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Manual de instruções

No caso do aparelho de polarização, trata-se de um
aparelho para demonstração para ser utilizado em ins-
talação sobre um projetor de luz natural e para a rea-
lização de experiências de ordem qualitativa e quanti-
tativa para um grupo maior de ouvintes em escolas ou
universidades, como por exemplo a demonstração da
atividade ótica, a determinação de ângulos polarizantes
específicos e para a determinação da concentração em
relação a um ângulo polarizante específico conhecido.

1. Indicações de segurança

• Não limpar o aparelho de demonstração de polari-
zação com produtos de limpeza agressivos.

• Não encher a cubeta com líquidos que ataquem o
acrilíco.

• Tomar cuidado para que os filtros não sejam arra-
nhados.

2. Descrição, dados técnicos

No centro da placa de base de matéria plástica preta
encontram-se instalados um filtro amarelo e um
polarizador. Uma cubeta, com uma solução contendo
a substância a ser pesquisada, com marcas de 50 mm
e de 100 mm é instalada no suporte, acima desta en-
contra-se o analisador sobre um suporte com maneta
para rotação e indicador. Ao girar o analisador, o ân-
gulo poderá ser lido numa escala transparente de
+ 40° até –40°, com divisão de um grau.
Medidas: 370 mm x 330 mm x 190 mm

Ilustração 1
1 Filtro amarelo 5 Suporte com maneta pa-
2 Polarizador ra  rotação e indicador
3 Suporte para a cubeta 6Marca para 100 mm
4 Marca para 50 mm 7 Cubeta

3. Princípios de funcionamento

A luz (ondas eletromagnéticas no campo visível) que
sai do projetor de luz natural atravessa um filtro ama-
relo. A luz amarela aumenta por definição a precisão
das medidas tomadas.
Essa luz ondula a diferentes níveis:
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Um certo nível ondulatório passa de forma prioritária
através do primeiro filtro polarizante (polarizador): a
luz é polarizada. Se um segundo filtro polarizante
(analisador) é colocado por trás e girado a 90°, a maior
parte dessa luz polarizada é absorvida, porque, por
assim dizer, a “grade” desse filtro cruzado está perpen-
dicular ao plano ondulatório: máxima extinção.

Se uma substância (como uma solução numa cubeta) é
colocada no percurso do feixe, e esta gira o plano
ondulatório da luz polarizada para a esquerda ou para
a direita no sentido horário, ou seja, é oticamente ativa,
deve-se girar o analisador para obter-se novamente
uma máxima extinção.
O ângulo, em graus, entre a extinção máxima com e
sem o conteúdo da cubeta, ou seja, entre o líquido de
solução puro e a solução, é determinado através da
rotação do analisador e é um valor importante para a
medição, paralelamente à concentração da substân-
cia na solução e à altura do nível do líquido na cubeta.

4. Utilização

• Colocar o aparelho de polarização para demons-
trações sobre o projetor de luz natural e projetar a
escala bem focalizada.

• Colocar o indicador no zero. Produzir a extinção
máxima girando o analisador. Não deve haver ne-
nhuma mancha de luz oriunda do percurso do fei-
xe visível sobre a superfície de projeção.

• Encher a cubeta com um líquido para solução puro
e instalar no suporte.

• Girar o indicador para a esquerda e para a direita
até que a mancha de luz volte a ser visível a ambos
lados da escala (+/–). O valor que se encontra entre
as duas medidas é o “ponto zero” ou “ponto de re-
ferência” para as duas medições. No caso ideal, esse
ponto coincide com o “0” na escala. Por exemplo,
–6° / +4°; valor de referência: –1°

• A continuação, levar a cubeta com a solução para o
percurso do feixe e determinar a altura do nível do
líquido para cálculos posteriores.

• Do mesmo modo que com o líquido para solução
puro, determinar o ângulo de rotação com a apari-
ção da mancha de luz a ambos lados da extinção
máxima. Por exemplo, –21° / –11° resulta em -16°.
Caso o valor de referência do líquido para solução
puro seja –1°, então obtêm-se a medida de –15°
para o ângulo de rotação medido a.

