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Resumo 
O presente estudo avaliou a verdura química dos 
experimentos didáticos de síntese do AAS e salicilato de 
metila, utilizando a métricas Estrela verde, Matriz verde e 
de massa. Os resultados experimentais para o AAS 
permitiram construir um novo protocolo, mais verde, para 
a síntese deste composto. As análises das sínteses do 
salicilato de metila identificaram a possibilidade de atingir 
uma metodotologia mais verde e serão testadas em 
estudos futuros. 

Introdução 
A QV é o projeto, o desenvolvimento e a implementação 
de processos químicos sustentáveis, que se estrutura em 
12 princípios nas categorias de uso de fontes renováveis, 
aumento da eficiência energética e redução de 
substâncias tóxicas, de maneira a conservar 
produtividade e utilizar de matérias-primas seguras. 
Possui destaque na síntese orgânica e, portanto, no 
âmbito acadêmico para a melhoria das normas práticas. 
(SANDRI, 2018). Logo, este trabalho propôs a otimização 
das sínteses do AAS por meio da substituição do 
catalisador e redução de excesso de reagente, e do 
salicilato de metila realizando uma pesquisa bibliográfica 
de protocolos para identificar possíveis melhorias. 

Material e Métodos 
A síntese de AAS, seguindo a metodologia de Pavia et al. 
(2009), foi modificada conforme o Quadro 1 abaixo: 
Quadro 1 – Procedimento de síntese de AAS 

Na síntese do salicilato de metila, realizou-se a análise à 
priori da verdura química com base nos princípios da QV 
e por meio de uma pesquisa bibliográfica que avaliou 
diferentes protocolos disponíveis na literatura. 
Para análise da verdura química, foram aplicadas as 
métricas Estrela Verde (EV) e Matriz Verde (MV) à priori, 
e métricas de massa à posteriori, para o AAS. A EV é de 
natureza gráfica e avalia 10 dos 12 princípios permitindo 
comparações visuais daqueles princípios cumpridos e 
não cumpridos. Já a MV é a elaboração de uma matriz 
SWOT para identificar pontos fortes, pontos fracos, 
ameaças e oportunidades do processo. Por fim, as 
métricas de massa descrevem a quantificação dos 
ganhos de verdura, ou seja, verificam a eficiência de 
massa da reação (SANDRI, 2018).  
 

Resultados e Discussão 
A análise da MV identificou o uso do ácido sulfúrico e 
excesso de anidrido acético como pontos negativos na 
verdura química do protocolo da literatura. Isso pode ser 
evidenciado também na EV, Figura 1a, notadamente do 
princípio 9, referente ao uso de catalisadores. Assim, a 
alteração do catalisador ácido sulfúrico, por acetato de 
sódio que não apresenta toxicidade melhorou a verdura 
química da P9 (Fig.1b), foi eficiente e manteve 
rendimento aceitável de 69,72%, e obteve um Fator E de 
2,78, que mensura a formação de resíduos, inferior ao da 
reação com ácido sulfúrico que foi de 3,43.  

 
Figura 1. Estrela verde a) Catalisador ácido sulfúrico; b) Catalisador 

acetato de sódio. 

Quanto à redução do anidrido acético, os resultados 
mostram que é possível reduzir de 245,40% de excesso 
para 193,75% (4 mL). Reduções inferiores não se 
mostraram viáveis pelo limite imposto do equilíbrio da 
reação. No caso do salicilato de metila, foi constatado 
que o protocolo em microescala é vantajoso por reduzir 
as quantidades de reagentes usados e os resíduos 
produzidos. Ademais, o volume de metanol de 953% em 
excesso pode ser diminuído, como também aperfeiçoar o 
sistema de refluxo para a reciclagem da água 
consumida. 

Conclusão ou Conclusões 
As mudanças reacionais com ganho de verdura química 
permitiram viabilizar um novo procedimento de síntese 
do AAS com condições mais sustentáveis que os 
protocolos vigentes. Além disso, as análises das sínteses 
do salicilato de metila identificaram a possibilidade de 
atingir uma metodologia mais verde, o que seria avaliado 
em testes experimentais, mas com início da pandemia 
não foram realizados. 
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Pesar 2,0g de ácido salicílico e pipetar 5,0mL de 
anidrido acético, adicionando o catalisador*. Aquecer 
em banho-maria em 40 minutos a 40°C, conforme 
proposto por Luz et al. (2019). Esfriar e adicionar 30 mL 
de água para precipitação do AAS, filtrando a vácuo. 
*Catalisador A utiliza-se 4 gotas ácido sulfúrico; 
Catalisador B 0,40g acetato de sódio.  
Após a efetiva mudança do catalisador, prosseguiu-se 
com a redução do anidrido acético para  4mL e 3,5Ml. 


