela ∆≠0, mas é baixa, 

�Figura eixo óptico não centrado

Seção principal, contém nε e nω, e 
assim ∆ é máximo. �Figura “flash” ou 

relâmpago.



Minerais Uniaxiais – Figura tipo Relâmpago 
ou Flash



Minerais Uniaxiais – Figura tipo Relâmpago 
ou Flash

�Figura é uma cruz escura que ocupa 
quase todo o campo de visão conoscópico.

�Cruz se desfaz com rotação de alguns 
graus, indicando a posição do eixo óptico.

�∆= máximo, nε e nω



Figura tipo Relâmpago ou Flash:

Formação da Figura

Os raios de luz que emergem da figura de interferência, possuem todas suas 
direções de vibração “E” paralelas entre si, e estarão contidas nas seções 
principais do mineral. Os raios “O”, estarão dispostos perpendicularmente a 
aqueles “E” e estarão, todos eles, dispostos de forma paralela entre si.. 
Então, quando o eixo óptico está paralelo à uma das direções de polarização 
(polarizador ou analisador), os raios “E” e “O” também estarão paralelos a 
eles e consequentemente o campo de visão estará praticamente todo 
extinto, com exceção dos extremos dos quadrantes, onde o ângulo de 
divergência dos raios emergentes é suficientemente alto para dispersar 
este paralelismo.



Figuras Uniaxiais 
Determinação do Sinal óptico

Figuras de Eixo Óptico   

Com compensador de 1λ= 550 mµ



FotomicrografiasFotomicrografias
compensador 1compensador 1λλ

Mineral: Berilo - Sinal óptico negativo



Figuras Uniaxiais 
Determinação do Sinal óptico 
Figura tipo Relâmpago ou Flash

Se mineral for + � nε > nω e E= L, O=R � -1λ

Se mineral for - � nε < nω e E= R, O=LR � +1λ



Figuras Uniaxiais 
Determinação do Sinal óptico 

Figura tipo Eixo Óptico descentrado

Como nas figuras de eixo óptico centrado – localizar o 
melatopo e identificar os quadrantes no campo 

consoscópico. 
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