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Objetivos 
 
A modernização da indústria sucroalcooleira, necessária para a superação de barreiras às exportações, demandou a 
adoção de métodos internacionais de análise de açúcar reconhecidos pela ICUMSA (International Commission for 
Uniform Methods of Sugar Analysis) e a OIML. O Projeto Sacarimetria teve início em 2003 a partir do Painel 
Setorial com o setor produtivo de açúcar e de álcool e consistiu na montagem de um serviço de calibração de 
padrões de quartzo, que proverá a rastreabilidade dos sacarímetros e polarímetros utilizados nos laboratórios das 
indústria sucroalcooleira, de fármacos e de alimentos. 
 
Introdução 
 
Todo mundo que já tomou um copo de caldo-de-cana sabe que é bem doce. Mas quão doce é esse caldo? Esta é uma 
pergunta que ultrapassa os limites do sabor: a resposta significa Real. A maior parte do setor envolvido com a 
produção e comercialização de açúcar adotou um sistema de pagamento onde o ingrediente principal é a 
concentração de moléculas de sacarose. Trocando em miúdos, é quanto açúcar é extraído de uma determinada 
quantidade do caldo-de-cana, e depois de pronto, é uma espécie de medição da doçura do açúcar. O preço da cana 
pago para o plantador, e o preço do açúcar pronto pago ao produtor é determinado por uma fórmula onde entram 
vários outros componente, mas o principal vem da doçura do açúcar. 
Há muito tempo atrás foi adotado na Europa um método de medir essa concentração para o açúcar de beterraba, 
adaptado dos métodos ópticos utilizados em análises químicas. Para isso foram criados instrumentos chamados 
sacarímetros: medem a concentração de moléculas de sacarose. Esse método, desenvolvido no PTB, Alemanha, 
tornou-se popular, foi aperfeiçoado, e hoje está em normas internacionais que são adotadas por vários países. É o 
método polarimétrico em sacarimetria [1, 2].  
 
O método polarimétrico em sacarimetria 
 
Um sacarímetro, visto na Foto 1, é um polarímetro construído especialmente para medir caldo-de-cana, ou soluções 
de água e açúcar. Neste instrumento, o caldo-de-cana purificado e clareado é colocado num tubo, atravessado por 
um facho de luz de uma só cor, e essa luz é analisada do outro lado. Essa luz que incide no tubo tem uma 
propriedade previamente definida que é alterada pelas moléculas de sacarose: chama-se direção do plano de 
polarização dessa luz. Ao atravessar o tubo, esse plano de polarização gira de um certo ângulo, que é proporcional à 
concentração de sacarose naquele volume de líquido. 
 
A escala de açúcar 
 
Foi inventada uma escala que associa esse ângulo medido nos sacarímetros diretamente à concentração de sacarose 
no açúcar: os graus Z, da palavra alemã para açúcar, Zucker. Por exemplo, um açúcar com 99,6 ºZ é classificado 
como “Export VVHP” (very very high Pol) e tem um preço; um açúcar com 99,5 ºZ é chamado “tipo 4” e tem outro 
preço. Além desse preço internacional determinado em bolsa de valores, a classificação também impacta em 
barreiras comerciais, pois certos compradores rejeitam açúcar VVHP, por exemplo, ao passo que outro comprador 
só se interessa por esse tipo. 
Os sacarímetros, então, precisam ser rastreadamente calibrados, pois suas medições têm um impacto econômico não 
só para o sistema de pagamento de cana, como também para a classificação do açúcar nas transações comerciais, 
afinal, açúcar é uma commodity. 
 
O método polarimétrico de calibração 
 
Como se calibra o sacarímetro? Da mesma forma que a maioria dos instrumentos: utilizando um padrão de 
transferência. O que seria isto? É um objeto com um valor bem definido de rotação, ou ºZ, que ao ser medido no 
sacarímetro fornece um fator de correção para as medidas do caldo-de-cana. Assim, os laboratórios da usinas 
enviam esses padrões para serem calibrados. O primeiro padrão foi uma solução de água e açúcar bem caracterizada. 
Após muitos anos de estudos foi escolhido o cristal de quartzo para ser o padrão. Discos de quartzo cristalino são 
especialmente construídos para esta finalidade, pois têm muitas vantagens sobre as soluções, como ser muito mais 
durável, pois as soluções são atacadas por fungos e bactérias, tendo vida muito curta. Enfim, as propriedades físicas 
e químicas do quartzo cristalino fazem dele um bom padrão, pequeno e transportável.  



