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1. INTRODUÇÃO  

 

O laboratório de Petrografia da Faculdade de Geologia atende as atividades práticas das disciplinas 

Mineralogia Macroscópica, Mineralogia Microscópica, Microscopia de Minérios, Petrologia Metamórfica, 

Petrologia Sedimentar, Petrologia Ígnea, Prática Integrada em Petrologias e Geologia Estrutural e Estágio de 

Campo II do Curso de Graduação em Geologia. O acervo do laboratório apresenta uma quantidade razoável 

de amostras de minerais e rochas provenientes de vários lugares do mundo, em especial da Província 

Carajás. Neste ambiente encontram-se materiais das atividades didáticas e das aulas práticas que ficam a 

disposição dos alunos para consulta e utilização. Contudo, o acervo encontra-se desorganizado e falta 

material didático para complementar os livros disponíveis na biblioteca. O objetivo principal do projeto é a 

confecção de um atlas digital de imagens de minerais e rochas com a descrição de suas propriedades físicas e 

óticas e a divulgação desse material em mídia eletrônica. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No desenvolvimento do trabalho utilizou-se o Microscópio Petrográfico de Luz transmitida e 

Refletida ZEISS modelo Axioskop 40, juntamente com o software de captura de imagens Axion e a 

elaboração do modelo do atlas teve como software de criação o Corel Draw X7. No caso das informações 

tanto de minerais como de rochas utilizou-se como bibliografia o livro Introduction to Optical Mineralogy 

(Nesse, 2004). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Laboratório de Petrografia conta com um espaço de 180m
2
, composto de 12 microscópios 

petrográficos que utiliza a luz transmitida, sendo 3 desses passiveis de uso em luz refletida. O acervo é 

formado de 600 lâminas, dividido em: 45% das lâminas de rochas existentes no laboratório são referente à 

disciplina Mineralogia Microscópica, 35% pertencem às disciplinas de petrologia (Ígnea, Sedimentar e 

Metamórfica); 5% de sessões delgadas utilizadas para microscopia de minérios, sendo o restante (15%) de 

trabalhos científicos e de Conclusão de Curso; os minerais presentes são principalmente dos grupos do 

feldspato, mica, piroxênio e anfibólio, além de quartzo, e apatita, zircão, allanita, epidoto, cordierita, 

estaurolita, cianita, andaluzita, carbonato, topázio, fluorita e granada etc. Após a etapa de catalogação das 

amostras, foi realizada a confecção do Atlas. 

 

O modelo do atlas adota as seguintes características: 

 

1- As informações básicas da mineralogia óptica quando se trata de minerais; 
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2- As informações básicas de rochas (ópticas) quando se trata das mesmas; 

 

3- Um hiperlink (em azul) que pode melhorar as informações adicionais e visualização de determinadas 

figuras para entendimento dos alunos, sendo aplicado ao sistema cristalográfico (Fig. 2), e no caso de rochas 

(ígneas, sedimentares e metamórficas) ilustrar os ambientes de formação de rochas ígneas, mineralogia de 

cada tipo de rocha, ambientes deposicionais, escala do tempo geológico, paragênese e fácies metamórficas, 

respectivamente. 

 

 
Figura 01: Modelo para o atlas digital. 
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Figura 02: Modelo com hiperlink para cada informação que necessite de uma melhor visualização por parte do aluno. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atlas de mineralogia consiste uma ferramenta fundamental para a organização do laboratório de 

petrografia. De posse das informações contidas no atlas, os estudantes e professores da FAGEO terão acesso 

rápido e fácil ao banco de dados do acervo do laboratório. É importante salientar que, embora esse tenha sido 

o primeiro trabalho dessa natureza na FAGEO/UNIFESSPA, faz-se necessário dar continuidade ao projeto, 

incluindo o restante do material não catalogado e novas aquisições. 
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