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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo desse treinamento é despertar o interesse sobre certos aspectos 

fundamentais da utilização dos minerais pesados na geologia. 

Desde muitos anos o homem busca na Terra os recursos que o ajuda a 

sobreviver. No dia em que conseguiu distinguir o sílex da cal ele descobriu o ferro, 

abrindo a porta para a pesquisa e para o progresso. Então as fases evolutivas de sua 

existência começaram e se processam até os tempos atuais. 

 As pedras e os metais modelaram seu modo de vida e seu desenvolvimento. 

Hoje, seu teto, suas ferramentas e variados utensílios provêm dos minerais. 

 O que é então um mineral? Um composto químico, uma obra da natureza 

edificada em tempos remotos sem condições de se reproduzir. Para o cientista como 

para o profano, o mineral representa um mundo à parte. Nada tem em comum com as 

outras espécies da Terra. Ele é único, não se multiplica como uma flor e sua existência 

parece ser eterna. 

 No desenvolvimento da erosão, seja por processos químicos ou mecânicos, os 

minerais acessórios das rochas, principalmente aqueles marcados pela sua 

estabilidade química e sua densidade elevada, se acumulam devido a vários 

processos, formando rochas sedimentares. O estudo apurado desses minerais conduz 

ao reconhecimento das rochas de onde eles provêm e às condições de seu transporte. 
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1 - DEFINIÇÃO DA PROSPECÇÃO ALUVIONAR 

  

  

 Os minerais pesados, também chamados de resistatos (resistentes) são aqueles 

que suportam a abrasão imposta pelo transporte, após a desagregação da rocha-mãe 

(da qual faziam parte de sua composição), através de agentes intempéricos (água, 

vento, gelo) e ainda resistem às condições de decomposição química proporcionadas 

pelo meio ambiente.  

 A aplicação do estudo de minerais pesados, fora do campo de geologia 

econômica e prospecção mineral, têm contribuído na solução de questões atinentes 

aos domínios da sedimentologia, oceanografia, estratigrafia, petrografia e 

paleogeografia. A sedimentologia estuda os grãos abordando sua identificação, sua 

quantificação e suas formas e aparências. Na oceanografia os minerais pesados 

permitem discorrer sobre o sentido das correntes e a origem dos transportes. Como 

exemplo, cita-se que a presença de grãos de olivina, hornblenda marrom, augita e 

hiperstênio na região do Vendée, na França, sabendo-se que não existem nos Países 

Baixos, bem próximos e ocorrendo com teores de valores inversos, indica que eles 

foram transportados por correntes marinhas orientadas do norte para o sul. Na 

estratigrafia, como na paleogeografia, nota-se uma variação no cortejo de minerais 

pesados desde que se trace um limite de estágio ou período, sobretudo quando esse 

limite corresponde a uma evolução paleogeográfica. Assim, além dos fósseis, utilizam 

os minerais pesados para delimitar os estágios da sedimentação, resolvendo 

problemas de correlações estratigráficas e reconstituições paleogeográficas regionais. 

Pode acontecer, por exemplo, que a razão granada/zircão seja elevada em certa 

formação e fraca em outra. Curiosamente, a diminuição ou aumento do teor de um dos 

resistatos em questão pode significar a passagem de um período geológico para outro. 

Assim também pode ocorrer com a cianita suplantando o teor da estaurolita entre 

formações. Mesmo um mineral bastante comum como a turmalina pode ser ótimo fator 

de correlação estratigráfica, fazendo-se um estudo sistemático de suas variedades. A 

petrografia busca se reportar a origem de certas rochas sedimentares, assim como 

tentar explicar a evolução das fases tectônicas e pós-tectônicas de zonas orogênicas.  

Malgrado as variações dentro da litologia, as associações características 

permanecem constantes e é este o grande interesse que tem o estudo dos minerais em 

grãos. As associações podem, ao mesmo tempo, ser independentes da natureza 

litológica global da rocha e persistir intacta ao longo de uma série sedimentar. 

Assim, a aplicação do estudo de grãos pesados como método de prospecção 

mineral, em todas as suas fases de investigação, tem sido incrementada e amplamente 

utilizada em termos mundiais, de preferência em regiões de climas temperados a 

tropicais, através da concentração de minerais extraídos de aluviões, como método 
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corrente de descobrimento e delimitação de jazimentos primários e secundários de 

várias espécies.  

