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ASSESSMENT OF THE “MICRO-GREENNESS” OF SYNTHESES USING THE GREEN STAR. This article reports a study
to increase the overall greenness of chemical syntheses for first-year university laboratories. The separate evaluation of the microgreenness of the three stages of synthesis (reaction, isolation and purification) using the Green Star (GS) was implemented and their
respective contribution to overall greenness was investigated for two examples: syntheses of cobalt (III) tris(acetylacetonate) and
potassium nitrilosulfonate. Results showed that the post-reaction (work-up) steps are the most problematic for overall greenness.
Greenness optimization can be achieved by combining the greenest procedures for each step obtained from different protocols
available in the literature.
Keywords: green metrics; micro-greenness; reaction greenness improvement; green chemistry education; green synthesis.

INTRODUÇÃO
A emersão do moderno ambientalismo impôs progressivamente
a necessidade de mudar o modo de atuação e desenvolvimento da
Indústria Química1 para sujeitar as suas práticas ao novo paradigma
do Desenvolvimento Sustentável,2 o que requer que os químicos
assumam atitudes inovadoras e desenvolvam novas ferramentas
para implementar a Química de modo a que possa contribuir para
a Sustentabilidade. Esta mudança ideológica passa pela adoção de
uma atitude holística que deve ser instilada nos estudantes de química desde o início da sua formação, com a apresentação das ideias
e princípios da Química Verde3,4 e dando mais atenção ao contexto
social e industrial da Química.5 No entanto, é frequente os educadores
desta área não incluírem o tema na sala de aula e no laboratório.2,6
Em particular, a análise de revistas referentes ao ensino da Química
permite concluir que atualmente, no ensino secundário, só uma fração
limitada das experiências tem em atenção a necessidade de se incrementar a verdura da Química e que a análise desta, quando realizada,
é frequentemente vaga e subjetiva, porque é implementada com uma
postura reducionista.7 Esta situação ocorre também no ensino superior,
nomeadamente nos cursos de formação de professores, nos quais a
Química Verde continua a ser frequentemente ignorada.8
Na continuação do trabalho que se tem vindo a desenvolver sobre
a implementação do ensino laboratorial da Química Verde e sobre a
conceção de métricas de verdura para suporte desta atividade,9-14 temse em curso um estudo com o objetivo geral de aumentar a verdura
química de sínteses realizadas nos laboratórios dos primeiros anos de
cursos universitários. Em termos pedagógicos, a realização de sínteses
é importante porque, além da prática de variadas técnicas laboratoriais, permite a abordagem de vários conceitos químicos fundamentais. Além disso, o estudo do processo de síntese de um composto em
nível académico deve atender à sua desejável utilização industrial,
nomeadamente quanto ao escalamento necessário. Este aspeto é
frequentemente desprezado no ensino, por exemplo, os protocolos
existentes ignoram, geralmente, a importância das operações físicas
na atividade industrial e limitam-se a referir os perigos dos reagentes
*e-mail: gribeiro@fc.up.pt

utilizados, raramente indicando os problemas com os resíduos produzidos. Por outro lado, é importante salientar que o processo de síntese
de um composto não envolve apenas a reação química usada para a
sua obtenção, mas também o acabamento do produto (“work-up”).
Este consiste, por exemplo, na realização do isolamento do produto
(separação da mistura reacional) e da sua subsequente purificação,
duas fases quase sempre presentes no processo de síntese a seguir
à reação (ver a Figura 1, em que se procura evidenciar as diferentes
componentes materiais nas fases). Em cada uma das três fases do
processo é utilizado um conjunto de materiais e condições específicas que tem influência na verdura do mesmo. A consideração das
fases do acabamento é importante tendo em vista, nomeadamente,
a avaliação da verdura com respeito à sua realização industrial, na
qual a respetiva execução requer equipamento adicional que implica
normalmente em um elevado consumo de energia, além de custos de
capital. Atualmente, no ensino da química, pouco ou nenhum esforço
tem sido realizado no sentido de avaliar a influência destas fases na
verdura química da produção de um composto. Em consequência,
foi decidido explorar este aspeto para acrescentar um outro objetivo
ao já referido (aumentar a verdura química de sínteses realizadas no
laboratório) – o de alertar os alunos para as numerosas e complexas
facetas com importância no fabrico industrial dos produtos químicos,
mas que são vulgarmente omitidas no ensino. Assim, no âmbito do
esforço anterior de usar métricas de verdura para suporte do ensino
da Química Verde, tem-se procurado desenvolver ou rever protocolos
de experiências de síntese que suportem também este objetivo. Neste
contexto, foi decidido explorar o uso de métricas holísticas11-13 para
avaliar isoladamente a verdura de cada uma das três fases do processo
de síntese e a sua contribuição para a respetiva verdura global.
Este artigo apresenta os primeiros resultados deste programa e tem
como primeiro objetivo específico apresentar a utilização da métrica
holística Estrela Verde (EV) na avaliação separada da “microverdura”
das fases de reação (R), isolamento (I) e purificação (Pu) do produto,
bem como do seu conjunto, o processo global (G) de síntese, de modo
a procurar definir a relação entre as respetivas EV e analisar o modo
como cada uma das fases afeta a verdura global da síntese. Um segundo objetivo é chamar a atenção para a importância das operações
do work-up para a verdura do processo de síntese. Finalmente, um
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terceiro objetivo, de natureza diferente, é mostrar como se pode usar
a abundante literatura pedagógica referente a trabalhos de laboratório,
presentemente também disponível na internet, para estabelecer protocolos de verdura aumentada a serem usados em trabalhos práticos
de síntese. A aplicação do procedimento desenvolvido permite um
novo modo de realizar a otimização da verdura de síntese, com dados
de literatura, sem necessidade de realizar trabalho experimental.
Estes objetivos serão apresentados e discutidos mediante dois
casos, as sínteses do triacetilacetonatocobalto(III), [Co(acac)3], e do
tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássio (ou nitrilossulfonato de potássio),
K3[N(SO3)3]. Estas duas sínteses foram escolhidas devido ao número
apreciável de protocolos existentes para ambas e à diversidade das
EV obtidas para as várias fases da síntese.
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conjunto – o processo global. Como as fases envolvem operações de
diferente natureza quanto aos princípios da Química Verde em jogo,
as EV usadas nas diversas avaliações têm dimensões diferentes. A
Tabela 1 fornece um resumo quanto aos princípios que são usados na
avaliação da verdura em diferentes tipos de situação. Os princípios
quatro (P4) e onze (P11) não são incluídos nas EV, uma vez que nas
sínteses realizadas em contexto escolar não se planifica a criação de
novos produtos químicos (P4), nem se põe a questão de analisar o
processo em tempo real para controlar a poluição (P11), pelo que
as EV referentes à reação química propriamente dita e ao processo
global de síntese envolvem apenas dez pontas. Cada uma das fases
de isolamento e purificação do produto envolve uma EV ainda mais
simples, com apenas seis pontas, dado que, sendo operações “não
reativas” (não envolvem reações químicas), não se aplicam também
os princípios P2 (economia atómica), P3 (sínteses menos perigosas),
P8 (redução de derivatizações) e P9 (catalisadores).12,13
RESULTADOS
Síntese do triacetilacetonatocobalto(III)

