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I- Introdução – Conceitos Básicos
Luz: É a parte visível do espectro eletromagnético, que compreende desde os raios γ até as ondas
longas de rádio, conforme mostra a Figura I.1.
Os limites dos intervalos de comprimento de onda (λ) das diferentes cores do espectro da luz
visível é arbitrário, isto por que as cores passam umas para as outras gradualmente. Se na retina
humana chegam simultaneamente ondas com comprimentos de onda de 3900 à 7700 Å, o cérebro
interpreta essa radiação como sendo luz branca. Em outras palavras, a luz branca é a “mistura” de
todas as cores do espectro da luz visível (lembre-se do experimento do Disco de Newton).

Como toda onda de espectro eletromagnético, a luz é uma forma de energia radiante, que apresenta
natureza tanto ondulatória
quanto corpuscular. No
presente caso, a luz será
tratada como uma onda
em movimento harmônico
contínuo, representando-
se somente a sua
componente elétrica, uma
vez que esta é a mais
importante na análise dos
fenômenos ópticos.
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Comprimento de onda (λ): É a distância entre duas posições consecutivas e idênticas (ou em fase)
na direção de propagação de uma onda.

O comprimento de onda, no caso da luz visível,
é dado em Ângstrons Å, onde 1Å = 1x10-7 mm
= 1x10-1 mµ.

Período (T): É o tempo gasto para completar uma oscilação, ou seja, é o tempo necessário para
percorrer-se uma distância igual a um comprimento de onda (λ). O período é expresso em segundos
Freqüência (N): É o número de oscilações completadas em uma certa unidade de tempo. A
freqüência é expressa em ciclos por segundo ou Hz. Observar que o período é o inverso da
freqüência, ou seja:

 Ê

Velocidade da luz: A velocidade da luz no vácuo é igual para todas as cores sendo igual a:
C=299.776(±± 4) Km/s
A relação que essas grandezas guardam entre si é:

Ë

Deve-se também considerar-se que freqüência das oscilações não muda quando as ondas passam
através de diferentes meios, ou seja, quando um raio de luz sofre refração poderá haver mudanças
em sua velocidade e/ou em seu comprimento de onda mas nunca na freqüência
Luz monocromática: É a luz constituída de um único comprimento de onda ou variável em um
intervalo bastante estreito, ex.: Lâmpada de vapor de sódio com λ variando entre 5890 e 5896 Å.
Luz policromática: É a luz constituída por uma larga variação de comprimentos de onda, ex.: luz do
sol, lâmpada doméstica, etc.
O microscópio petrográfico utiliza-se de uma fonte de luz policromática, obtida através de uma
lâmpada com filamento de tungstênio (igual a lâmpada doméstica), de cor amarelada, adicionada
de um filtro azul para torna-la branca1. O emprego de luz policromática no microscópio é desejável
pois promove o fenômeno da dispersão dos índices de refração nos minerais. A luz monocromática
por sua vez, é empregada apenas em medidas ópticas de precisão, como nos refratômetros
(equipamentos que medem o índice de refração de minerais e líquidos).
Raio: É a direção de propagação da luz a partir do ponto de origem a um outro ponto qualquer. Nos
meios homogêneos, os raios são retilíneos.
Feixe: É um conjunto de raios de luz que partem de uma mesma fonte.
Superfície de onda ou superfície de velocidade de onda: A partir de um ponto luminoso, infinitos
raios são emitidos em todas as direções. Decorrido um certo tempo, estes raios terão percorrido
uma certa distância a partir de sua origem. A linha ou superfície que une ou contém as
extremidades destes raios denomina-se superfície de velocidade de onda, conforme mostra a
Figura I.4.

                                                                
1 isto porque o azul é a cor complementar do amarelo.



__________________________________________________    Mineralogia Óptica, Nardy, A.J.R; Machado, F.B, cap.I, pag.3

Assim, em um meio isotrópico, onde a
velocidade da luz é igual em todas às
direções, a superfície de onda em qualquer
instante será esférica.
Onde f-f’=  frente de onda = plano tangente
à superfície de onda no ponto tocado por um
raio qualquer. A frente de onda une
distâncias percorridas pelos raios após um
certo intervalo de tempo, n= normal a onda
que é perpendicular à frente de onda.

Observe que uma onda se propaga na direção do raio, mas a frente de onda avança na direção da
normal à onda.
Em um meio anisotrópico, a velocidade da luz não é igual em todas as direções sendo sua
superfície de onda representada por um elipsóide, conforme mostra a Figura I.5.

