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Resumo: Apresentamos um projeto de expansão do polarímetro de alta resolução 
montado na Divisão de Metrologia Óptica do Inmetro para a aplicação em medições 
da rotação óptica em líquidos quirais. 
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Abstract: Here a project for the expansion of the Optical Metrology Division high 
resolution polarimeter is presented aiming measurements of the optical rotation in 
chiral liquids. 
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1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de superação de barreiras técnicas 
impostas pelos países importadores dos derivados 
de cana-de-açúcar exigiu a modernização da 
indústria sucroalcooleira brasileira através da 
adoção de métodos internacionalmente aceitos de 
análise de açúcar desenvolvidos pela Comissão 
Internacional de Uniformização de Métodos de 
Análise do Açúcar (ICUMSA) e das 
recomendações da Organização Internacional de 
Metrologia Legal (OIML). Isto porque o preço e 
a classificação do açúcar estão diretamente 
relacionados, através de fórmulas, a quantidades 
fisico-químicas mensuradas em amostras de 
caldo de cana ou de solução de açúcar [1]. Um 
dos fatores principais que compõe a fórmula dos 
preços é a POL, que está relacionada à 
concentração de moléculas de sacarose presentes 
nas amostras.  

A medição da POL é feita em sacarímetros, 
que são polarímetros utilizados nas indústrias 
sucroalcooleiras. A Divisão de Metrologia Óptica 
do Inmetro (Diopt), em colaboração com o PTB, 
o instituto nacional de metrologia da Alemanha 
desenvolveu a montagem de um polarímetro de 
alta resolução [2, 3] para a realização do serviço 
de calibração de placas de controle de quartzo, 
que são padrões de transferência para a 
calibração dos sacarímetros e polarímetros, 
seguindo a norma da ICUMSA-SPS-1 [4] e a 
recomendação R14 da OIML [5] e, dessa forma, 
prover a rastreabilidade das medições nesses 
instrumentos. 

Este polarímetro foi construído especialmente 
para a medição de padrões sólidos e será 
ampliado para possibilitar a medição de rotação 
óptica com grande resolução em substâncias 
líquidas.   
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2. O MÉTODO POLARIMÉTRICO 

No método polarimétrico emprega-se a radiação 
linearmente polarizada para incidir numa 
substância e medir o ângulo de rotação do plano 
de polarização que essa radiação sofreu após a 
interação. Se a substância sólida, líquida ou vapor, 
causar essa rotação, então é uma substância 
chamada quiral. Essa rotação medida pode ser 
relacionada à concentração de moléculas da 
substância numa solução, por exemplo, de 
sacarose em uma solução de água e açúcar, ou à 
sua estrutura, como no mineral quartzo cristalino 
[6−8]. A propriedade rotação óptica também é 
importante para o estudo de muitos compostos 
farmacêuticos [9, 10] e também utilizados nas 
indústrias de optoeletrônicos, como os cristais 
líquidos [11]. 

Existem vários tipos de instrumentos e 
métodos para medir a rotação óptica de 
substâncias, dependendo de sua aplicação, da 
exatidão requerida e do ângulo de rotação a ser 
medido [12–15]. O polarímetro da Diopt emprega 
o método do polarizador girante e radiação de um 
lase de He-Ne estabilizado, conforme descrito 
detalhadamente em [16]. A ampliação do 
polarímetro visa montar um sistema para a 
medição de líquidos quirais e espera-se alcançar 
uma exatidão compatível com a de calibração dos 
padrões de quartzo. 

O ângulo de rotação do plano de polarização 
apresenta dependência com o comprimento de 
onda da radiação incidente, isto é, o ângulo 
medido será diferente se for medido com uma luz 
verde ou com uma luz vermelha. Também 
depende da temperatura na substância, por isso 
precisa ser bem controlada. Finalmente, depende 
do número de moléculas de substância no 
caminho da luz, o que relaciona este ângulo 
medido à concentração da substância em solução 
líquida, ou à espessura, como no caso do cristal 
de quartzo ao longo da direção cristalográfica de 
seu eixo óptico. 