Figura 1. As fases do processo de síntese e o envolvimento da matéria nas
mesmas; A, B – reagentes estequiométricos; P – produto; C – coprodutos

METODOLOGIA
Para as sínteses apresentadas, realizadas no âmbito das disciplinas
de Laboratório de Química III e de Laboratório de Química Inorgânica
dos cursos de Química de duas universidades portuguesas,15,16 foram
recolhidos protocolos (Pr) constantes nas páginas das disciplinas na
internet e outros alternativos, publicados em revistas científicas e
livros de texto de experiências de química preparativa, bem como
em páginas de universidades de outros países. Após a recolha dos
protocolos, realizou-se a avaliação e comparação da verdura das
sínteses a partir da sua análise, utilizando a EV como instrumento de
análise da verdura.11-13 Planilhas prontas para a construção automática
das EV podem ser encontradas na internet, na página “Pedagogia da
Química Verde – Educação para a Sustentabilidade”.17
A avaliação foi efetuada considerando separadamente as fases
de reação, isolamento e purificação do produto, bem como o seu

Foram encontrados seis protocolos para esta síntese,15,18-22 três em
páginas da internet de universidades,15,18,21 dois em livros de experiências de Química Inorgânica19,22 e um publicado em revista científica.20
Todos os protocolos (A-F, Tabela 2) usam o mesmo procedimento na fase de reação (R1). Relativamente ao work-up, existem
três procedimentos diferentes para o isolamento do produto (I1-I3) e
cinco para a purificação (Pu1-Pu5). Para o protocolo C não é prescrita
a realização de purificação do produto. Na Figura 2 apresentam-se
os resultados da avaliação de verdura para os diversos protocolos,
detalhados quer para cada uma das três fases (R, I e Pu), quer para
o processo global (G). Os critérios utilizados para a construção das
EV, os perigos e pontuações de todas as substâncias envolvidas e as
componentes e pontuações para construir as EV de todos os protocolos são apresentados nas Tabelas 1S a 9S do Material Suplementar.
Reação
A EV do procedimento para a reação de síntese (R1) usada em
todos os protocolos (Pr A-F, Figura 2) tem pontuação máxima para
os princípios P5, P8 e P9 porque não são usados solventes nem
substâncias auxiliares (P5), só há uma etapa (P8) e não se usam
catalisadores (P9). A pontuação é reduzida a 2 para os princípios
P1, P3, P6 e P12 porque os resíduos apresentam perigos moderados
para a saúde devido à acetilacetona em excesso (Xn) (P1) e porque

Tabela 1. Princípios usados na avaliação da verdura em diferentes situações
TIPO DE SITUAÇÃO
PRINCÍPIO
P1 – Prevenção
P2 – Economia atómica
P3 – Sínteses menos perigosas
P4 – Planificação molecular de produtos seguros
P5 – Solventes e substâncias auxiliares mais seguras
P6 – Planificação para a eficácia energética
P7 – Uso de matérias primas renováveis
P8 – Redução de derivatizações
P9 – Catalisadores
P10 – Planificação para a degradação
P11 – Análise para a prevenção da poluição em tempo real
P12 – Química inerentemente mais segura quanto a acidentes

ESCALAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE
PROCESSO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SÍNTESE
LABORATORIAL

OPERAÇÃO
NÃO REATIVA

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
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Tabela 2. Resumo dos protocolos recolhidos para a síntese do
triacetilacetonatocobalto(III)
2CoCO3 + 6(Hacac) + H2O2 → 2[Co(acac)3] + 2CO2 + 4H2O
(1)
Protocolo A15
Reação (R1): equação (1), 208% exc. acetilacetona, 738% exc. peróxido de
hidrogénio, T < 100 ºC
Isolamento (I1): arrefecimento (banho de gelo e sal), filtração, secagem
(estufa a 110 ºC)
Purificação (Pu1): recristalização (tolueno aquecido e éter de petróleo),
decantação, aquecimento, arrefecimento (banho de gelo), filtração, lavagem
(éter de petróleo gelado), secagem (ao ar)
Protocolo B18
Reação (R1): ≡ A (escala reduzida a metade)
Isolamento (I1): ≡ A
Purificação (Pu2): recristalização (tolueno e éter de petróleo ou heptano),
aquecimento, filtração, arrefecimento (banho de gelo e sal), filtração, secagem (ao ar)
Protocolo C19
Reação (R1): ≡ B
Isolamento (I1): ≡ A
Purificação: não é prescrita
Protocolo D20
Reação (R1): ≡ A
Isolamento (I2): arrefecimento (banho de gelo e sal), filtração, lavagem (etanol
arrefecido), secagem (estufa a 110 ºC)
Purificação (Pu3): recristalização (tolueno a ferver e heptano), arrefecimento
(banho de gelo), filtração, secagem (ao ar, na estufa a 110 ºC)
Protocolo E21
Reação (R1): ≡ A
Isolamento (I3): ≡ D (mas secagem não é feita na estufa e sim ao ar)
Purificação (Pu4): ≡ D (mas secagem não é feita na estufa e sim ao ar)
Protocolo F22
Reação (R1): ≡ A (aumento de escala para o dobro)
Isolamento (I1): ≡ A
Purificação (Pu5): recristalização (benzeno a ferver e éter de petróleo ou
heptano), arrefecimento (banho de gelo e sal), filtração, secagem (ao ar)