Podemos então verificar que em
um meio isotrópico a frente de
onda (f-f’) será sempre
perpendicular ao raio (R), ou seja, a
frente de onda se propagará
perpendicularmente ao raio,
conforme se observa na Figura I.4,
enquanto que em um meio
anisotrópico a frente de onda só
será perpendicular ao raio nas
direções dos eixos principais do
elipsóide (Figura I.5).

Os princípios da reflexão e refração
As construções geométricas mostrando como a luz é refletida ou refratada, baseiam-se no Princípio
de Huygens (1690), que diz: “Qualquer ponto ou partícula excitado pelo impacto da energia de
uma onda de luz, torna-se uma nova fonte puntiforme de energia”. Então, cada ponto sobre uma
superfície refletora pode ser considerado como uma fonte secundária de radiação tendo a sua
própria superfície de onda.
A reflexão:
A leI.fundamental sobre a reflexão afirma que os ângulos de incidência e reflexão medidos à partir
de uma normal à superfície refletora são iguais e situam-se no mesmo plano (ou seja são
coplanares) denominado plano de incidência.
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Figura I.6: O Princípio de Huygens aplicado à reflexão
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Figura I.7: O Princípio de Huygens aplicado à refração

Admitindo-se um meio como sendo
isotrópico e aplicando-se o Princípio de
Huygens (1690), pode-se determinar a frente
de onda dos raios refletidos, traçando-se uma
linha tangente às superfícies de onda dos
raios de luz incidentes (f – f’). Desta forma,
os raios de luz refletidos serão
perpendiculares à frente de onda.

A refração:
Quando um raio de luz atinge uma superfície que separa dois meios (no presente caso é o
isotrópico), parte da luz é refletida e a outra penetra no meio sendo desviada ou refratada.
Admitindo-se: como “V1” a velocidade de propagação no meio 1 e “V2”  a velocidade de
propagação no meio 2 e que V1  > V2 e b – b’ a frente de onda dos raios incidentes; a partir do
Princípio de Huygens onde os pontos de impacto da luz no contato entre os dois meios  g - g’ agem
como fontes secundárias de luz, pode-se determinar a direção de propagação dos raios refratados,
conforme mostra o esquema da Figura I.7.

Admitindo-se um meio como sendo
isotrópico, traçada a frente de onda dos
raios refratados, ou seja f – f’, a trajetória
dos raios de luz será aquela perpendicular a
f –f’.
De acordo com o princípio da refração, o
raio incidente, o raio refratado e a normal
(n-n’) à superfície de separação entre os
dois meios  (g-g’) são coplanares.

A relação entre os ângulos de incidência, refração e velocidades de propagação nos dois meios é
dada pela LeI.de Snell (1621):

Ì

Onde n1,2  , uma constante, é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1.
Esta expressão mostra que a relação entre as velocidades em dois meios isotrópicos é proporcional
a relação entre os senos dos ângulos dos raios incidentes e refratados. Assim, se o ângulo de
incidência for igual a zero, então o sen I. = 0 , ou seja, a luz incidindo normalmente sobre a
interface entre dois meios ela não atravessa sem sofrer desvio.
Por outro lado, se a luz incide obliquamente sobre um sólido opticamente mais denso, ou com
maior índice de refração, o raio refratado se aproximará da normal e  passará a se propagar com
uma velocidade menor do que aquela em que vinha se propagando no outro meio.
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O índice de refração
Quando a luz passa de um meio para outro, sua velocidade aumenta ou diminuI.devido as
diferenças das estruturas atômicas das duas substâncias, ou de suas densidades ópticas ou índices
de refração.
O índice de refração absoluto de um meio pode ser obtido experimentalmente e é dado pela
relação:

Í

onde:
c= velocidade da luz na vácuo,
v= velocidade da onda de luz para um comprimento de onda específico num certo meio
O índice de refração da luz no vácuo é considerado arbitrariamente como sendo igual a 1, que é
praticamente aquele obtido para o ar: 1,00029 (temperatura de 15o C e 1 atm de pressão). De fato,
tratamos o índice de refração de um mineral de forma relativa, comparando-o com o do vácuo (ou
ar), ou seja, quantas vezes o seu índice de refração é maior do que aquele do vácuo, e portanto uma
grandeza adimensional, que é derivado da expressão:

