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Unesp – Universidade Estadual Paulista 
Curso de Geologia 

2ª Prova de Mineralogia Óptica – Parte Teórica 

-A- 
 

1ª Questão: Uma seção delgada com 0,03 mm (1 mm= 1x106 m ) de espessura 
contém diferentes cristais de um mineral anisotrópico biaxial de sinal óptico 
positivo. As seções principais observadas mostraram as seguintes cores de 

interferência: 180 m , 300 m  e 480 m . A partir destas informações 
pergunta-se: 

a- Quais seriam as cores de interferência (valores em m ) e os índices de 
refração associados às seções que fornecem as seguintes figuras de 
interferência: 

1. eixo óptico: = 0 m , n  (0,2 pto) 

2. bissetriz aguda = 180m , n  e n  (0,2 pto) 

3. bissetriz obtusa: = 300 m , n  e n  (0,2 pto) 

4. normal óptica = 480m , n  e n  (0,2 pto) 

b- Se em uma das n seções circulares o valor do índice de refração é igual a 

1,722, quais seriam os valores de n = 1,716, n = 1,722, n = 1,732.(0,2 pto) 

BXA: = 180= 0,03x106x(n  - n  )-> 180= 0,03x106x(1,722 - n  ) -> n = 1,716 

NO: = 480= 0,03x106x(n  e n ) -> 480= 0,03x106x(n -1,716) -> n = 1,732. 
c- Qual o relevo esperado (inclua seu sinal) para este mineral em uma seção 

imersa em bálsamo do Canadá? forte + (0,1 pto). 

d- Qual deveria ser o valor de n  para que este mineral apresentasse um valor 

2V= 90o? n = (n +n )/2= 1,724 (0,2 pto)  

e- Qual é a birrefringência deste mineral? n -n = 0,016  (0,1 pto) 

2ª Questão: Verifique as assertivas abaixo, assinalando com V as verdadeira e 
F as falsas.(1,2 pto) 

(V) A seção principal de uma indicatriz sempre contém um eixo óptico 
(F) Em resumo: os minerais serão biaxiais quando tiverem três índices de 

refração n , n  e  n , e uniaxiais quando n  se tornar igual a n  ou a n . 
(F) O plano óptico é sempre perpendicular a uma seção circular. 
(F) As isógiras em uma figura de interferência sempre se interceptam no 

melatopo. 
(V) Via de regra, um mineral com alta birrefringência sempre gera figuras de 

interferência com muitas linhas isocromáticas. 
(F) As linhas isocromáticas são linhas coloridas e concêntricas que se formam 

sempre ao redor do elemento óptico que emerge do centro da figura de 
interferência. 

(V) A formação da linha de Becke se deve ao fenômeno da reflexão total. 
(V) Dependendo da cor da luz que ilumina um mineral seu sinal óptico poderá 

variar 
(F) O sinal de elongação de um mineral é sempre igual ao seu sinal óptico. 
(V) A diferença fundamental entre minerais anisotrópicos e isotrópicos é que os 

primeiros promovem o fenômeno da dupla refração. 
(V) Na determinação do sinal relevo de um mineral é importante saber as 

direções de vibração dos polarizadores do microscópio. 
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(F) O relevo de um mineral é função dos valores dos seus índices de refração. 

(F) O microscópio petrográfico trabalha com luz polarizada e monocromática 
(V) Via de regra minerais idiocromáticos tem índices de refração superiores aos 

alocromáticos. 
(F) Se o mineral não possuir mais de uma direção de clivagem ele não poderá 

apresentar extinção simétrica. 
(F) Um mineral uniaxial incolor pode apresentar o fenômeno do dicroísmo. 
(F) Não existem minerais biaxais com sinal óptico indefinido, pois nestes casos 

eles serão uniaxiais. 