a reação ocorre a temperatura inferior a 100 ºC, mas superior à
temperatura ambiente (P6); além disso, as substâncias envolvidas na
reação (carbonato de cobalto(II) hidratado, acetilacetona, peróxido de
hidrogénio e triacetilacetonatocobalto(III) (Xn)) apresentam perigos
moderados para a saúde (P3) e de acidente químico (P12). Para os
restantes princípios, a pontuação é reduzida a 1 porque há um grande
excesso de reagentes estequiométricos e são formados coprodutos
(P2) e não são utilizadas substâncias renováveis (P7), nem substâncias
degradáveis com produtos de degradação inócuos (P10).
Isolamento do produto
Nesta fase, os procedimentos I1 (Pr A, B, C e F) e I3 (Pr E), embora
as EV não sejam todas iguais, apresentam a mesma verdura, medida
pelo IPE (índice de preenchimento da EV, percentagem de área verde
da estrela relativamente à área de verdura máxima) (IPE= 33,33),
a mais elevada de todas. A EV do procedimento I1 tem pontuação
máxima para os princípios P1 e P5, uma vez que não se formam
resíduos (P1) nem são usados solventes ou substâncias auxiliares
(P5). A pontuação é reduzida a 2 para o princípio P12, porque o
triacetilacetonatocobalto(III) (Xn) apresenta perigo moderado de
acidente químico. Nos restantes princípios foi atribuída a pontuação
mínima porque esta fase é realizada a temperatura superior a 100 ºC
(P6) com substâncias que não são renováveis (P7), nem degradáveis
com produtos de degradação inócuos (P10). No caso do procedimento
I3, a EV tem também pontuação máxima para os princípios P1 e P5
porque o único resíduo formado é o solvente (etanol), que não apresenta perigos para a saúde e o ambiente. A pontuação é reduzida a 2
para o princípio P6 porque o produto obtido é arrefecido em banho
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de gelo. Nos restantes princípios atribuiu-se a pontuação mínima
pelo facto de se utilizarem substâncias não renováveis (P7), nem
degradáveis com produtos de degradação inócuos (P10), e porque
o etanol (F), utilizado como solvente, apresenta perigo elevado de
acidente químico (P12).
Para o procedimento I2 (Pr D), a EV tem uma área verde mais
reduzida (IPE = 25,00). A pontuação dos princípios P6 e P12 é reduzida a 1, porque esta fase é realizada a temperatura superior a 100 ºC
(P6) e porque se utiliza etanol (F) como solvente (P12). A pontuação
dos outros princípios é igual à obtida nos procedimentos anteriores,
pelas razões referidas.
Purificação
Os procedimentos Pu1 (Pr A) e Pu5 (Pr F) são os que apresentam
maior verdura. As EV têm pontuação igual a 2 para o princípio P6,
uma vez que nesta fase ocorre aquecimento e arrefecimento entre 0
e 100 ºC. A pontuação é reduzida a 1 para todos os outros princípios
devido aos solventes utilizados, éter de petróleo (N, F) e tolueno (F)
em Pu1, e benzeno (T, F) e éter de petróleo ou heptano (N, F) em Pu5,
que apresentam perigo elevado para a saúde e/ou o ambiente (P1 e
P5) e de acidente químico (P12); além disso, nenhuma das substâncias utilizadas é renovável (P7), nem degradável com produtos de
degradação inócuos (P10).
As EV dos procedimentos Pu2 (Pr B), Pu3 (Pr D) e Pu4 (Pr E) são
iguais, apresentando uma área verde nula. A pontuação do princípio
P6 é reduzida a 1, uma vez que esta fase decorre à temperatura superior a 100 ºC. Nestes procedimentos utilizam-se como solventes o
éter de petróleo ou heptano (N, F) em Pu2, e o heptano (N, F) em Pu3
e Pu4, que apresentam perigos elevados para o ambiente (P1 e P5) e
de acidente químico (P12). Além disso, o tolueno (F) é utilizado em
todos estes procedimentos, apresentando elevado perigo de acidente
químico (P12). A pontuação dos princípios P7 e P10 é igual à do
procedimento anterior, pelas razões referidas.
Processo global
A EV do processo global depende das EV para cada uma das
fases, reação, isolamento e purificação. As pontuações dos princípios
P2 e P9 são iguais às pontuações para a reação, pois estes princípios
não são avaliados no isolamento nem na purificação. Na pontuação
do princípio P3, na EV global, consideram-se os perigos de todas as
substâncias envolvidas, o que implica que solventes não utilizados
na fase da reação, mas utilizados nas fases de work-up, afetem
a pontuação deste princípio. Por esse motivo, a pontuação deste
princípio na EV do processo global pode ser diferente da pontuação
da EV da reação, embora este princípio não seja avaliado nas fases
do work-up. No caso do princípio P8, considera-se a existência de
duas etapas no caso de ser realizada a purificação (etapa tem aqui
o significado de uma série de operações para obtenção do produto
isolado),23 uma correspondente ao conjunto da reação e isolamento
e outra à purificação, uma vez que se isola o produto duas vezes, a
primeira na fase de isolamento e a outra após a purificação. Também
neste caso a pontuação do princípio na EV global é diferente da
pontuação da EV da reação. Para os outros princípios, a pontuação
corresponde à mais baixa pontuação de cada princípio, considerando
todas as fases.
O protocolo C é o mais verde (G3, resulta de R1 e I1, sem purificação; IPE = 31,25). Neste caso, como não há purificação, no protocolo
global só se reduz a pontuação do princípio P6 relativamente à fase de
reação, porque o isolamento do produto realiza-se a uma temperatura
superior a 100 ºC. Para os outros princípios, a pontuação é igual à
da EV da reação.
Para os outros protocolos as EV são todas iguais, com IPE =
10,00, devido ao efeito das fases de isolamento e purificação. Para
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Figura 2. Comparação entre as EV obtidas para as fases de reação, de isolamento, de purificação e para o processo global nos vários protocolos da síntese
do triacetilacetonatocobalto(III); IPE – índice de preenchimento da EV; Pr – Protocolo; R – Reação; I – Isolamento; Pu – Purificação; G – Global; Ri, Ii,
Pui e Gi correspondem a diferentes procedimentos encontrados para a reação, isolamento, purificação e processo global, respetivamente (ver a Tabela 2);
 - Protocolo mais verde
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os protocolos B, D e E, a pontuação é reduzida devido à fase de
purificação (IPE = 0,00). Para os protocolos A e F, a purificação
tem pontuação 1 para todos os princípios, exceto para o P6 que tem
pontuação 2. No entanto, neste caso, a pontuação do processo global
fica reduzida a 1 para este princípio porque o princípio tem pontuação
mínima para o isolamento.
Os resultados da avaliação mostram que o procedimento de
isolamento e, principalmente, o de purificação do produto, são determinantes para a verdura global, implicando uma grande deterioração
de verdura entre a fase de reação e o processo global.
Síntese do tri(sulfito-κS)nitrato(3-) de potássio
Dos cinco protocolos encontrados, 16,24-27 um foi recolhido
na página da internet de uma universidade,16 dois em livros de
experiências24,25e dois em revistas científicas.26,27
Os protocolos usam três procedimentos diferentes na fase de
reação (R1-R3, Tabela 3). Relativamente ao work-up existe um único
procedimento para o isolamento do produto (I1) e três para a purificação (Pu1-Pu3). Nos protocolos D e E não é prescrita a realização
de isolamento do produto antes da purificação.
Não foi encontrada qualquer ficha FISPQ (Ficha de Informação
de Segurança para Produtos Químicos) para o tri(sulfito-kS)nitrato(3-)
de potássio, pelo que se fez, para cada protocolo, uma avaliação de
verdura considerando o produto com máxima perigosidade e outra
não considerando o produto na análise (Tabelas 10S a 18S do Material
Suplementar). A discussão que se segue foi feita admitindo perigosidade máxima para o tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássio, com base na
Figura 3, em que se apresentam os resultados da avaliação de verdura
para os diversos protocolos. Os dados recolhidos para a avaliação são
Tabela 3. Resumo dos protocolos recolhidos para a síntese do tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio
KNO2 + 4KHSO3 → K3[N(SO3)3] + K2SO3 + 2H2O
KNO2 + 4KOH + 4SO2 → K3[N(SO3)3] + K2SO3 + 2H2O

