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Luz polarizada

A luz polarizada viaja e vibra em todas as 
direções através do ar. Quando a luz é res-
tringida, seja por objetos com superfícies 
polidas ou por minerais, observa-se o que 
chamamos de polarização, ou seja, essa 
vibração se propaga em apenas uma dire-
ção.
Esse evento é observado no microscópio 
petrográfico, onde é feita a identificação 
de variados tipo de minerais, tornando pos-
sível a identificação dos mesmos.
A interação com a luz abriu caminho para 
estudos de identificação de uma série de 
propriedades dos minerais que auxiliam 
em sua identificação e caracterização. As 
propriedades dos minerais como brilho, 
transparência, cor, traço e luminescência 
relacionam-se com o modo como a luz inte-
rage com um mineral. 

A luz nos minerais

Quando vemos um objeto, na verdade o que en-
xergamos é a luz que dele emana. A luz é gerada 
por ondas que o olho humano consegue captar. 
Quando essas ondas atingem um objeto, uma 
parte delas é absorvida por ele e o restante é re-
fletido. As ondas refletidas então são enxergadas 
pelos nossos olhos, dando cor aos objetos. A cor 
de um mineral depende da natureza da luz que o 
atinge.
  Traço – cor apresentada por um mineral ao 

riscar uma placa de porcelana;
  Brilho – é a quantidade de luz que o mineral ou 

gema reflete no seu interior. O brilho depen-
derá de sua transparência e da qualidade da 
lapidação da gema;

  Transparência – é a facilidade com que a luz 
atravessa um corpo. Nas gemas, a transpa-
rência depende da quantidade de inclusões, 
fraturas e da espessura do mineral. Normal-
mente, as gemas são classificadas em trans-
parentes, translúcidas e opacas;

 Refração – fenômeno onde um raio de luz é 
desviado de sua direção inicial ao atravessar a 
fronteira entre dois meios, por exemplo, o ar e 
o mineral.

  Birrefringência – quando a luz que in-
cide em uma gema dá lugar a dois fei-
xes de luz refratados, ou seja, parece 
se duplicar;

 Dispersão – Capacidade de transfor-
mar a luz branca em cores quando atra-
vessa um corpo e é refletida por ele. 
Pode ser vista a olho nu, como por 
exemplo, os diamantes que refletem as 
cores do arco-íris.
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MCTer, sob a responsabilidade do Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM, possui um 
acervo de minerais, rochas, fósseis e mete-
oritos.
A presente exposição objetiva mostrar os 
efeitos da interação da luz com os minerais, 
seja como geradora de feições particulares 
que auxiliam na identificação e valorização 
econômica, ou como poderoso instrumento 
de investigação e estudo de suas proprie-
dades físicas em geral. 
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