 Entende-se por jazidas aluvionares aquelas formadas por um ou mais minerais 

de interesse econômico, acumulados em aluviões fluviais ou marinhos, normalmente 

representados por níveis de cascalhos inconsolidados, com densidades elevadas e 

grande resistência aos processos intempéricos e ao transporte. O comportamento de 

um grão em uma corrente de competência determinada não depende apenas de sua 

densidade, mas também de sua forma e tamanho. Assim, os minerais filitosos são 

transportados mais longe do que aqueles com formas esféricas ou poliédricas. 

 Minerais pesados, devido às suas densidades, acumulam-se associados com os 

materiais estéreis de menor densidade e de mesma equivalência hidráulica (ou seja, 

grãos maiores), em locais específicos nos leitos das drenagens. Isso implica 

favorecimento em áreas onde há fortes mudanças no regime hidrodinâmico do fluxo da 

corrente, verificando-se a quebra de sua competência. Para a deposição dos grãos 

influem a velocidade da água (que depende do gradiente do rio, ou seja, declividade do 

leito), a intensidade da turbulência, a densidade do material transportado e a morfologia 

do fundo do rio. 

 Quais aplicações pode-se esperar a partir de análises detalhadas de minerais 

pesados? 

 Em cartografia geológica de regiões com cobertura, os concentrados efetuados 

nos leitos dos riachos vão auxiliar no reconhecimento da litologia do substrato. No 

domínio de rochas graníticas o estudo de paragêneses de minerais acessórios pode 

caracterizar as diferentes fácies de granitóides. O estudo do panorama cristalino, 

quanto ao teor e a repartição de certos elementos-traço nesses minerais, conduzem a 

excelentes verificações, acentuando a natureza das rochas graníticas, sua gênese e 

seu grau de contaminação do magma em certos elementos raros. Auxilia, também, na 

reconstituição da evolução geral do magmatismo no contexto regional. 

 Para rochas máficas e ultramáficas esperam-se bons resultados quanto à 

correlação entre a composição química de certos minerais com o tipo de jazimento ou a 

condição do “mise en place” de um maciço. 

No domínio das rochas metamórficas, o estudo da composição química de 

granadas permite visualizar o aumento progressivo de metamorfismo regional e de 

reconstituir, com certa precisão, a composição original das rochas mães. Alguns 

minerais resistatos, como zircão, granada, estaurolita e cianita, possibilitam, na maioria 

das vezes, identificar a origem para ou orto de gnaisses e anfibolitos. 

O uso sistemático de reconhecimento por minerais resistatos no mundo foi 

empregado pela primeira vez no Brasil em 1880, por Orville Derby. Existem vários 

exemplos de sucessos na exploração mineral por bateia, onde inúmeras ocorrências 

econômicas de cassiterita, wolframita, columbita-tantalita, ouro e diamante foram 

descobertas nas décadas de 60, 70 e 80. Em 1978, a CPRM descobriu uma grande 
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jazida de cassiterita, a qual denominou Província Estanífera do Mapuera, situada a 300 

km a norte de Manaus-AM. 



 

5 

 

2 - PLANEJAMENTO DA PROSPECÇÃO ALUVIONAR 

 A maioria dos levantamentos geoquímicos realizados pela CPRM, envolvendo a 

coleta de sedimentos ativos de corrente e concentrados de bateia, está assentada em 

cartas plani-altimétricas na escala 1:100.000. A drenagem é bem traçada e favorece a 

projeção dos pontos de coleta das amostras (fig. 1). O prospector deve ir para o campo 

munido de seu mapa com todos os pontos já plotados, numa densidade de 

amostragem de uma amostra para cada bacia hidrográfica com área entre 10 a 20 km2, 

e com a lista de coordenadas UTM de cada ponto. Isso vai facilitar seu acesso a cada 

ponto, “navegando” para cada um deles, com o GPS, à medida que forem procurados. 