(2)

(3)
Protocolo A16
Reação (R1): equação (2), 43% exc. hidrogenossulfito de potássio, água,
solução concentrada de amoníaco e hidróxido de potássio (substâncias auxiliares), temperatura 50-100 ºC
Isolamento (I1): filtração, lavagem (solução diluída de amoníaco arrefecida)
Purificação (Pu1): ressuspensão (solução diluída de amoníaco arrefecida),
filtração, lavagem (etanol, acetona), secagem (ao ar), teste de deteção (com
permanganato de potássio)
Protocolo B24
Reação (R1): ≡ A (escala aumentada para o dobro)
Isolamento (I1): ≡ A
Purificação (Pu1): ≡ A (escala aumentada para o dobro)
Protocolo C25
Reação (R2): equação (2), 43% exc. hidrogenossulfito de potássio, água
e solução concentrada de amoníaco (substâncias auxiliares), temperatura
50-100 ºC
Isolamento (I1): ≡ A
Purificação (Pu1): ≡ A
Protocolo D26
Reação (R3): equação (3), 14% exc. hidróxido de potássio, água (substância
auxiliar), temperatura superior à ambiente e < 100 ºC
Isolamento: não é prescrito
Purificação (Pu2): recristalização (água aquecida), arrefecimento, filtração,
lavagem (água arrefecida, etanol, éter etílico), secagem (exsicador), substância
auxiliar: hidróxido de potássio
Protocolo E27
Reação (R3): ≡ D
Isolamento: não é prescrito
Purificação (Pu3): recristalização (solução de hidróxido de potássio 1 mol L-1
aquecida)
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apresentados nas Tabelas 10S a 18S do Material Suplementar, que
inclui também uma figura análoga à Figura 3 (Figura S1) resultante
da análise em que se ignorou o produto. A comparação das duas
figuras mostra uma única diferença, na EV do isolamento nos protocolos A-C, cuja verdura é maior quando se ignora o produto. Esta
situação pode parecer estranha, mas resulta de, nos outros casos, os
perigos das substâncias envolvidas serem elevados e obscurecerem
os do produto, pelo que as EV se mantêm.
Reação
O procedimento com maior verdura é o R3 (Pr D e E), cuja EV
apresenta IPE = 27,50 (Figura 3). A EV tem pontuação máxima
para os princípios P5, P8 e P9 porque o solvente utilizado (água)
não tem indicação de perigos para a saúde e o ambiente (P5), só
há uma etapa (P8) e não se usam catalisadores (P9). A pontuação
é reduzida a 2 para os princípios P1 e P6 porque o hidróxido de
potássio (Xi) e o dióxido de enxofre (Xn) em excesso constituem
resíduos com perigo moderado para a saúde (P1) e porque a reação
ocorre a temperatura inferior a 100 ºC, mas superior à temperatura
ambiente (P6). Para os restantes princípios, a pontuação é reduzida
a 1 uma vez que é usado excesso de hidróxido de potássio e são
formados coprodutos (P2), as substâncias envolvidas (nitrito de
potássio (T, N, O), hidróxido de potássio (C), dióxido de enxofre
(T) e o produto considerado com perigosidade máxima), apresentam perigos elevados para a saúde e o nitrito de potássio também
para o ambiente (P3) e de acidente químico (P12); e porque não
são utilizadas substâncias renováveis (P7), nem degradáveis com
produtos de degradação inócuos (P10).
Os procedimentos R1 (Pr A e B) e R2 (Pr C) apresentam a mesma
EV, com uma área verde mais reduzida que a anterior (IPE = 17,50).
A pontuação dos princípios P1 e P5 é reduzida a 1, uma vez que a
solução concentrada de amoníaco (C, N), utilizada em ambos os
procedimentos, e o hidróxido de potássio (C), usado no procedimento
R1, apresentam perigos elevados para a saúde e/ou o ambiente.
Isolamento do produto
A EV do único procedimento para o isolamento do produto (I1) (Pr
A-C, Figura 3) tem pontuação 2 para o princípio P6 porque a solução
diluída de amoníaco é arrefecida em banho de gelo. A pontuação
mínima atribuída aos restantes princípios é devida à utilização de
solução diluída de amoníaco (N), que apresenta perigos elevados para
o ambiente (P1 e P5), e ao produto considerado com perigosidade
máxima (P12); além disso, não são utilizadas substâncias renováveis
(P7), nem degradáveis com produtos de degradação inócuos (P10).
Purificação
Nesta fase, os procedimentos Pu2 (Pr D) e Pu3 (Pr E) têm a mesma
EV, sendo os que apresentam maior verdura (IPE = 8,33). A EV tem
pontuação 2 para os princípios P1 e P6 devido aos resíduos formados
(solução aquosa de hidróxido de potássio (Xi) em ambos os procedimentos, e éter etílico (Xn) no procedimento Pu2), que apresentam
perigos moderados para a saúde (P1) e porque nesta fase recorre-se
a aquecimento e arrefecimento entre 0 e 100 ºC (P6). A pontuação
mínima atribuída aos restantes princípios deve-se, para o princípio
P5, à utilização de hidróxido de potássio (C) em ambos os procedimentos, que apresenta perigo elevado para a saúde; para o princípio
P12, ao hidróxido de potássio (C), etanol (F) e éter etílico (F+), usados
no procedimento Pu2, que apresentam perigos elevados de acidente
químico e ao produto considerado com perigosidade máxima. Além
disso, não são utilizadas substâncias renováveis (P7), nem degradáveis
com produtos de degradação inócuos (P10).
A EV do procedimento Pu1 (Pr A, B e C) apresenta uma área verde
menor (IPE = 4,17), porque a pontuação do princípio P1 é reduzida
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Figura 3. Comparação entre as EV obtidas para as fases de reação, de isolamento, de purificação e para o processo global nos vários protocolos da síntese
do tri(sulfito-κS)nitrato(3-) de potássio considerando o produto com perigosidade máxima; ver legenda na Figura 2