3ª Questão: Um mineral biaxial de sinal óptico positivo apresenta a seguinte 
fórmula pleocróica: X= verde, Y= amarelo e Z= azul. De posse desta 
informação pergunta-se: (0,6 pto) 
Quais cores de pleocroísmo estarão associadas às seções que fornecem 
figuras de interferência dos tipos: 
1. eixo óptico:Y= amarelo, 
2. bissetriz aguda X e Y= verde e amarelo, 
3. bissetriz obtusa: Y e Z= amarelo e azul, 
4. normal óptica X e Z= verde e azul. 

4ª Questão: Em uma seção prismática de um mineral biaxial negativo observou-
se que Y formava um ângulo de 20º com a direção de maior alongamento do 
prisma, onde também estava presente a direção de X. Pergunta-se: 

a- Qual o sinal de elongação desta seção de mineral? + (0,2 pto) 

b- Quais são o tipo e o ângulo de extinção observados nesta seção? Oblíqua, 
20º.  (0,1 pto) 
c- Esquematize o assinalado em “a” na figura ao lado,  
representando esta seção de mineral em posição de 
máxima iluminação mostrando as direções “Y”, “X” 
dos raios rápido (R) e lento (L) e suas relações 
angulares com as direções de maior alongamento da 
seção do prisma e com os polarizadores.(0,5 pto) 

d- Qual seria a figura de interferência esperada para 
esta seção? Bissetriz obtusa (0,2 pto) 

5ª Questão: Dado o modelo óptico-cristalográfico, onde estão representados os 
eixos cristalográficos a, b e c e as direções ópticas da indicatriz, X, Y e Z e os 
pontos de emergência dos eixos ópticos assinalados com um parênteses. 
Admitindo-se que a bissetriz aguda o ângulo 2V é X, 
pede-se:   

a- A que sistema cristalino pertence este mineral? 
Triclínico (0,2 pto) 

b- Qual seu caráter e sinal óptico? Biaxial - (0,1 pto) 

c- Qual é o sinal de elongação observado na face (010)? 
+ (0,2 pto) 
d- Qual é o tipo de extinção observado para a face 
(010)? Oblíqua com ângulo de extinção= 20º. (0,2 pto) 

e- Assinale no esquema a posição do plano óptico.(0,2 

pto) 
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Unesp – Universidade Estadual Paulista 
Curso de Geologia 

2ª Prova de Mineralogia Óptica – Parte Teórica 

-B- 
 

1ª Questão: Uma seção delgada com 0,03 mm (1 mm= 1x106 m ) de espessura 
contém diferentes cristais de um mineral anisotrópico biaxial de sinal óptico 
negativo. As seções principais observadas mostraram as seguintes cores de 

interferência: 180 m , 300 m  e 480 m . A partir destas informações 
pergunta-se: 

a- Quais seriam as cores de interferência (valores em m ) e os índices de 
refração associados às seções que fornecem as seguintes figuras de 
interferência: 

1. eixo óptico: = 0 m , n  (0,2 pto) 

2. bissetriz aguda = 180m , n  e n  (0,2 pto) 

3. bissetriz obtusa: = 300 m , n  e n  (0,2 pto) 

4. normal óptica = 480m , n  e n  (0,2 pto) 

b- Se em uma das n seções circulares o valor do índice de refração é igual a 

1,722, quais seriam os valores de n = 1,712, n = 1,722, n = 1,728.(0,2 pto) 

BXA: = 180= 0,03x106x(n -n )-> 180= 0,03x106x(n  -1,722) -> n = 1,728 

NO: = 480= 0,03x106x(n -n ) -> 480= 0,03x106x(1,722-n ) -> n = 1,7120. 
c- Qual o relevo esperado (inclua seu sinal) para este mineral em uma seção 

imersa em bálsamo do Canadá? forte + (0,1 pto). 

d- Qual deveria ser o valor de n  para que este mineral apresentasse um valor 

2V= 90o? n = (n +n )/2= 1,720 (0,2 pto)  

e- Qual é a birrefringência deste mineral? n -n = 0,016  (0,1 pto) 

2ª Questão: Verifique as assertivas abaixo, assinalando com V as verdadeira e 
F as falsas.(1,2 pto) 

(F) As linhas isocromáticas são linhas coloridas e concêntricas que se formam 
sempre ao redor do elemento óptico que emerge do centro da figura de 
interferência. 

