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PRÁTICA 3: POLARIMETRIA. CINÉTICA DE PRIMEIRA ORDEM.  

 

1)  OBJETIVO: Estudar a cinética da reação de hidrólise da sacarosa catalisada em meio ácido mediante 

mudanças da atividade ótica (poder rotatório) 

 

2)  INTRODUÇÃO TEÓRICA: 

As reações químicas elementares classificam-se como: reações unimoleculares que possuem uma 

cinética de primeira ordem, reações bimoleculares as que possuem uma cinética de segunda ordem, e assim 

por diante. Reações que possuem cinética de pseudo-primeira ordem são aquelas onde um dos reagentes está 

presente em grande excesso ou com uma quantidade constante. Embora, esta reação possa ser caracterizada 

cineticamente como bimolecular ou trimolecular, o reagente que não está em excesso desaparece da mistura 

reacional como em um processo unimolecular. Um método melhor de classificação da reação é especificar a 

ordem global da mesma, ou seja, a soma dos expoentes das concentrações na equação cinética empírica, que é 

uma equação diferencial ordinária. 

 A reação de hidrólise da sacarose em solução aquosa na presença de íons H3O+ é um exemplo típico 

de catálise ácido-base, onde os íons H3O+ agem como catalisadores para formar uma mistura equimolecular de 

glicose e frutose, e pode ser representada por: 

 

C12H22O11 (sacarosa) + H2O 
𝐻3𝑂

+

→    C6H12O6 (glicose) + C6H12O6 (frutose)              (1)  

 

onde a sacarose, que possui fórmula molecular C12H22O11, se hidrolisa em glicose e frutose, que possuem 

fórmulas moleculares idênticas, C6H12O6. No entanto, a glicose possui um ângulo de rotação ótica  = + 52,7o 

e a frutose  = - 92,4o. Quando uma substância oticamente ativa está presente em um meio e um feixe de luz 

passa por este meio, esta substância polariza a luz que alcança o detector. O ângulo que o detector precisa ser 

rotacionado para o sinal do detector voltar ao seu mínimo é o ângulo de rotação ótica . O ângulo de rotação 

ótica específica [] é uma quantidade que depende do ângulo de rotação ótica  propriamente dito, do 

comprimento do caminho ótico l que passa pela amostra, em dm, e da concentração da amostra [c] em g cm3. 

A equação do ângulo de rotação ótica específica [] é mostrada a seguir: 

 

 
 cl


        (2)  

 

A rotação ótica ocorre por que amostras ativas oticamente possuem índices de refração diferentes para 

luz polarizada para a direita ou esquerda. Além disso, a luz polarizada para a direita e para esquerda viaja pela 
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amostra oticamente ativa com diferentes velocidades. Esta condição ocorre porque o centro quiral possui um 

arranjo geométrico específico de quatro substituintes diferentes, cada um dos quais possui uma 

polarizabilidade diferente. Uma amostra que contém somente um enantiômero de uma molécula quiral é dito 

ser oticamente puro. O enantiômero que roda a luz para a direita é chamado de dextrógero e aquele que roda a 

luz para a esquerda é chamado de levógero. Como a sacarose desvia a polarização da luz para a direita 

(dextrógera) e como uma mistura equimolecular de glicose e frutose é levemente levógera, quantidades de 

sacarose presentes num tempo qualquer podem ser determinadas pelo método polarimétrico através da medida 

do ângulo de rotação e da mudança da concentração de sacarose, que pode ser relacionada com a rotação ótica 

específica da mistura reacional. 

 

A velocidade da reação de hidrólise da sacarose é dada pela seguinte equação diferencial ordinária: 

 

                                                   
OHOHsacar

sacar CCCk
dt

dC

32.

'
               ( 3 )  

Quando as condições experimentais são tais que as concentrações de água e íons hidrogênio ficam 

essencialmente constantes durante a reação, a equação diferencial para a velocidade do desaparecimento da 

sacarose pode ser reescrita como: 

                                                    
dC

dt
kCsacar.                                                   ( 4 )  

 

que pode ser classificada como uma reação de pseudo-primeira ordem, embora cineticamente ela seja 

trimolecular. 

