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RESUMO: A Mineralogia óptica é disciplina fundamental do currículo de todos os cursos de 
geologia do país. É de suma importância, por ser uma disciplina básica, para a maioria das 
disciplinas subsequentes do currículo do curso de Geologia, dado que trata da caracterização 
das unidades fundamentais das rochas, se fundamentando para tanto, num grande número de 
conceitos da física óptica de refração e da cristalografia, sobretudo pela simetria cristalina. 
Numa proposta de tornar mais funcional e claro o significado destes conceitos resumidos nas 
indicatrizes ópticas e nas figuras de interferência observadas nos cristais (minerais) sob o 
microscópio petrográfico, foram confeccionadas réplicas geométricas tridimensionais destas 
representações em madeira. Tais materiais foram utilizados em sala de aula na disciplina de 
Mineralogia II, do curso de Geologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Os modelos 
foram inicialmente desenhados em softwares e então confeccionados em madeira. Para 
esquematizar as indicatrizes ópticas foram produzidas esferas e semiesferas, para 
representação das indicatrizes isotrópicas, e elipses para as indicatrizes uniaxiais e biaxiais, 
com respectivas secções de corte à representar as várias possibilidades de serem observadas 
no microscópio. Para a esquematização das figuras de interferência foram geradas um círculo 
para representação do campo de visão da ocular, uma cruz, representando as isógiras das 
figuras de interferência de minerais anisotrópicos uniaxiais, e semicírculos e tiras de madeira 
para representação das isógiras das figuras de interferência de minerais anisotrópicos biaxiais.  
Com os materiais criados, foi possível melhor desenvolvimento e demonstração das bases 
teóricas, procedimentos para análise e observação no microscópio petrográfico das figuras de 
interferência e caráter óptico de minerais, especialmente no entendimento de figuras de eixo 
óptico não centrado e do movimento das isógiras para identificação da figura, de complexa 
abstração em certos casos, de estimativa para determinação do ângulo 2V, em lâminas 
delgadas. O trabalho se encontra em fase de implantação e aprimoramento, com boa 
receptividade pelos discentes e pelos monitores da disciplina, e apresentou resultados 
satisfatórios de aprovação. Constatou-se que o empenho da turma foi consideravelmente melhor 
que o das antecedentes, com 100% de aprovação e maior média que as seis turmas anteriores. 
Conclui-se que o material apresenta potencial didático, passível de aprimoramento, propiciando 
maior fixação do conteúdo e aspectos fundamentais da Mineralogia óptica. 
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