5.Polarimetria

Ligações que carregam quatro substituintes ou ligantes
diferentes num centro (centro de atividade) e que po-
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dem ser refletidas num plano espelhado são oticamente
ativas. (chiral)

Elas se comportam como imagem e imagem refletida e
não podem ser levadas a coincidir completamente (for-
mas enantiômeras). Materiais oticamente ativos giram
o plano ondulatório da luz. Caso encontre-se 50% de
cada forma na mistura (forma dl), a rotação se levanta
para fora. Caso uma das formas prevalecer, o plano
ondulatório gira integralmente. O ângulo de rotação á
é uma constante de material e depende, além do tipo
de partícula, das seguintes condições:
• Longitude de onda da luz: já que por convenção a

linha sódio-D da luz de emissão (lâmpadas a va-
por de sódio) é a utilizada para medições de pre-
cisão, encontra-se um filtro amarelo na parte de-
baixo do aparelho para atingir aproximadamente
esse campo espectral.

• Temperatura: geralmente recomenda-se 20° C
para as medições.

• A quantidade de partículas giratórias: dependên-
cia da concentração de substância diluída na so-
lução e da profundidade da solução (= nível do
líquido na cubeta); relação proporcional.

• Líquido para solução.
A rotação relativa a uma quantidade específica de ma-
téria oticamente ativa (direita, esquerda = + ou -; ângu-
lo de rotação) é uma constante de material e é denomi-
nada ângulo polarizante (ângulo de rotação específico).

α α
[ ] = ± ⋅

⋅D c d
20 100

α[ ]
20
D =  giro específico com linha sódio-D e 20° C.

α =  ângulo de rotação medido (leitura da escala)
c =  Concentração da solução em gramas/100 ml

(g/0,1 dm3).
d = profundidade da solução (nível do líquido) em

dm.

5.1 Exemplos
para ângulos de rotação específicos α[ ]

20
D (rotação fi-

nal) em graus: D-glucose +52,7; D-fructose –92,4; D-
manose + 14,6; D-galactose + 80,2; D-xilulose + 33,1;
D-ribose -23,7; sacarose + 66,5; maltose + 130,4; lactose
+52,5 (Valores de Aebi, Einführung in die praktische
Biochemie (Introdução à bioquímica prática), Karger
1982)
α -D-glucose +113,0 (cristalizada a partir de água); α-
D-glucose +19,0 (cristalizada a partir de piridin); α -
hidroxibutírico –24,8; proteína –52,8 (Valores de
Rapoport/ Raderecht, Physiologisch-chemisches
Praktikum (Prática fisiológica química), VEB Editora Volk
u. Gesundheit, 1972).

Plano espelhado
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α[ ]
20
D

6. Exemplos de experiências

6.1 Ângulo polarizante específico da sacarose
Quantidades: encher um êmbolo de medição até
100 ml com 50 g de sacarose em solução diluída em
água. Encher a cubeta com a solução até a altura de
10 cm (= 1 dm). Medida do ângulo de rotação: 32°, à
direita.

 Ângulo polarizante: α[ ] = + ⋅
⋅

= +D
20 32 100

50 1
64

Assim, o ângulo polarizante (específico) determinado
encontra-se na ordem de grandeza dos valores encon-
trados na literatura.

Observação: mesmo utilizando polarímetros de preci-
são nem sempre obtêm-se os valores encontrados na
literatura. Através da tautometria e da mutarrotação
(forma α- ou β-)pode demorar bastante tempo até que
se estabeleça um equilíbrio. Deixar a solução de açú-
car mutarrotador descansar durante muito tempo (du-
rante a noite) depois de fabricada.
Em caso de armazenamento prolongado, ter cuidado
com fermentos e bactérias! Ao pesar açúcar (por exem-
plo, glucose), ler cuidadosamente a etiqueta do
vasilhame contendo o material químico! A água cris-
talizada (monohidrato) deve estar indicada na etique-
ta e deve ser compensada com adição de peso, ou deve
ser subtraída em cálculo a posteriori.

