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Indicatrizes BiaxiaisIndicatrizes Biaxiais



Incidência Luz em Indicatrizes BiaxiaisIncidência Luz em Indicatrizes Biaxiais



SuperfSuperfíícies de cies de BertinBertin –– ConoscopiaConoscopia BiaxialBiaxial
Linhas isocromáticas com atraso 
crescente a partir dos melatopos.

Linhas se deformam assumindo 
aspecto de halteres.



SuperfSuperfíícies de cies de BertinBertin –– Linhas Linhas IsocromIsocromááticasticas



Figuras de interferência dos minerais biaxiaisFiguras de interferência dos minerais biaxiais

�� Conforme as diferentes seConforme as diferentes seçções de corte, ou elipses de ões de corte, ou elipses de 
intersecintersecçção, entre a face considerada e a indicatriz, têmão, entre a face considerada e a indicatriz, têm--
se os seguintes tipos de figuras de interferência:se os seguintes tipos de figuras de interferência:

�� Eixo Eixo ÓÓptico (EO)ptico (EO): quando a se: quando a seçção ão éé perpendicular a um   perpendicular a um   
dos eixos dos eixos óópticospticos e e 

�� Bissetriz Aguda (BXA)Bissetriz Aguda (BXA): quando a se: quando a seçção ão éé perpendicular a perpendicular a 
Bissetriz AgudaBissetriz Aguda

�� Bissetriz Obtusa (BXO):Bissetriz Obtusa (BXO): quando a sequando a seçção ão éé perpendicular a perpendicular a 
Bissetriz ObtusaBissetriz Obtusa

�� Normal Normal ÓÓptica (NO)ptica (NO)-- quando a sequando a seçção ão éé perpendicular a Y.perpendicular a Y.



Figuras de interferência biaxiaisFiguras de interferência biaxiais



Figuras de interferência biaxiais Figuras de interferência biaxiais –– ÍÍndices de refrandices de refraçção associados e ão associados e 
respectivas cores de interferênciarespectivas cores de interferência

Figura de Eixo Óptico
Sinal + e -: nβ, ∆= 0

Figura de Bissetriz Aguda
Sinal +: nα e nβ; -: nγ e nβ, ∆= baixo

Figura de Bissetriz Obtusa
Sinal +: nγ e nβ; -: n α e n β, ∆= Int.

Figura de Normal Óptica
Sinal + e -: nγ e n α, ∆= Alta.



Regra de Regra de BiotBiot--FresnelFresnel

Usada para determinar as direções de vibração associadas a direção de 
propagação de um raio que emerge do plano da figura de interferência.



Regra de Regra de BiotBiot--FresnelFresnel

Aplicação em uma figura de Bissetriz Aguda



Figura de Eixo Figura de Eixo ÓÓpticoptico

Somente nβ, ∆=0



CaracterCaracteríísticas da Figurasticas da Figura



Figura de Eixo Figura de Eixo ÓÓptico ptico –– CaracterCaracteríísticassticas

Configuração das isógiras com a rotação da Platina 45º Curvatura máxima



CaracterCaracteríísticas da Figurasticas da Figura
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Movimento isMovimento isóógiras com a rotagiras com a rotaçção da platinaão da platina

Barra=cruz=extinção Máxima Iluminção

Máxima Iluminção Máxima Iluminção



Sinal Sinal óóptico ptico –– Eixo Eixo óópticoptico





Figura de Bissetriz AgudaFigura de Bissetriz Aguda

Qdo +:  nα e nβ e -: nβ e nγ, ∆= baixo



CaracterCaracteríísticas da Figurasticas da Figura
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Sinal Sinal ÓÓptico ptico –– Bissetriz AgudaBissetriz Aguda
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Figura de Bissetriz ObtusaFigura de Bissetriz Obtusa

Qdo +: nγ e nβ; -: nβ e nα : ∆= intermediário



CaracterCaracteríísticas da Figurasticas da Figura



Figura de Bissetriz ObtusaFigura de Bissetriz Obtusa
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Sinal Sinal óóptico ptico –– Figura Bissetriz ObtusaFigura Bissetriz Obtusa



Figura de Normal Figura de Normal ÓÓpticaptica

+ ou -: nα e nγ : ∆= alta



CaracterCaracteríísticas da Figurasticas da Figura

Rotação de alguns graus a cruz se desfaz, apontando a direção da Bissetriz  Aguda



DeterminaDeterminaçção do Sinal ão do Sinal ÓÓpticoptico



Estimativa do ângulo 2VEstimativa do ângulo 2V

�� O O ““ângulo 2Vângulo 2V”” éé o ângulo agudo formado entre o ângulo agudo formado entre 
os dois eixos os dois eixos óópticos de um mineral biaxial, pticos de um mineral biaxial, 
medido sobre o plano medido sobre o plano óópticoptico..

�� O ângulo 2V pode ser estimado para as figuras O ângulo 2V pode ser estimado para as figuras 
que tenham pelo menos um melatopo contido que tenham pelo menos um melatopo contido 
no plano da figura de interferência no plano da figura de interferência -- figuras figuras 
de interferência do tipo eixo de interferência do tipo eixo óóptico (EO) e ptico (EO) e 
bissetriz aguda (BXA).bissetriz aguda (BXA).



Figura de Eixo Figura de Eixo ÓÓptico ptico –– Ângulo 2VÂngulo 2V



Figura de Bissetriz AgudaFigura de Bissetriz Aguda-- Sinal Sinal ÓÓpticoptico