 

 

Figura 1 - Esboço de planejamento de pontos de amostragem. 
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3 - PROCEDIMENTOS DE CAMPO 

3.1 - Metodologia de coleta de amostra 

 Para a definição dos pontos de amostragem, deve-se escolher alguns 

segmentos de rios, placeres, onde melhor se acumulam os minerais resistatos. Assim, 

zonas internas de curvas de rios oferecem grande potencial para o desenvolvimento do 

placer (fig. 2). 

 

 

Figura 2- Exemplo de zonas favoráveis à deposição de minerais pesados no leito do rio. 

As confluências de rios afluentes do principal favorecem o acúmulo de minerais 

pesados, tendo em vista a perda de competência do menor no encontro com o principal 

(fig. 3). 

 

Figura 3 - Exemplo de baixa de velocidade de fluxo motivando a deposição. 
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Figura 4 - Exemplo de travessões atuando como concentradores de minerais pesados. 

 

Também diques e travessões de rochas favorecem o acúmulo de minerais 

pesados, atuando como barreiras dentro do rio, quebrando a velocidade do fluxo da 

corrente (figura 4). 

1
v1

v2

 

 

Figura 5 - Placer desenvolvido em zonas de alargamento de um rio. (1) depósito 

aluvionar. Corrente com velocidade V1 > V2. 

 

Por fim, dentre as condições de formação de placeres mais comuns, cita-se 

também as zonas de alargamento do canal de um rio, verificando-se novamente a 

queda da velocidade de corrente, motivando a precipitação e acúmulo dos resistatos 

(figura 5). 

A bateia (foto 1) é o instrumento normalmente utilizado para amostragem de 

aluviões em pesquisa mineral. A coleta de material deve ser feita com pá (foto 2), 

aprofundando-se o local escolhido em pouco mais de 20 cm, visando atingir a fração 

cascalho. Um volume em torno de 20 litros é o ideal. Para a concentração desse 

material usa-se uma bateia cônica, buscando-se concentrar ao fundo aqueles minerais 

com densidade acima de 2,9. 

 A existência de certa quantidade de areia (quartzo, dentre outros minerais claros 

de baixa densidade) no fundo da bateia é normal, devendo-se apurar a concentração 

de maneira que reste um diâmetro entre cinco e sete centímetros. Todo esse material 

deve ser acondicionado em saco plástico devidamente etiquetado e bem embalado 

para transporte até o laboratório responsável por sua preparação pré-análise. 
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Foto 1 - Tipo de bateia mais comumente usado (ao lado, uma peneira). 

 

 

Foto 2 - Pá e balde de 10 litros utilizados na coleta de material para concentração. 
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3.2 - Tratamento das amostras 

 3.2.1 - Peneiramento 

 Ao cavar o terreno para obtenção de um horizonte mais favorável à 

concentração dos resistatos, é natural a coleta de material grosseiro transportado pela 

corrente. Quando da coleta, após encher o balde com volume em torno de 20 litros, 

submete-se todo o material a uma peneira de malha grossa (5 mm x 5 mm, foto 3), 

eliminando-se a fração cascalho e, em seguida, passa-se toda a amostra por uma 

peneira fina (16# = 1 mm x 1 mm, foto 4), obtendo-se enfim o material que realmente 

interessa, ao tempo que facilita o processo de concentração dos minerais pesados 

(Fotos 5 e 6). 

  

Foto 3 – Modelo de peneira de malha 

grossa, com diâmetro ajustável à bateia. 

Foto 4 – Modelo de peneira de malha fina, 

com diâmetro ajustável à bateia. 

 

 3.2.2 - Concentração 

 Após o peneiramento, o material já deve estar acondicionado sobre a bateia, 

quando então se passa a impor movimentos oscilatórios na superfície da água, 

formando “ondas” e fazendo com que os grãos se arrumem numa “corrida” dos mais 

pesados para o fundo do cone. A penetração da água como “ondas” nas bordas da 

bateia vai aos poucos eliminando os minerais menos densos, até que a apuração atinja 

o volume necessário e satisfatório para os procedimentos de laboratório (Foto 7). Todo 

esse processo é assim auxiliado por utensílios imprescindíveis à prospecção por 

concentrados de bateia (Foto 8). 
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Foto 5 - Eliminação do material grosseiro, com a peneira sobre a bateia. 

 

Foto 6 - Eliminação do material grosseiro, com a peneira sobre a bateia. 
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Foto 7 - Movimentos oscilatórios para concentração dos resistatos. 