a 1, uma vez que a solução diluída de amoníaco (N) constitui um
resíduo com elevado perigo para o ambiente.
Processo global
Os protocolos globais mais verdes são o D (G4, resulta de R3
e Pu2, sem isolamento; IPE = 20,00) e o E (G5, resulta de R3 e Pu3,
sem isolamento; IPE = 20,00). Para estes protocolos a verdura é
reduzida relativamente à fase de reação, devido à purificação que
reduz a 1 a pontuação do princípio P5. No entanto, e ao contrário
do que acontece nos restantes protocolos, verifica-se que a não
realização da fase de isolamento do produto permite que a síntese
seja realizada numa só etapa, sendo por isso atribuída a pontuação

máxima ao princípio P8.
Nos protocolos A, B e C verifica-se que as fases de isolamento e
purificação não têm influência na verdura da reação global. A diminuição da verdura do processo global deve-se apenas à existência de
duas etapas na síntese (uma correspondente ao conjunto da reação
e isolamento e outra à purificação), o que reduz a 2 a pontuação do
princípio P8.
Os resultados da avaliação mostram novamente que os procedimentos de isolamento e de purificação do produto são determinantes
para a baixa verdura global e que em certos casos o isolamento pode
ser menos verde que a purificação (o procedimento I1 é menos verde
que os procedimentos Pu2 e Pu3).
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DISCUSSÃO
A discussão seguinte procura avaliar até que ponto os três objetivos específicos apresentados na introdução foram cumpridos.
Utilidade da EV para a avaliação da microverdura das sínteses
Os resultados obtidos mostram que a divisão do processo de
síntese em fases (reação, isolamento e purificação) para a avaliação
da respetiva verdura utilizando a EV permite que a verdura seja
aferida em detalhe: a métrica EV é suficientemente sensível para
evidenciar quais os aspetos positivos e negativos de cada uma das
fases, isto é, a sua microverdura, e também a respetiva contribuição
para a verdura global da síntese. Em suma, a EV permite analisar
como a verdura do processo global depende das verduras das fases
de reação, isolamento e purificação.
O estudo mostrou que as relações entre as EV para estas três
fases são complexas, variando de caso para caso, embora tenham
ressaltado aspetos gerais que vale a pena evidenciar. Em primeiro
lugar, as pontuações dos princípios P2 e P9 no processo global são
forçosamente iguais às pontuações para a reação, uma vez que estes
princípios não são avaliados nas fases de isolamento e purificação.
Assim, a realização da síntese utilizando reagentes em condições
estequiométricas ou próximas da estequiometria (P2) e a utilização de catalisadores inócuos (P9) são condições favoráveis para o
aumento da verdura do processo global. Um segundo aspeto é que
na EV global, na pontuação do princípio P3, incluem-se os perigos
de todas as substâncias envolvidas, o que implica que solventes não
utilizados na fase da reação, mas apenas nas fases de work-up, afetem
a pontuação. Por esse motivo, a pontuação do princípio P3 na EV
global pode ser diferente da pontuação da EV da reação, embora o
princípio não seja avaliado nas fases do work-up.
Por outro lado, no caso do princípio P8, têm de se considerar as
etapas para o processo global, logo a pontuação poderá ser diferente
da pontuação da reação (etapa aqui com o significado de uma série
de operações para obtenção do produto isolado, ver acima). As sínteses apresentadas exemplificam esta diferença. Enquanto no caso do
triacetilacetonatocobalto(III) (ver a Figura 2), para todos os protocolos
que incluem isolamento e purificação (duas etapas), a pontuação de
P8 na estrela global, e só nesta, é reduzida a dois; em contraste, no
protocolo sem purificação (só uma etapa), a pontuação de P8 é três.
No caso do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássio, a situação é análoga,
embora seja a não realização do isolamento, e não da purificação,
que determina a pontuação máxima (ver a Figura 3). Para os restantes princípios a pontuação de cada princípio da EV global é a mais
baixa das três fases.
A importância do work-up para a verdura
O estudo mostrou que o work-up pode ser uma atividade
fortemente limitativa da verdura do processo de síntese, devido à
utilização de solventes problemáticos e de condições de temperatura
diferentes das ambientais. Este fato é demonstrado pela Figura 4,
onde, para cada uma das duas sínteses, se representa a frequência de
distribuição dos valores de IPE de cada uma das fases para todos os
procedimentos das Figuras 2 e 3. Quando se comparam as frequências
dos IPE obtidas nas fases de isolamento e de purificação do produto
para os vários protocolos das duas sínteses, verifica-se que as fases
de purificação e de isolamento apresentam uma verdura algo mais
limitada que a de reação. No caso do triacetilacetonatocobalto(III),
todos os protocolos de purificação apresentam uma verdura muito
baixa, muito inferiores aos dos isolamentos. Pelo contrário, no caso
do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássio, ocorre um isolamento com
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verdura inferior ou igual à dos procedimentos de purificação. Este
contraste, evidenciado na Figura 4, mostra a importância da escolha
criteriosa, quanto à benignidade ambiental, de solventes para o work-up. Por exemplo, no caso do triacetilacetonatocobalto(III), a baixa
verdura dos processos de purificação resulta de solventes como o
benzeno, o éter de petróleo, etc.; no caso do tri(sulfito-kS)nitrato(3-)
de potássio, a baixa verdura do processo de isolamento é devida à
utilização de uma solução de amoníaco.
Esta situação sugere que, quando se pretende embutir o ensino
da Química Verde nos laboratórios de síntese, deve-se chamar mais
a atenção dos alunos para o work-up e sua importância no processo
global de síntese.

