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Resumo
Com vistas a  inserir  os princípios da QV nas práticas
experimentais  de  Química  Orgânica  da  UEPG,  este
trabalho tem como objetivo investigar a verdura química
de experimentos de extração ácido-base, notadamente,
de propranolol, proposto por diferentes autores, a fim de
selecionar  experimentos  que  produzam  a  menor
quantidade  possível  de  resíduos,  preferencialmente
inócuos.

Introdução 
A Química Verde (QV)  surgiu  no início  da década de
1990  como  resultado  de  uma  série  de  movimentos
anteriores que buscaram incorporar a ação responsável
e a prevenção à poluição aos diferentes segmentos das
atividades  químicas  (MACHADO,  2011).  Em  1998
Anastas e Warner (1998) apresentaram o conceito e os
princípios  da  QV.  Seus  pressupostos  assentam-se  no
tripé: uso de fontes renováveis ou recicladas de matéria
prima; aumento da eficiência energética; e evitar o uso
de substâncias tóxicas, bioacumulativas e persistentes,
buscando  incluir  segurança  inerente  aos  processos
químicos.  A  Química  Verde  possuí  12  princípios  e  os
esforços  para  difundi-los  vem  ocorrendo  ao  redor  do
mundo com destaque para a sua inserção nos cursos de
formação  profissional  de  químicos  e  áreas  afins
(ANDRAOS E DICKS, 2012; MACHADO, 2014, RIBEIRO
E  MACHADO,  2012;  ZANDONAI,  2013).  Nessa
perspectiva  as  aulas  experimentais  são  espaços
profícuos  para  a  inserção  e  a  problematização  dos
princípios da QV.

Material e Métodos
Para  a  realização  das  análises  foram  selecionados
procedimentos experimentais de extração ácido-base, de
propranolol de três diferentes fontes da literatura. Com
todas as  propostas  metodológicas  selecionadas  sendo
avaliadas  por  meio  da  Matriz  Verde(MV)  e  da Estrela
Verde(EV),  a priori,  ou  seja,  antes  dos  testes
experimentais das extrações.
A  EV  foi construída  por  meio  da  plataforma  virtual
gratuita  http://educa.fc.up.pt/  desenvolvida  pelos
propositores  das  métricas  MV  e  EV  (RIBEIRO  e
MACHADO,  2012)  e  disponibilizada  no  site  da
Universidade  do  Porto  (Portugal),  permitindo  rápidas
comparações visuais e de área verde percentual a qual é
designada Índice de Preenchimento da Estrela (IPE).

Resultados e Discussão
Os  dois  métodos  de  análises  levam  em  conta  os
mesmos  princípios  da  química  verde,  onde  a  MV
apresenta  o Percentual  de  Verdura  (PV)  e  a  EV
apresenta o IPE com os princípios sendo pontuados e
utilizados para construção de um gráfico, com o qual a

verdura  dos  experimentos  é  comparada  rapidamente,
como mostram as figuras do Quadro 1.
Quadro 1. Tabela da verdura e EVs das extrações de Propranolol

Farmacopeia Gonsalves Leite

IPE 33,34%≅ 50% 25%
PV 46,47%≅ 73,34%≅ 53,34%≅

Para os experimentos de extração do propranolol, o  de
maior  verdura  química  é  o  proposto  por  Gonsalves
(2013), em razão de utilizar HCl diluído para acidificar o
meio  e  promover  a  precipitação  do  Propranolol,
enquanto  a  metodologia  proposta  pela Farmacopeia
(2010) e por Leite (2013), utilizam respectivamente, Éter
Etílico e Diclorometano,  promovendo a precipitação do
Propranolol  devida  sua  baixa  solubilidade  em  ambos
solventes.  O  procedimento  de  Gonsalves  também  se
mostra mais verde por seus resíduos serem inócuos, ao
contrário  dos  demais,  onde  os  solventes orgânicos se
perdem  por  evaporação,  caracterizando  resíduos  de
risco  moderado a elevado.  Nos princípios  P7 nenhum
procedimento apresenta verdura, uma vez que nenhuma
matéria-prima utilizada nos procedimentos é renovável.
Quanto ao P12 a verdura é mínima, nos três casos, pois
em cada protocolo há a utilização de substâncias com
risco  elevado  a  saúde  e  no  caso  do  experimento  da
farmacopeia, também risco físico elevado.

Conclusão 
Através das análises a  priori é possível  observar uma
clara diferença na verdura dos experimentos analisados
e, na próxima etapa do trabalho, os experimentos serão
testados  experimentalmente  para  averiguar  sua  real
verdura e rendimento, realizando na medida do possível
a adequação que os torne experimentos mais verdes e
didáticos.
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