      Î

Da expressão Î, nota-se que o índice de refração de um mineral é inversamente proporcional a velocidade de
propagação da luz em seu interior, ou quanto mais denso opticamente for o mineral, menor será a velocidade de
propagação da luz.
De fato, a densidade óptica, ou índice de refração do mineral é diretamente proporcional a sua
densidade, obedecendo a seguinte relação:

n -1= Kρ Ï
onde:
n= índice de refração do mineral
K= uma constante,
ρ= densidade do mineral.
Ainda podemos relacionar o índice de refração, a velocidade de propagação e o comprimento da
onda da luz:

¼

Determinações precisas do índice de refração, empregam fontes de luz fortemente monocromáticas,
no caso lâmpadas com filamento de sódio λ= 5890 Å. Por outro lado, emprega-se também de forma
rotineira, fontes policromáticas, como é o caso do microscópio petrográfico, onde procura-se
reconstituir a luz branca utilizando-se de filtros específicos para que sejam preservadas as cores
naturais dos minerais. Veja na figura abaixo, como varia o índice de refração de uma placa de vidro
borossilicato em função da variação dos comprimentos de onda (λ) dos raios de luz que a
atravessam.
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Figura I.8: Diagrama que mostra a variação dos índices de refração em função dos diferentes comprimentos de onda.
(em mµ) F, E, D e C, correspondem às linhas de absorção de Fraunhofer (1814).
Por convenção, em óptica cristalina, os índices de refração dos minerais são reportados para um comprimento de onda
específico, λ= 589 mµ (ou 5890 Å) que corresponde a uma das linhas de absorção de Fraunhofer (1814) para a luz
solar – nD (linha D na figura I.8). Além disso, este comprimento de onda (D) corresponde a luz emitida pelo sódio que
também é o valor médio do espectro da luz visível. Com isso, e no caso do exemplo apresentado na Figura I.8, o índice
de refração da placa de vidro seria 1,523.

O mesmo diagrama da Figura I.8, mostra também a dependência do índice de refração de
substâncias cristalinas com a variação da temperatura. A Tabela abaixo, mostra os índices de
refração de algumas substâncias comuns, à 20o C:

Substância Índice de refração (n)
água                1,333
álcool etílico (anidro)                1,362
acetona                1,357
querosene                1,448
Nujol (óleo laxante)                1,477
Bálsamo do Canadá                1,537

Os índices de refração dos minerais não opacos mais comuns variam entre 1,326 (vilaunita) até
2,415 (goetita). Cerca de 56% deles, situam-se entre 1,475 e 1,700 (Fleischer et al., 1984).
Portanto, é plausível utilizar-se de um meio de imersão em análises ópticas como o Bálsamo do
Canadá, uma vez que seu índice de refração é igual a 1,537, ou seja, próximo ao ponto médio deste
intervalo.
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Figura I.9: Dispersão dos índices de refração da luz branca, 
                           observada em um prisma de vidro.

Dispersão ou cromatismo:
A equação Ï mostra claramente que o índice de refração de uma substância difere para as várias
cores que compõem a luz branca. Este fato pode ser facilmente demonstrado pela conhecida

experiência do prisma.
Um estreito feixe de luz branca,
incidindo sobre a parede de um prisma
de vidro ou de alguma outra
substância transparente, decompõe-se
em cores individuais que formam o
espectro visível, uma vez que o prisma
tem um índice de refração diferente
para cada uma das cores.
Na Figura I.9, é mostrado apenas os
dois raios extremos do espectro da luz
visível, ou seja o vermelho (r), com
λ= 7700 Å e o violeta (v), com λ=
3900 Å. Se o índice de refração do
prisma para a cor vermelha: nr= 1,50
e para o violeta : nv= 1,60, temos que:

ou
seja, o raio vermelho terá um ângulo
de refração (lr)menor que o do violeta
(lv). Verifica-se portanto que raios de
luz com comprimentos de onda mais
curtos têm velocidades menores e
consequentemente refratam-se menos
do que aqueles de comprimentos mais

longos. Generalizando, podemos dizer que em substâncias incolores, o índice de refração varia
inversamente ao comprimento de onda da luz.
Por fim, define-se a dispersão (D) de um meio qualquer como sendo a diferença entre os índices de
refração para o violeta e o vermelho:

D= nviol - nverm  ÑÑ

Ângulo crítico e a reflexão total:
A leI.de Snell, expressão Ð, mostra que:

Ò

Então, se “ni” for menor que “nl” a relação nI./ nl será sempre menor do que 1,0 e
consequentemente l será sempre menor que i, ou seja, sempre haverá refração com o raio refratado
(l) aproximando-se da normal.
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polarizado 