Figura 4. Valores de IPE para as EV; R – Reação; I – Isolamento; Pu –
Purificação

Design de experiências de síntese mais verdes
A EV mostrou ser uma ferramenta adequada para estudos de
análise detalhada de protocolos de síntese disponíveis na literatura
e otimização da respetiva verdura, com vista à sua utilização em
trabalhos práticos dirigidos ao ensino da Química Verde.
No estudo de uma qualquer síntese, quando se tem vários protocolos alternativos disponíveis, a verdura pode ser melhorada por
simples combinação criteriosa da alternativa mais verde para cada
fase. Para otimizar a verdura do processo global pode-se escolher
o procedimento mais favorável para cada fase e combiná-los. Por
exemplo, na Figura 5, para a síntese do triacetilacetonatocobalto(III),
apresentam-se duas combinações (1 e 2) dos procedimentos mais
verdes de cada fase. No caso do isolamento do produto há dois procedimentos diferentes (I1 e I3) com a mesma verdura, apresentando
EV diferentes, mas com o mesmo IPE. A combinação 1 corresponde
ao protocolo A, mas pode obter-se um protocolo global mais verde
usando o procedimento I3 para o isolamento (combinação 2). Como
neste procedimento o princípio P6 tem pontuação 2, igual às respetivas pontuações para as outras fases, a sua pontuação não seria
reduzida na EV global. Para a combinação das EV é necessário
analisar a pontuação de cada princípio para cada uma das fases e o
efeito na redução da pontuação de cada princípio da EV da reação
das possíveis combinações.
No entanto, este procedimento tem limitações, já que a combinação das EV mais verdes de cada fase pode não ser suficiente para
otimizar a verdura do processo global. Esta situação é ilustrada pelo
caso da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássio, em que não
é possível obter novas combinações de verdura acrescida a partir dos
procedimentos propostos. Em situações deste tipo, os dados recolhidos podem servir de base para investigar a melhoria de verdura por
alteração das variadas condições experimentais em jogo nas diversas
fases dos processos de síntese.
Uma outra limitação do procedimento proposto resulta da periclitância da informação colocada na internet, sentida neste trabalho
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Figura 5. EV obtidas combinando os procedimentos mais verdes de cada fase para a síntese do triacetilacetonatocobalto(III)

porque a página da ref. 21, que proporcionou o protocolo E da síntese
do triacetilacetonatocobalto(III) quando se fez a recolha de informação, já não estava disponível quando, à data de submissão, se fez a
verificação das páginas na internet. Uma busca cuidadosa sobre as
páginas do Departamento de Química da Universidade de Nijmegen
revelou que a página não tinha sido transferida para outro endereço
eletrónico. Uma tentativa de contacto com o responsável da página
para esclarecer a situação não teve resultados. É de esperar que, se
as páginas consultadas forem de instituições credíveis, as situações
deste tipo sejam raras – mas o caso sucedido confirma que podem
ocorrer, sendo inerentes à propria natureza da internet.
Em suma, embora com limitações, o procedimento apresentado
permite lançar mão da abundante informação disponível na internet
sobre protocolos de síntese e “destilá-la” (ou “sublimá-la”!) com
vista a promover o aumento da verdura dos protocolos de síntese.

para efeitos pedagógicos. Quando este objetivo é frustrado, pode
focar-se a atenção nas fases de menor verdura e revê-las de modo a
aumentar a verdura.
Finalmente, o uso da EV permite novas vias de atuação com
os alunos no âmbito do ensino laboratorial da Química Verde. Por
exemplo, pode ser fornecido aos alunos o protocolo mais verde para
realização do trabalho experimental de síntese no laboratório, na
modalidade habitual, e, após a sua realização, fornecer-lhe outro
protocolo da literatura e pedir-lhe uma avaliação comparativa da
verdura dos dois por meio da construção da EV, ou outra métrica
holística.9,14 Este modo de atuação permite aos alunos um contacto
direto com os Princípios da Química Verde e a sua aplicação na
síntese de compostos, exemplificando a importância, possibilidades
e vantagens do seu uso, de modo a embutir na mente dos estudantes
modos de pensar e agir dirigidos à reformatação da química que é
requerida para incrementar a Sustentabilidade.

CONCLUSÕES
MATERIAL SUPLEMENTAR
A EV mostrou-se eficaz na avaliação detalhada da verdura das
diferentes fases dos processos de síntese – avaliação da verdura a escala mais fina (microverdura das fases). Assim, o trabalho comprovou
a versatilidade da EV, útil em variadas tarefas, tais como: analisar os
protocolos por fases (reação, isolamento e purificação do produto),
bem como o processo global da síntese; comparar detalhadamente
protocolos alternativos propostos para uma mesma síntese; construir
o protocolo mais verde resultante da simples combinação de fases;
e evidenciar os impactos mais negativos de cada fase, passíveis de
serem corrigidos com vista a aumentar a verdura global do protocolo
final e/ou da própria fase. Em suma, os resultados ampliam as potencialidades da EV encontradas anteriormente11-13 como ferramenta de
suporte ao aumento da verdura.
Os resultados do estudo sugerem que o work-up pode ser mais
problemático para a verdura do que a reação. A discussão deste aspeto
da síntese permite fazer sentir aos alunos a importância do work-up
no processo de síntese, sendo indispensável que no laboratório os
alunos sejam motivados a desenvolver técnicas de isolamento e purificação mais verdes, por exemplo, a dar especial atenção à escolha
dos solventes para realizar cristalizações.
Por outro lado, a consulta da variada literatura sobre protocolos
de síntese, em particular a disponível na internet, e a avaliação da sua
verdura por fases, permitem selecionar procedimentos mais verdes