3. TESTES NO PRIMEIRO PROTÓTIPO 

3.1. Protótipo do porta-amostra 

Para a medição da rotação óptica em líquidos é 
necessária a construção de um compartimento 
especial para os recipientes contendo líquidos, o 
qual deverá ser termalizado a fim de manter a 
temperatura dentro da faixa recomendada pelas 
normas [4, 5]. O protótipo é uma montagem para 
a utilização de cubetas de vidro, as quais já são 
amplamente utilizads em espectrofotômetros para 
a medição de líquidos. Foi montado um dedo frio: 
uma peça de latão termalizada penho banho 
circulante e em contacto com a cubeta do lado de 
fora da câmara A. Foi montado um isolamento 
espesso em volta do conjunto. A peça possui um 
orifício para a introdução de um sensor de 
temperatura. O início da montagem está mostrado 
na figura 1a e 1b e, na figura 2, o sistema 
montado na câmara A do polarímetro.  

Figura 1. (a) vista superior da cubeta em contacto 
com a peça de latão e em (b) com vista da cubeta.  

 

Figura 2. Protótipo montado na câmara A com os 
sensores de temperatura posicionados. 

a	   b	  
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3.2 Medições no protótipo 

Todo o sistema do polarímetro de referência da 
Diopt é automatizado. Entre as várias linguagens 
de programação mais atuais [17], foi escolhida a 
plataforma LabView para a automação do 
polarímetro, devido à facilidade para combinar 
várias tarefas num só programa [18]. As 
medições de rotação óptica foram realizadas no 
novo programa desenvolvido, o CalPol-Fixo.vi.  

O primeiro estudo realizado foi a estabilidade 
das temperaturas no sistema. No polarímetro já 
estão 3 termistores calibrados: PK007 dentro da 
câmara B (que contém um padrão de quartzo), 
PK015 dentro da câmara A, e LC210 no ar 
(próximo à saída da câmara A, onde está a 
cubeta). Foram instalados o PK019 no orifício da 
peça de latão  e LC213 dentro da cubeta (fig.1a). 
O polarímetro todo é isolado por placas de SF6, e 
o banho circulante foi deixado funcionando 
ininterruptamente por 10 dias enquanto as 
temperaturas dos 5 sensores foi registrada. A 
temperatura na sala é mantida em torno de 20 °C 
pelo sistema de refrigeração ambiente central. A 
figura 3 mostra as temperaturas ao longo de 3 h. 
A peça de latão ficou na mesma temperatura do 
banho (linhas azul e vermelha) em torno de 
20,083 °C, atestando a boa aplicação do princípio 
do dedo-frio neste sistema. A temperatura no ar 
dentro da cubeta (linha verde) ficou em torno de 
20,085 °C, sendo praticamente 0,002 °C de 
gradiente, o que indica que o sistema está 
funcionando bem para termalizar a cubeta. A 
temperatura no ar ambiente dentro do polarímetro 
(linha rosa) ficou dentro do estabelecido pelas 
normas [4, 5]. 

O segundo estudo foi medir a rotação óptica 
do sistema vazio (somente ar) e com a cubeta 
vazia, para conhecer o limite de detecção, ou seja, 
qual o menor valor possível de ser medido. Cada 
conjunto de medição com CalPol-Fixo.vi faz 6 
repetições do padrão de quartzo IP884 dentro da 
câmara B e 6 repetições de medidas na câmara A. 

 
Figura 3. Monitoramento da temperatura. 

Com o protótipo montado e a cubeta vazia, o 
valor de rotação óptica foi (0,00018 ± 0,00034) °; 
removendo o protótipo, foi (0,00012 ± 0,00011) °. 
Os valores encontrados mostram que a cubeta é 
de ótima qualidade, pois não apresenta rotação 
óptica, sendo praticamente o valor do ar (que não 
apresenta rotação óptica). Valores de rotação 
óptica menores do que estes não conseguirão ser 
resolvidos neste sistema. Os próximos passos 
serão medidas com líquidos quirais em 
temperaturas controladas. 

4. CONCLUSÃO 

Neste artigo foi apresentada a proposta para a 
expansão do polarímetro de alta resolução 
montado na Diopt, que possibilitará a medição da 
rotação óptica em líquidos quirais com grande 
exatidão. Apresentamos a montgem de num 
primeiro protótipo e a realização de testes de 
estabilização da temperatura e estabelecimento 
do limite de resolução para as medidas de rotação 
óptica. 
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