 

 

Foto 8 - Conjunto de equipamentos para coleta de minerais pesados. 
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4 - PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO 

FLUXOGRAMA  PARA  A  PREPARAÇÃO  DE  AMOSTRAS  DE  CONCENTRADOS  DE  BATÉIA

AMOSTRA

ANALISAR PARA OURO

QUARTEAR SE NECESSÁRIO

QUARTEADO RESTANTE

CONCENTRAÇÃO DENSIMÉTRICA
                        d = 2,9

FRAÇÃO PESADA FRAÇÃO LEVE

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA

FRAÇÃO FERROMAGNÉTICA FRAÇÃO NÃO FERROMAGNÉTICA

ANALISAR FRAÇÃO 0,3 A           FRAÇÃO 0,5 A          FRAÇÃO 0,75 A            FRAÇÃO DIAMAGNÉTICA

ANALISAR                  ANALISAR                   ANALISAR                            ANALISAR

LEGENDA

Pesagem  a  sêco

P

PP

P

P

P

PP

P

P

PP

P

 

 

4.1 - Pesagem, micro-apuração e quarteamento. 

Todas as amostras de concentrado de bateia devem ser pesadas brutas antes 

de qualquer procedimento analítico (Foto 9). No início do estudo mineralométrico de 

cada amostra é interessante se apurar todo o concentrado em uma bateia pequena ou 

improvisada (Foto 10), com a finalidade de verificar a presença de ouro no fundo do 

cone. Isso facilita o estudo, podendo-se proceder à contagem, pesagem e qualificação 

das pintas encontradas. 
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Foto 9 - Modelo de balança analítica eletrônica. 

 

 

Foto 10 - Objetos auxiliares da micro-bateia para apuração preliminar do ouro. 
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 Após esse procedimento, quando a amostra apresenta um volume excessivo, 

aconselha-se quartear para melhor tratamento com a porção restante (Foto 11). Ambas 

devem ser novamente pesadas. 

 

Foto 11 - Modelo de quarteador de amostras de concentrado de bateia 

 

4.2 - Concentração densimétrica 

Este material escolhido vai então para separação dos grãos com densidade 

maior que 2,89, alíquota esta que realmente interessa para definir o panorama mineral 

da região em estudo. Novamente a pesagem dos materiais separados. Este 

procedimento se faz submetendo a amostra ao “mergulho” no bromofórmio, líquido 

viscoso com densidade 2.89 (Foto 12). 
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Foto 12 - Exemplo de embalagem do bromofórmio para uso analítico. 

4.3 - Exame a luz ultravioleta 

 Obtêm-se então as frações ditas pesada e leve. Novamente o procedimento de 

pesagem das frações. É importante, nessa passagem, submeter as frações a luz 

ultravioleta, utilizando uma mineral light (Foto 13), visando a determinação de minerais 

que emanam fluorescência como propriedade física, podendo estar presentes em 

ambas as frações. A fração leve deve ser então armazenada visando algum interesse 

futuro. 

 

Foto 13 - Exame da amostra utilizando a mineral light. 
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Tabela 1 - Tabela de Fluorescência de Minerais 
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4.4 - Separações magnéticas 

 Iniciam-se, então, as separações magnéticas. Com o auxílio de um imã de mão 

(natural, Foto 14), procura-se recolher toda a magnetita, a pirrotita e a titanomagnetita, 

se presentes, contidas na amostra. Isso evita que esses minerais, por serem altamente 

imantados, causem entupimento nas calhetas do Separador Isodinâmico Frantz (Foto 

15). Em seguida, leva-se a amostra ao separador, submetendo a mesma às 

amperagens previstas pelo analista. Ou seja, o cursor do aparelho varia de 0,1 A até 

1,8 A. Normalmente se obtém alíquotas da amostra nas frações 0,3 A, 0,5 A e 0,75 A, 

considerando-se o restante como fração não magnética.  

  

Foto 14 - Modelo de ímã natural, dito de 

mão. 

Foto 15 - Separador Isodinâmico 

FRANTZ. 