Está disponível em http://quimicanova.sbq.org.br, na forma de
arquivo PDF, com acesso livre. Inclui: (i) critérios para a construção
da EV: tabelas onde são definidos os critérios para pontuação dos
perigos para a saúde humana, ambiente e de acidente, bem como
para a degradabilidade e renovabilidade das substâncias envolvidas
(Tabela 1S), e os critérios para a pontuação dos princípios da Química
Verde que se aplicam (Tabela 2S); (ii) protocolos e informações para
a construção das EV para a síntese do triacetilacetonatocobalto(III)
(Tabelas 3S-9S); e (iii) protocolos e informações para a construção
das EV para a síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássio (Tabelas
10S-18S) e EV construídas ignorando o produto (Figura S1).
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1. Critérios para a construção da EV
Tabela 1S. Critérios e pontuações para a classificação das substâncias para a construção da EV
a) Perigos para a saúde humana e o ambiente das substâncias envolvidas
Perigos

Saúde

Ambiente

Símbolos de perigo

Pontuação

C – corrosivo
T – tóxico
T+ – muito tóxico

3

Xn – prejudicial
Xi – irritante

2

Sem indicação

1

N – perigoso para o ambiente

3

Sem indicação

1

b) Perigos de acidente das substâncias envolvidas
Perigos

Saúde

Inflamabilidade

Reatividade

Símbolos de perigo

Pontuação

C – corrosivo
T – tóxico
T+ – muito tóxico

3

Xn – prejudicial
Xi – irritante

2

Sem indicação

1

F – inflamável
F+ – extremamente inflamável

3

Sem indicação

1

E – explosivo

3

O - oxidante

3

Sem indicação

1

c) Degradabilidade e renovabilidade das substâncias envolvidas
Características

Degradabilidade

Renovabilidade

*e-mail: gribeiro@fc.up.pt

Critérios

Pontuação

Não degradáveis ou que não possam ser tratados para se obter a sua degradação em
produtos de degradação inócuos

3

Possam ser tratadas para obter degradação com produtos de degradação inócuos

2

Degradáveis com produtos de degradação inócuos

1

Não renováveis

3

Renováveis

1

2
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Tabela 2S. Componentes e pontuações para a construção das EV (p = pontuação)
Princípio da QV

P1 – Prevenção

P2- Economia atómica

P3 – Sínteses menos perigosas

P5 – Solventes e outras
substâncias auxiliares mais
seguras

P6 – Planificação para
conseguir eficácia energética

P7 – Uso de matérias primas
renováveis

P8 – Redução de
derivatizações

P9 – Catalisadores

P10 – Planificação para a
degradação

P12 – Química inerentemente
mais segura quanto à
prevenção de acidentes

Critérios

p

Todos os resíduos são inócuos (p=1, tabela 1Sa)

3

Resíduos que envolvam perigos moderados para a saúde e ambiente (p=2, tabela 1Sa, pelo menos para uma substância,
sem substâncias com p=3)

2

Formação de pelo menos um resíduo que envolva perigo elevado para a saúde e ambiente (p=3, tabela 1Sa)

1

Reações sem reagentes em excesso (≤10%) e sem formação de coprodutos

3

Reações sem reagentes em excesso (≤10%) e com formação de coprodutos

2

Reações com reagentes em excesso (>10%) e sem formação de coprodutos

2

Reações com reagentes em excesso (>10%) e com formação de coprodutos

1

Todas as substâncias envolvidas são inócuas (p=1, tabela 1Sa)

3

As substâncias envolvidas apresentam perigo moderado para a saúde e ambiente (p=2, tabela 1Sa, pelo menos para
uma substância, sem substâncias com p=3)

2

Pelo menos uma das substâncias envolvidas apresenta perigo elevado para a saúde e ambiente (p=3, tabela 1Sa)

1

Os solventes e as substâncias auxiliares não existem ou são inócuas (p=1, tabela 1Sa)

3

Os solventes e as substâncias auxiliares usadas envolvem perigo moderado para a saúde e ambiente (p=2, tabela 1Sa,
pelo menos para uma substância, sem substâncias com p=3)

2

Pelo menos um dos solventes ou uma das substâncias auxiliares usadas envolve perigo elevado para a saúde e ambiente (p=3, tabela 1Sa)

1

Temperatura e pressão ambientais

3

Pressão ambiental e temperatura entre 0 ºC e 100 ºC que implique arrefecimento ou aquecimento

2

Pressão diferente da ambiental e/ou temperatura muito afastada da ambiental

1

Todos os reagentes/matérias-primas/recursos envolvidos são renováveis (p=1, tabela 1Sc)

3

Pelo menos um dos reagentes/matérias-primas/recursos envolvidos é renovável, não se considera a água (p=1, tabela
1Sc)

2

Nenhum dos reagentes/matérias-primas/recursos envolvidos é renovável, não se considera a água (p=3, tabela 1Sc)

1

Sem derivatizações ou com uma etapa

3

Usa-se apenas uma derivatização ou duas etapas

2

Usam-se várias derivatizações ou mais do que duas etapas

1

Não se usam catalisadores ou os catalisadores são inócuos (p1, tabela 1Sa)

3

Utilizam-se catalisadores que envolvem perigo moderado para a saúde e ambiente (p=2, tabela 1Sa)

2

Utilizam catalisadores que envolvem perigo elevado para a saúde e ambiente (p=3, tabela 1Sa)

1

Todas as substâncias envolvidas são degradáveis com os produtos de degradação inócuos (p=1, tabela 1Sc)

3

Todas as substâncias envolvidas que não são degradáveis podem ser tratados para obter a sua degradação com os
produtos de degradação inócuos (p=2, tabela 1Sc)

2

Pelo menos uma das substâncias envolvidas não é degradável nem pode ser tratado para obter a sua degradação com
produtos de degradação inócuos (p=3, tabela 1Sc)

1

As substâncias envolvidas apresentam perigo baixo de acidente químico (p=1, tabela 1Sb, considerando os perigos
físicos e para a saúde)

3

As substâncias envolvidas apresentam perigo moderado de acidente químico (p=2, tabela 1Sb, pelo menos para uma
substância, sem substâncias com p=3, considerando os perigos físicos e para a saúde)

2

As substâncias envolvidas apresentam perigo elevado de acidente químico (p=3, tabela 1Sb, considerando os perigos
físicos e para a saúde)

