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OPTISCHE BESTIMMUNG DER GESTEINSBILDENDE
MINERALETEIL 2 - TEXTBAND (Determinacao 6ptica
dos minerais das rochas - 2" Parte - Texto) - W. E.

Trager, 1967.

Aeaba de ser lancada pela edit6ra E. Sehweizerbart'sehe Verla
gsbuehhandlug, de Stuttgart, a obra postuma de Trager sabre os
minerais das roehas.

Trata-se de urn trabalho de f6lego, ao qual 0 autor dedieou os
tiltimos anos de sua vida de grande mestre; nao teve, porem, a sa
tisfagao de ve-lo coneluido, pois a morte colheu-o de surpresa, em
plena atividade. •

A autoridade de Trager no campo da Mineralogia e da Petrolo
gia e reconhecida internacionalmente e esta obra foi realizada numa
fase de sua vida na qual atingira 0 apice de sua carreira.

Tivemos ocasiao de acompanhar pessoalmente, durante urn ano,
o trabalho metodico do autor, que exercia entao (1960 - 1961) a
direcao do Instituto de Mineralogia da Universidade de Freiburg
(Breisgau), Alemanha, e dispunha de um corpo de auxiliares alta
mente qualificado.

A obra em epigrafe constitui 0 livro-texto correspondente as
Tabelas de Determinacao de Minerais das Roehas (Optische Bes
timmung der gesteinsbildende Minerale - Teil I - Bestimmungs
tabellen ), do mesmo autor .

A maior parte do livro foi escrita pelo proprio Trager; para a
elaboracao de alguns capitulos 0 autor convidou especialistas de
renome: Minerals salinos - Otto Braitsch; Feldspatos - H. U. Bam
bauer; Cloritas - H. D. Troehim; Zeolitas - F. Taborszki. No capi
tulo sabre feldspatos colaboraram, indiretamente, os professores F.
Laves, R. L. Parker e E . Wenk.

Apos 0 faleeimento de Trager, foi 0 manuserito totalmente re
visto por O. Braitseh e as rererencias bibliograficas foram, em gran
de parte, atualizadas ate 1966.
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Esta obra destina-se a todos os que se interessam pelas Geos
ciencias, especialmente aos mineralogistas, petrologos, geologos, en
genheiros de minas, agronomos, etc., bern como aos corresponden
tes Institutos de pesquisa ou de trabalhos correntes, sempre que
o estudo das rochas se faz necessario.

Os 250 minerais de que trata 0 texto sao estudados sob os se
guintes aspetos: ocorrencia, caracteres importantes para 0 diagn6s
tico, variabilidade quimica e estrutural, transrormacoes sob diver
sas condicoes geologicas: no fim de cada capitulo constam dados
sabre 0 diagn6stico diferencial.

Como complementacao dos dados sabre Mineralogia Optica, sao
acrescentados diagramas de determinacoes rontgenograficas e, n'al
guns, casos elementos relatives a analise termo-diferencial.

o texto de 800 paginas e 2.500 reterencias bibliograficas, e ilus
trado COm 199 microfotos, 42 diagramas, 8 estereogramas, 10 dese
nhos e 16 tabelas.

Pelo exposto, verifica-se que a obra derradeira de Trager se
constltui num auxiliar indispensavel a todos aqueles que estudam
minerais e rochas com 0 microsc6pio e servira para que 0 grande
mestre seja recordado por muitos anos.

Aihur W. Schneider


