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Uma abordagem verde no estudo do verde 
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A ação acumulada do homem tem levado a desastrosas alterações do meio-ambiente com 

consequências indesejáveis que colocam em xeque a manutenção das diferentes formas de vida 

na terra. A contaminação das águas, do ar, do solo e de alimentos por defensivos agrícolas, 

resíduos industriais e solventes orgânicos, dentre outros, acentuou-se drasticamente a partir do 

Século XX, com o desenvolvimento da indústria química mundial. Ao mesmo tempo em que 

este desenvolvimento proporcionou conforto e maior longevidade aos homens, em detrimento a 

outras espécies, também tornou-se uma ameaça a este num futuro próximo, a se manter as 

práticas atuais de produção e consumo. É neste contexto que a chamada Química sustentável ou 

Química Verde (a denominação “Green Chemistry” é indicada pela IUPAC), entendida como o 

desenho, o desenvolvimento e a implementação de produtos químicos e processos para reduzir 

ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente1 vem 

ganhando importância, notadamente a partir da década de 1990. Em investigações fitoquímicas, 

frequentemente quantidades significativas de solventes tóxicos são empregados, em etapas 

sucessivas de fracionamentos e análises. A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) é 

empregada rotineiramente em investigações químicas, bem como para o controle de qualidade de 

processos e de produtos em diversas indústrias.2,3 Acetonitrila e metanol são os solventes 

orgânicos mais utilizados em HPLC, contribuindo para a contaminação acima citada, e com 

potencial efeito negativo sobre a saúde dos pesquisadores e dos estudantes envolvidos.1 Este 

mesmos solventes são ironicamente utilizados em estudos fitoquímicos, embora contribuam para 

a degradação do meio-ambiente de onde os objetos de estudos são obtidos. O etanol e a acetona 

oferecem alternativas excitantes como solventes menos tóxicos e biodegradáveis para estudos 

fitoquímicos.4 Demonstramos que a substituição de acetonitrila e de metanol por etanol e acetona 

em análises por HPLC pode ser alcançada sem comprometer o desempenho analítico.2,3,4,5 

Diferentes estratégias para tais substituições foram demonstradas através de exemplos 

específicos sobre o perfil de metabólitos de amostras naturais complexas, como Bidens pilosa, 

Lippia alba, Casearia sylvestris, Bauhinia forficata e extratos de própolis.2,3,4,5 Os métodos 

apresentados foram otimizados estatisticamente usando uma função resposta que inclui fatores 
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relacionados ao desempenho de separação e parâmetros ambientais.3 Um sistema analítico 

otimizada chamado Online extraction coupled to liquid chromatography analysis (OLE-LC), em 

que a extração da amostra solida é diretamente acoplada à sua análise por cromatografia líquida 

de alta eficiência também foi desenvolvida pelo nosso grupo.6 OLE-LC evita (i) o uso de bombas 

e válvulas diferentes das que compõem o instrumento de HPLC, (ii) o uso de solventes além 

daqueles da fase móvel, e (iii) a necessidade de interromper o fluxo de fase móvel a qualquer 

momento durante o procedimento analítico completo.6 Esses métodos foram comparados com os 

métodos de referência em relação aos seus desempenhos de separação e de extração, bem como 

por métricas abrangentes para comparar métodos de cromatografia líquida.2,7 Esses exemplos 

demonstram que diferentes estratégias podem ser usadas para substituir solventes nocivos por 

solventes verdes mantendo-se a qualidade da separação e da extração. Em nossa opinião, o 

significado de eficiência em técnicas fotoquímicas deve ser atualizado, pois pode se tornar 

anacrônico se nenhuma informação sobre sustentabilidade for considerada em conjunto com 

parâmetros tradicionais de separação e extração. 
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