 

Pesa-se cada alíquota e a amostra está pronta para ser levada à lupa binocular. 
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5 - ANÁLISE DE MINERAIS PESADOS COM LUPA BINOCULAR 

 A lupa binocular é um instrumento adequado ao exame de minerais de tamanho 

relativamente pequeno, a nível de 50 microns normalmente. É um exame bastante 

subjetivo que conduz a reconhecimentos preliminares da mineralogia de uma região, 

antes mesmo da determinação propriamente dita da composição de uma rocha através 

de lâminas delgadas. Assim, a observação de grãos “soltos” fornece indicações muito 

interessantes, que não são possíveis de ver em lâmina delgada. Também permite o 

estudo de um mineral isoladamente, para determinação do seu índice de refração, grau 

de dureza e ensaios microquímicos, dentre outros recursos.  

 Dentre diferentes caracteres, é interessante examinar as seguintes propriedades 

físicas: clivagem, fratura, forma, dureza, tenacidade, densidade, diafaneidade, brilho, 

cor, inclusões, traço e hábito. Muito dessas características não estão bem visíveis. É 

recomendável partir o mineral e observar numa superfície fresca, mais favorável ao 

exame de detalhe. 

 

5.1 - Clivagem  

É a tendência de um mineral se separar segundo certos planos de 

descontinuidade da rede cristalina onde as forças de ligação são mais fracas. Rompe 

gerando superfícies planas, de menor resistência, menor coesão na ligação dos 

átomos. Nem todos os minerais possuem clivagem, mas, se possuem, todos os cristais 

dessa espécie exibem normalmente. 

Tipos: 

Perfeita, proeminente, vista com facilidade - flogopita, galena. 
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Foto 16 - mica clivagem perfeita 

 

Imperfeita, regular, vista com dificuldade - diopsídio, fluorita. 

 

Foto 17 - Clivagem imperfeita, diopsídio 

Indistinta, ausente, não observada - quartzo. 
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5.2 - Fratura 

Rompimento de um mineral por impacto gerando superfícies irregulares. 

Tipos: 

Conchoidal (forma de concha) - quartzo, vidro. 

 

Foto 18 - fratura conchoidal quartzo 

Fibrosa (em forma de agulhas) - anfibólio. 

Serrilhada (em forma de serras) 

Irregular (sem forma definida) 

 

5.3 - Forma 

Relacionada ao sistema cristalino, o que condiciona a forma final do mineral 

detrítico. Todos os cristais não são originalmente limitados por face planas. Por 

exemplo, o quartzo é raramente automorfo e, nas aluviões as formas cristalinas são 

pouco freqüentes. No entanto, certos quartzos de rochas eruptivas têm forma 

bipiramidal nítida, ainda visíveis sobre grãos fraturados. É interessante, portanto, 

relembrar os sete sistemas cristalinos, para melhor visualização de certas formas 

resultantes. 
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1.- Sistema cúbico - magnetita 

 

Foto 19 - magnetita sistema cúbico 

 

 

Figura 6 - Formas de cristalização isométrica. 
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2.- Sistema tetragonal – zircão 

 

Foto 20 - zircão sistema tetragonal 

 

Figura 7 - Formas de cristalização tetragonal. 
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3.- Sistema hexagonal - apatita e 4.- trigonal – turmalina 

 

Foto 21 - apatita sistema hexagonal 

 

 

Figura 8 - Formas de cristalizações hexagonal e trigonal 
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5.- Sistema ortorrômbico – calcita 

 

Foto 22 - Sistema ortorrômbico calcita 

 

 

Figura 9 - Formas de cristalização ortorrômbica 
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6.- Sistema monoclínico - estaurolita 

 

Figura 10 - Formas de cristalização monoclínica 

7.- Sistema triclínico – cianita 

 

Figura 11 - Formas de cristalização triclínica 
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5.4 - Dureza 

Resistência ao risco de acordo com a escala de Mohs, que varia de 1-10. 

Minerais ditos macios: 1, 2 e 3 

Minerais ditos médios: 4, 5 e 6 (vidro) 

Minerais ditos duros: 7, 8, 9 e 10 

 

Tabela 2 - Tabela de dureza de Mohs 
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5.5 - Tenacidade 

Resistência à pressão de uma ferramenta ao esmagamento, ou ao corte de uma 

lâmina de aço. 