(F) Se o mineral não possuir mais de uma direção de clivagem ele não poderá 
apresentar extinção simétrica. 

(V) Dependendo da cor da luz que ilumina um mineral seu sinal óptico poderá 
variar 

(F) O sinal de elongação de um mineral é sempre igual ao seu sinal óptico. 
(F) O plano óptico é sempre perpendicular a uma seção circular. 
(F) Em resumo: os minerais serão biaxiais quando tiverem três índices de 

refração n , n  e  n , e uniaxiais quando n  se tornar igual a n  ou a n . 
(V) A seção principal de uma indicatriz sempre contém um eixo óptico 
(V) A diferença fundamental entre minerais anisotrópicos e isotrópicos é que os 

primeiros promovem o fenômeno da dupla refração. 
(F) Não existem minerais biaxais com sinal óptico indefinido, pois nestes casos 

eles serão uniaxiais. 
(V) Via de regra minerais idiocromáticos tem índices de refração superiores aos 

alocromáticos. 
(F) Um mineral uniaxial incolor pode apresentar o fenômeno do dicroísmo. 
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(V) A formação da linha de Becke se deve ao fenômeno da reflexão total. 
(F) O relevo de um mineral é função dos valores dos seus índices de refração. 
(V) Via de regra, um mineral com alta birrefringência sempre gera figuras de 

interferência com muitas linhas isocromáticas. 
(F) O microscópio petrográfico trabalha com luz polarizada e monocromática 
(V) Na determinação do sinal relevo de um mineral é importante saber as 

direções de vibração dos polarizadores do microscópio. 
(F) As isógiras em uma figura de interferência sempre se interceptam no 

melatopo. 

3ª Questão: Um mineral biaxial de sinal óptico positivo apresenta a seguinte 
fórmula pleocróica: X= verde, Y= amarelo e Z= azul. De posse desta 
informação pergunta-se: (0,6 pto) 
Quais cores de pleocroísmo estarão associadas às seções que fornecem 
figuras de interferência dos tipos: 
1. eixo óptico:Y= amarelo, 
2. bissetriz aguda X e Y= verde e amarelo, 
3. bissetriz obtusa: Y e Z= amarelo e azul, 
4. normal óptica X e Z= verde e azul. 

4ª Questão: Em uma seção prismática de um mineral biaxial negativo observou-
se que Y formava um ângulo de 20º com a direção de maior alongamento do 
prisma, onde também estava presente a direção de X. Pergunta-se: 

a- Qual o sinal de elongação desta seção de mineral? + (0,2 pto) 

b- Quais são o tipo e o ângulo de extinção observados nesta seção? Oblíqua, 
20º.  (0,1 pto) 
c- Esquematize o assinalado em “a” na figura ao lado,  
representando esta seção de mineral em posição de 
máxima iluminação mostrando as direções “Y”, “X” 
dos raios rápido (R) e lento (L) e suas relações 
angulares com as direções de maior alongamento da 
seção do prisma e com os polarizadores.(0,5 pto) 

d- Qual seria a figura de interferência esperada para 
esta seção? Bissetriz obtusa (0,2 pto) 

5ª Questão: Dado o modelo óptico-cristalográfico, onde estão representados os 
eixos cristalográficos a, b e c e as direções ópticas da indicatriz, X, Y e Z e os 
pontos de emergência dos eixos ópticos assinalados com um parênteses. 
Admitindo-se que a bissetriz aguda o ângulo 2V é X, 
pede-se:   

a- A que sistema cristalino pertence este mineral? 
Triclínico (0,2 pto) 

b- Qual seu caráter e sinal óptico? Biaxial - (0,1 pto) 

c- Qual é o sinal de elongação observado na face (010)? 
+ (0,2 pto) 
d- Qual é o tipo de extinção observado para a face 
(010)? Oblíqua com ângulo de extinção= 20º. (0,2 pto) 

e- Assinale no esquema a posição do plano óptico.(0,2 

pto) 

 