6.2 Medida de concentração
Primeiro será medido o ângulo polarizante de uma
substância. Logo, será fabricada uma solução de con-
teúdo desconhecido (ou só conhecido pelo apresenta-
dor). Nível de enchimento d = 1 dm

c = ?       α[ ]
20
D =+64°             α (medido) = + 14°

A concentração (c) em g/0,1 dm3 calcula-se como segue:

            
c

D
d

g ml= ⋅

[ ] ⋅
= + ⋅

+ ⋅
=α

α

100
20

14 100
64 1

21 9 100, /

6.3 Inversão de sacarose
Com ácido, o dissacarídio sacarose pode ser dividido
em D-glucose e D-frucose. A solução das também
oticamente ativas partes divididas tem um ângulo de
rotação diferente do da sacarose (inversão). A mistura
glucose-fructose tem proporção molar de 1:1 e cha-
ma-se então de açúcar invertido (como por exemplo
no mel sintético). A polarização específica modifica-se
à temperatura ambiente no espaço de horas até dias,
dependendo da concentração de ácido. Temperaturas
mais altas aceleram sensivelmente a inversão (resulta-
dos obtidos em horas). O ângulo polarizante modifica-
se de +66°, glucose (“glucose de equilíbrio”) +52°, D-
fructose –92,4°).
Sugestão: diluir até 50 g de sacarose num pouco de
água, encher com mais água e 5 a 20 ml de hidrogeno-
sal diluído até 100 ml. Fazer medidas à temperatura
ambiente primeiro a cada 10 minutos, logo em perío-
dos de uma hora convertendo os ângulos de rotação
em ângulo polarizante e inscrevendo os resultados no
diagrama.
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Caso efetue-se a inversão com temperaturas mais al-
tas, é recomendável trabalhar com um volume de so-
lução termoestabilizante (banho de água!) maior (1 - 2 l).
Antes de efetuar a medição são tomadas provas, que
rapidamente esfriadas são vertidas na cubeta.

6.4 Vinho
Se ocorrer uma rotação à direita, então pode ter sido
adicionada dextrose antes e depois da fermentação,
ou sacarose após a fermentação, ao vinho. Uma rota-
ção à esquerda indica um vinho natural (segundo Dr.
Steeg & Reuter).

6.5 Mutarrotação em átomos C anômeros
Este fenômeno, pelo qual uma substância oticamente
ativa modifica o seu ângulo de rotação enquanto len-
tamente estabelece-se um estado de equilíbrio, cha-
ma-se de mutarrotação.
A α-D-glucose deve ser pesada e rapidamente diluída
agitando-a. Por períodos, determina-se o ângulo de
rotação, a seguir calcula-se o ângulo específico (ângu-
lo polarizante) e inscreve-se o resultado no diagrama.

α[ ]
20
D de α-D-glucose: 112-113° ; após estabelecimento

do equilíbrio (algumas horas) + 52°; agora encontra-
se uma mistura de D-glucose α e β na cubeta. Com
fructose, a mutarrotação ocorre de forma muito mais
rápida.

      

5. Manutenção e cuidados

A cubeta de plástico acrílico é apropriada para líqui-
dos que não agridem o material. Soluções aquosas es-
tarão, de qualquer forma, no centro de interesse. A
cubeta deve ser imperativamente examinada antes de
cada utilização e deve estar absolutamente limpa e
seca. A tampa deve imperativamente ser colocada em
todo caso quando uma medição for mais prolongada
ou quando a cubeta deva permanecer no aparelho (por
exemplo, em caso de mutarrotação, ver 4.5). a limpeza
deve ser efetuada com um pano livre de poeira. Não
arranhar os filtros! Um armazenamento ao abrigo da
poeira é recomendável (capa de proteção contra a po-
eira).

(Dias)

100% α-D-glucose

aprox. 40% α-D-glucose

algumas
horas
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