Quebradiça - calcita 

Flexível - mica 

Dúctil – ouro 

 

Foto 23 - Ouro dúctil 

Séctil - molibdenita 

 

5.6 - Densidade 

É o peso de um material comparado com igual volume de água (g/cm3) 

Líquidos densos: bromofórmio (2,89 g/cm3), iodeto de metileno (3,33 g/cm3), licor de 

clérici (4,30g/cm3) ou STP (POLITUNGSTATO DE SODIO) 

Leves - densidade menor que 2,89 g/cm3 (ex: quartzo, feldspato). 
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Foto 24 – quartzo mineral  leve 

 

Foto 25 - ilmenita, mineral pesado 

Pesados - densidade maior que 2,89 g/cm3 (ex: ilmenita, piroxênio, anfibólio). 
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Tabela 3 - Tabela de Densidades Relativas 
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5.7 - Diafaneidade 

Permeabilidade a passagem ou não da luz. 

 

Tipos: 

  

Foto 26 - Transparente - granadas, zircão Foto 27 - Translúcido - monazita, rutilo 

  

  

 

Foto 28 - Opaco - ilmenita, ouro, galena, cassiterita 
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5.8 - Brilho 

Aparência superficial, reflexo da luz na superfície mineral da luz incidente. 

Quanto maior o índice de refração mais intenso é o brilho. 

Tipos: 

Metálico - galena, molibdenita 

 

Foto 29 - galena com  brilho metálico 

Submetálico – pirolusita 

 

Foto 30 - pirolusia brilho sub metálico 
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Não metálico:  

Vítreo - quartzo, granada 

Resinoso - blenda, monazita 

Sedoso - serpentina 

Adamantino - zircão, rutilo, diamante 

 

Foto 31 - diamante brilho adamantino 

 

5.9 - Cor 

Pode ser enganosa, deve-se quebrar lascas pequenas. O que parece ter cor 

preto pode ser verde ou marrom, ex.: turmalina. 
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Tipos: 

Incolor – quartzo 

Branco - barita, calcita 

 

Foto 32 - barita, cor branca 

 

Vermelho - cinábrio, granada 

 

Foto 33 - cinábrio cor vermelha 
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Verde - piroxênio, anfibólio 

Amarelo - pirita 

 

5.10 - Inclusões  

Sólidas, líquidas e gasosas 

Comum em estaurolita, andaluzita. Cristais de quartzo podem encerrar em sua 

estrutura finas agulhas de rutilo, assim como inclusões líquidas. Também o diamante 

pode conter inclusões gasosas e impurezas carbonosas. 

 

Foto 34 - andaluzita com inclusões 

 

5.11 - Traço 

É o risco numa superfície de porcelana, é o pó do mineral. Não deve ser 

confundido com a cor do mineral. A hematita comum é preta e seu traço é vermelho. 

Obtém-se atritando o mineral contra a superfície da placa de porcelana ou mesmo no 

fundo de um pedaço de azulejo. Exemplos mais comuns: 

Vermelho - hematita 

Preto - ilmenita 

Cinza - molibdenita 
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Verde - pirita 

Castanho - ilmenita 

 

Tabela 4 - Tabela de Traços 
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5.12 - Dispersão 

É quando a luz branca é decomposta nas cores do arco Iris. 

Rutilo, diamante, zircão, esfeno, cassiterita, anatásio, epidoto. 

 

5.13 - Hábito 

Tipos: 

Dendrítico - ouro, cobre, prata 

 

Foto 35 - prata hábiro dendrítico 

Laminado - micas, molibdenita 

Acicular - sillimanita 

Prismático - turmalina, apatita 

 

Foto 36 - turmalina hábito prismático 
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Granular - quartzo 

Maciço - hematita, piroluzita 

Tabular - barita 

 

5.14 - Alteração 

É a formação de minerais secundários na superfície do mineral hospedeiro, a 

partir de processos intempéricos e ou hidrotermais. 