 
Foto 1: Um sacarímetro em laboratório de descarregamento de cana de uma usina. 

 

O caldo-de-cana purificado é colocado no tubo do sacarímetro pelo funil. 
Fecha-se a tampa e o instrumento mede a rotação da polarização em ºZ.  
 
Para calibrar o instrumento, o tubo do sacarímetro é substituído por outro que 
contém o disco de quartzo em seu interior. 
 

 
O sistema de calibração de quartzo padrão no Inmetro 
 
O Brasil ainda não possuía um sistema de calibração de padrões de quartzo para dar rastreabilidade ao setor 
sucroalcooleiro, e também o de fármacos e alimentos onde polarímetros também são utilizados. A Diopt construiu 
um polarímetro para fazer a calibração desses padrões de quartzo [3], num projeto que teve colaboração com o PTB. 
O modelo do nosso instrumento é baseado no moderno polarímetro do PTB [4], e em breve nosso serviço de 
calibração será oferecido [5]. 
Ao contrário dos sacarímetros, que são instrumentos comerciais feitos para fornecerem valores rapidamente, tanto 
para determinar o teor de açúcar do caldo da cana que sai dos enormes caminhões, ou da qualidade do açúcar final 
produzido, o polarímetro para calibração de padrões é um instrumento metrológico, onde cada parte foi construída 
pensando em ter a menor incerteza possível na determinação do valor de calibração desse padrão. 
Nosso polarímetro, veja a Foto 2, foi montado com instrumentos importados e também com partes feitas nas 
oficinas do Inmetro, como as câmaras com temperatura controlada onde os padrões são colocados para serem 
medidos. A programação em LabView foi utilizada para comandar os movimentos das partes mecânicas, leitura e 
registro dos valores dos instrumentos, e também para fazer as análises e cálculos que resultarão no valor certificado 
do padrão. 
 
Foto 2: Apresentamos o polarímetro montado sobre a mesa óptica, do Lab 8, Laint. Da direita para a esquerda: laser de He-Ne 
estabilizado, isolador óptico, polarizador, autocolimador, câmaras termalizadoras porta-padrão motorizadas, polarizador montado 
em estágio rotatório motorizado com encoder óptico de 36000linhas e 2 cabeças, fotodetector, drives, fontes, medidores. 

 
 
Conclusão 
 
Apresentamos de forma bem simples o novo serviço de calibração polarimétrica de padrões de quartzo que será em 
breve oferecido pela Diopt. 
 
Referências 
[1] ICUMSA Specification and Standard (1998): Ref. No. ICUMSA SPS-1 
[2] OIML Recommandation Internationale: Saccharimètres polarimétriques gradués selon l´Échelle Internationale de Sucre de 
L´ICUMSA, R 14, Édition 1995 (F). 
[3] A.D. Alvarenga, M. Erin, R.S. França, F.R.T. Luna, H. Belaidi, and I.B. Couceiro; “A new polarimeter applied to sugar industry in 
Brazil”, artigo completo publicado em -proceedings of the “Metrology 2005” International Conference, Lyon, France. 
[4] Michael Schulz, Andreas Fricke, Klaus Stock, Ana D. Alvarenga, Hakima Belaidi; “High accuracy polarimetric calibration of quartz 
control plates”, proceedings of the IMEKO XVIII World Congress 2006”, september 17 to 22 Rio de Janeiro, Brazil.  
[5] A.D. Alvarenga, N.C.E. Pereira, L.V.G. Tarelho, R.S França, H. Belaidi, “Calibration of quartz control plates by high resolution 
polarimetry”, artigo apresentado em “V Congresso Brasileiro de Metrologia--Metrologia para a competitividade em áreas estratégicas”, 
9 a 13 de novembro de 2009. Salvador, Bahia – Brasil; publicado em “Produto&Produção” vol.11, 1 (2010), e no “OIML Buletin” julho 
2010. 