Por outro lado , se o meio de incidência do raio de luz tiver um índice de refração nI> nl, a razão
nI/ nl  será sempre maior que
1,0 e evidentemente, l será
maior que I Portanto para que
haja refração, há necessidade
que o ângulo I seja tal que leve r
a ser menor do que 90o, ou que
o senr < 1 Caso isto não ocorra,
teremos uma situação de
indeterminação na eq. 9, que
pode ser escrita como:

Ó

O valor de i que leva o sen r = 1 ou r = 90° (ic na Figura 1.10) é designado por ângulo crítico. Para
valores de i superiores ao ângulo crítico não se observará mais refração mas apenas reflexão -
reflexão total.

Polarização da luz:

As ondas de luz se propagam em movimento ondulatório transversal no qual a direção de vibração
é perpendicular à direção de propagação.

A luz natural, ou não polarizada, apresenta direções de
vibração em inúmeras direções, mas todas elas
perpendiculares à direção de propagação do raio, conforme
mostra a Figura I.11.

A luz polarizada, por sua vez, apresenta apenas uma
direção de vibração, também perpendicular a sua
direção de propagação, conforme se observa na Figura
I.12.
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Obtém-se a polarização da luz através dos seguintes métodos:
4Polarização por Reflexão e Refração
4Polarização por Absorção Seletiva
4 Polarização por Dupla Refração

Polarização por reflexão e refração
A luz incidente em uma superfície plana e polida sofrerá
em parte reflexão, que será polarizado perpendicularmente
ao plano de incidência, enquanto que a porção refratada
será polarizada paralelamente ao plano de incidência.

O grau de polarização será função de vários fatores, como
qualidade e índice de refração da superfície refletora e ,
principalmente, do ângulo de incidência do feixe de luz
que, segundo Brewster, atingirá a máxima polarização
quando os raios incidentes e refratados forem
complementares, ou seja, quando sen l = cos I.

Polarização por absorção
Emprega-se para isto substâncias que deixam atravessar a luz apenas em certas direções
preferencias, como cristais de turmalina cortadas paralelamente ao eixo cristalográfico “c” ou

através de polaróides.
A turmalina, por exemplo, apresenta a
propriedade de transmitir a máxima
quantidade de luz para os raios que
apresentem direção de vibração
paralelas a sua direção de maior
alongamento, ou paralelos ao eixo
cristalográfico “c”. Assim quando um
feixe de luz não polarizado atinge a
turmalina, todos os raios que
apresentam direção de vibração
diferentes daqueles de seu eixo
cristalográfico “c” serão absorvidos pelo
cristal. Os transmitidos, estarão
polarizados com direção de vibração
paralela a aquela direção cristalográfica.

Polarização por dupla refração
Um raio de luz ao atravessar um meio anisotrópico se refrata desdobrando-se em dois raios que
vibram em planos perpendiculares entre si denominados: extraordinário (“E”) e ordinário(“O”). A
calcita exibe este fenômeno de maneira notável , uma vez que nε = 1,486 e nω = 1,658. Assim, um
cristal de calcita cortado convenientemente em duas partes, que são coladas entre si por bálsamo do
Canadá (nb=1,537). A esta montagem, dá-se o nome de Prisma de Nicol.
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Quando um o raio de luz natural incide, com um ângulo conveniente em uma das faces do prisma,
este se desdobra em dois outros denominados: extraordinário (E) e ordinário (O) que possuem
direções de vibração ortogonais, conforme mostra a Figura I.15.

O raio ordinário (O), com índice de refração igual a nb, se propaga no cristal de calcita regido pelo
seu índice de refração nω. Ao atingir o Bálsamo do Canadá, com um ângulo de incidência maior do
que aquele denominado “ângulo crítico” (pois nb > nω), se observará o fenômeno da reflexão total,
e o raio ordinário será então absorvido pela parede emagrecida do prisma, Figura I.15. O raio
extraordinário (E), atravessa o cristal de calcita comandado pelo índice de refração nε, que é
próximo aquele do bálsamo do Canadá e nunca sofrerá o fenômeno da reflexão total (pois nε < nb)
e sempre será refratado atravessando a camada de bálsamo sem sofrer desvio apreciável. Com isso,
se obtém luz polarizada que pode ser usada de forma rotineira em microscopia.
Atualmente, os microscópios empregam polarizadores constituídos por substâncias orgânicas
designadas por placas polaróides, fornecendo luz polarizada através da absorção seletiva da luz.