  

Foto 37 - Minerais com ferro ficam 

avermelhados, ferruginosos (de hematita) 

- magnetita, pirita 

Foto 38 - Minerais com titânio ficam 

esbranquiçados (do leucoxênio) - ilmenita, 

rutilo, anatásio 
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6 - ANÁLISE DE MINERAIS PESADOS COM MICROSCÓPIO 

PETROGRÁFICO 

Para minerais transparentes: 

Microscópios polarizantes foram utilizados já em 1834, por Talbot e Sorby, os 

quais demonstraram que a partir da confecção de lâminas de rochas e minerais muito 

finas, a ponto de torná-los transparentes, seria possível permitir o estudo de suas 

propriedades óticas. No exame de minerais pesados com o uso dos polarizadores as 

características óticas ficam semelhantes às das lâminas petrográficas (30 micra), mas 

com espessuras variadas. 

Faz-se necessário recordar alguns princípios elementares de ótica cristalina para 

melhor compreensão das propriedades dos minerais sob luz polarizada. 

ISOTROPIA e ANISOTROPIA 

Minerais isotrópicos são aqueles em que a luz se propaga com a mesma 

velocidade em todas as direções, no seu interior. Os minerais pertencentes ao sistema 

cúbico são isotrópicos, assim como os gases, os líquidos e os sólidos não cristalizados. 

Minerais anisotrópicos ou birrefringentes são aqueles em que a luz se propaga 

com velocidades diferenciadas, dependendo de sua direção de propagação. Ou seja, 

de acordo com seus eixos cristalinos Ng, Np e Nm, onde o índice de refração N 

demonstra estar diretamente relacionado com a velocidade de propagação da luz. 

 

6.1 - Pleocroísmo 

 É uma modificação da tonalidade ou da intensidade da coloração de um mineral, 

segundo sua orientação em relação ao polarizador, ou seja, durante uma rotação da 

platina do microscópio. Em um mineral ele é observado através de sua cor e 

intensidade, segundo as direções dos três principais índices de refração. 

 Assim, os minerais cúbicos não são pleocróicos por serem isotrópicos. Os 

minerais uniaxiais podem ser dicróicos, refletindo duas cores a partir de seus dois 

índices principais, como a turmalina. Minerais biaxiais podem ser tricróicos, como a 

hornblenda. 
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DICROÍSMO - uma cor, duas tonalidades. Minerais dos sistemas cristalinos tetragonal 

hexagonal e trigonal, ex. turmalina. 

TRICROÍSMO - três cores ou tonalidades, dos sistemas cristalinos ortorrômbico, 

monoclínico ou triclínico, ex. espodumênio. 
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Tabela 5 - Tabela de Pleocroísmo 
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6.2 - Birrefringência 

 Chama-se birrefrigência a diferença entre os índices Ng e Np. Ela é avaliada em 

função de variações de tonalidades de cores, tomando-se por referência a Escala de 

Tonalidades de Newton.  

Observado no microscópio petrográfico com os nicóis cruzados. 

 

Figura 12 - Minerais em LN e NC 

 

Minerais do sistema cúbico são isótropos. Nos outros sistemas cristalinos cada 

mineral possui cor de interferência específica, ver tabela. 

 

Figura 13 - Tabela de cores de Interferência – MICHEL – LEVY 
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6.3 - Ângulo de Extinção 

 O ângulo de extinção é o ângulo compreendido entre o índice Ng (ou Np) e uma 

direção proeminente no mineral, em geral seu alongamento, normalmente segundo seu 

eixo C. Por convenção se mede sempre o ângulo inferior ou igual a 45°. Essa 

propriedade ótica somente é observada nos minerais que possuem caracteres 

cristalográficos definidos, ou seja, clivagens e faces. Para os minerais em grãos não se 

deve calcular esse ângulo naqueles já desgastados, sem forma própria. 

 Os minerais que possuem extinção reta (ou direita) são todos os minerais 

referentes aos sistemas cristalinos tetragonal, trigonal e hexagonal (zircão, turmalina, 

apatita). 

 Possuem extinção oblíqua os minerais pertencentes aos sistemas monoclínico e 

triclínico (augita, hornblenda) 
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7. CONCLUSÃO 

 A observação somente na superfície de um mineral pode resultar em 

identificações erradas pois freqüentemente os minerais detríticos estão envoltos em um 

filme de deposição secundária por exemplo, óxidos de ferro entre outras. 

Os procedimentos de análise e identificação mineralógica é um processo de 

investigação e sistemática. Depende de vários técnicas de medidas e observações que 

devem ser seguidas para se obter um resultado final confiável. 
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