 

3)  MATERIAIS E MÉTODOS: 

Polarímetro, tubos de ensaio, termômetro, agitador, cronômetro, soluções de sacarosa, ácido 

clorídrico. 

 

a) Medidas do ângulo de rotação em função de concentração 

 Determine o zero do polarímetro com água destilada (α0). Obtenha cerca de 3 leituras 

aproximando o zero pela esquerda e pela direita. Escreva no relatório o valor médio e o desvio 

padrão. 

 Meça o ângulo de rotação das três soluções padrões nas seguintes concentrações: 2,5 g/100 ml, 5 

g/100 ml e 10 g/100 ml. 

 Considerando a equação: 
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onde  é o ângulo de rotação medido; l é o comprimento do tubo polarimétrico em decímetros (l = 2 

dm) e [c] é concentração da solução em g/100 ml.  

Construa um gráfico no Excel dos valores do ângulo de rotação (corrigido com o valor de α0)em 

função da concentração de sacarose. Anote no seu relatório a equação do gráfico e o coeficiente de 

correlação do ajuste. 

 Determine a rotação específica, [], a partir do coeficiente angular do gráfico. 

 

b) Medidas cinéticas  

 

 Coloque no tubo do polarímetro a solução fornecida para a reação a tempo infinito. Desloque a 

escala do equipamento para abaixo de zero (~170º) e meça o ângulo de rotação da solução em 

tempo infinito (). Tome cuidado nessa leitura, pois o valor medido deverá ser subtraído de 

180º (valor final negativo e pequeno).  

 Meça 15 mL de HCl (2 M) usando um tubo de centrífuga, e coloque no béquer de reação. 

Meça 15 ml da solução de sacarosa de concentração 20% usando outro tubo, e adicione ao 

ácido. Acione imediatamente o relógio para registrar o tempo de início da reação. 

 Lave o tubo do polarímetro com uma pequena porção da mistura reagente e então encha-o 

completamente tendo o cuidado de evitar bolhas de ar.  

 Coloque o tubo no polarímetro e anote o ângulo de rotação.  

 Obtenha a primeira leitura da curva (ponto inicial no cálculo da velocidade) aos 10 min de ter 

começado a reação.  

 Obtenha o ângulo de rotação a cada 10 minutos, durante 50 minutos e anote os resultados na 

tabela 1 do seu relatório.  

Considere: 

 c               inicialinicialc  

kt

inicial ecc   

ktcc inicial  lnln  

ktinicial   )ln()ln(   
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 Lance num gráfico ln( - ) versus t (min) e determine t1/2. Escreva no seu relatório a 

equação do gráfico e o coeficiente de correlação do ajuste. 

 Determine a constante de velocidade (k) pelo método do tempo infinito, usando o coeficiente 

do ajuste. Calcule o período de meia vida pela equação t1/2 = 0,693/k. 

4)  POSSÍVEIS FONTES DE ERROS DO MÉTODO: 

- Variações na temperatura 

- Presença de bolhas nas soluções a medir 

- Erros na medida do ângulo 

- Possível fermentação das soluções de sacarosa 

- Possíveis impurezas nas amostras 

 

ANEXO 

Método da Leitura no Tempo Infinito 

Integrando a equação ( 3 ), obtém-se    

     
k

t

C

C


1 0ln
                                   (5) 

Como para qualquer tempo existe uma relação linear entre concentração e ângulo de rotação, ou seja:

  

 = aC + b  (6) e como C = 0 ,  = b  (7).  

Logo:  

                 

C

C

0 0
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Substituindo-se (8) em (5), temos: 
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Portanto, lançando-se ln( - ) versus t num gráfico, obtém-se uma linha reta cuja inclinação é igual 

à -k . 