1

2. Síntese do triacetilacetonatocobalto(III)
2.1. Protocolos
PROTOCOLO A1
2CoCO3 + 6(Hacac) + H2O2 → 2[Co(acac)3] + 2CO2 + 4H2O
Reação. Num Erlenmeyer de 100 mL, adicionar 2,5 g (21 mmol)

de carbonato de cobalto(II) a 20 mL (194 mmol) de acetilacetona
(cerca de 208% de excesso). Aquecer a cerca de 90 ºC, com agitação e controlando a temperatura diretamente na reação. De seguida,
adicionar gota a gota 30 mL (882 mmol) de uma solução de peróxido
de hidrogénio a 10% (cerca de 738% de excesso) durante cerca de 30
min. Entre adições manter o Erlenmeyer coberto com um vidro de
relógio. Após terminada a adição, manter a temperatura e agitação
durante mais 30 min.
Isolamento do produto. Decorrido esse tempo, arrefecer a
solução num banho de gelo e sal durante meia hora, filtrar o sólido
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verde escuro e secar a 110 ºC.
Purificação. Dissolver 300 mg do sólido em 10 mL de tolueno
aquecido. Decantar a solução escura utilizando um funil de vidro com
uma rolha de algodão. Aquecer novamente a solução e adicionar éter
de petróleo. Deixar arrefecer até à temperatura ambiente e colocar
num banho de gelo até o produto cristalizar. Filtrar o produto, lavar
com éter de petróleo gelado e secar.
Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 3S.
PROTOCOLO B2
2CoCO3 + 6(Hacac) + H2O2 → 2[Co(acac)3] + 2CO2 + 4H2O
Reação. Num Erlenmeyer de 125 mL, aquecer a 90 ºC uma
mistura de 1,25 g (10,5 mmol) de carbonato de cobalto(II) e 10 mL
(97 mmol) de acetilacetona (cerca de 208% de excesso). Adicionar
cuidadosamente, gota a gota e com agitação vigorosa, 15 mL (441
mmol) de uma solução de peróxido de hidrogénio a 10% (cerca de
738% de excesso) durante cerca de 15 min, evitando a formação
excessiva de bolhas.
Isolamento do produto. Arrefecer a mistura num banho de gelo
e sal, filtrar os cristais verdes e secar na estufa a 110 ºC.
Purificação. Dissolver o sólido em tolueno e aquecer a mistura
até à ebulição. Filtrar a solução quente e adicionar cerca de 75 mL
de éter de petróleo ou heptano. Arrefecer a solução num banho de
gelo e sal, filtrar o sólido por sucção e secar ao ar.
Segurança. A purificação deve ser realizada na capela (hotte).
Ver perigos associados aos reagentes utilizados na Tabela 3S.
PROTOCOLO C3
2CoCO3 + 6(Hacac) + H2O2 → 2[Co(acac)3] + 2CO2 + 4H2O
Reação. Num Erlenmeyer de 100 mL, colocar 1,25 g (10,5 mmol)
de carbonato de cobalto(II) e adicionar 10 mL (97 mmol) de acetilacetona (cerca de 208% de excesso). Aquecer a mistura a cerca de 90
ºC, usando um banho de água com agitação constante e controlando
a temperatura com um termómetro. De seguida, adicionar gota a
gota 15 mL (441 mmol) de uma solução de peróxido de hidrogénio
a 10% (cerca de 738% de excesso), mantendo a temperatura a cerca
de 90 ºC. A adição total da solução de peróxido de hidrogénio deve
decorrer durante cerca de 30 min. Entre adições manter o Erlenmeyer
coberto com um vidro de relógio. Após terminada a adição, manter
a temperatura e agitação durante mais 15 min.
Isolamento do produto. Arrefecer a solução num banho de gelo
durante 30 min e filtrar por sucção o produto verde escuro. Secar em
vácuo por 15 min e, de seguida, secar na estufa a 110 ºC.
Purificação. Não é prescrita.
Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 3S.
PROTOCOLO D4
2CoCO3 + 6(Hacac) + H2O2 → 2[Co(acac)3] + 2CO2 + 4H2O

3

Reação. Aquecer uma mistura de 2,5 g (21 mmol) de carbonato
de cobalto(II) e 20 mL (194 mmol) de acetilacetona (cerca de 208%
de excesso) num banho de vapor a cerca de 85 ºC. De seguida, adicionar gota a gota 30 mL (882 mmol) de uma solução de peróxido de
hidrogénio a 10% (cerca de 738% de excesso); a mistura fica verde.
Quando a efervescência termina, a reação está completa.
Isolamento do produto. Arrefecer a solução num banho de
gelo e sal e filtrar o sólido por sucção. Lavar o produto com etanol
arrefecido e secar a 110 ºC durante 15 min.
Purificação. Dissolver o produto em 50 mL de tolueno a ferver,
filtrar se necessário, e adicionar cerca de 70 mL de heptano. Arrefecer
num banho de gelo até o produto precipitar. Filtrar o produto, secar
ao ar por alguns minutos e, de seguida, secar na estufa a 110 ºC.
Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 3S.
PROTOCOLO E5
2CoCO3 + 6(Hacac) + H2O2 → 2[Co(acac)3] + 2CO2 + 4H2O
Reação. Aquecer uma mistura de 2,5 g (21 mmol) de carbonato
de cobalto(II) e 20 mL (194 mmol) de acetilacetona (cerca de 208%
de excesso) num banho de vapor a cerca de 85 ºC. Adicionar gota a
gota 30 mL (882 mmol) de uma solução de peróxido de hidrogénio
a 10% (cerca de 738% de excesso); a mistura fica com cor verde.
Quando a efervescência termina, a reação está completa.
Isolamento do produto. Arrefecer a solução num banho de
gelo e sal e filtrar o produto por sucção. Lavar o produto com etanol
arrefecido e secar ao ar.
Purificação. Dissolver o produto em 50 mL de tolueno a ferver,
filtrar se necessário, e adicionar cerca de 70 mL de heptano. Arrefecer
num banho de gelo até o produto precipitar. Filtrar o produto e secar
ao ar por alguns minutos.
Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 3S.
PROTOCOLO F6
2CoCO3 + 6(Hacac) + H2O2 → 2[Co(acac)3] + 2CO2 + 4H2O
Reação. Num Erlenmeyer de 125 mL, aquecer entre 90 e 100 ºC
uma mistura de 5 g (42 mmol) de carbonato de cobalto(II) e 40 mL
(388 mmol) de acetilacetona (cerca de 208% de excesso). Agitar
rapidamente a mistura enquanto se adiciona gota a gota 60 mL (1,76
mol) de uma solução de peróxido de hidrogénio a 10% (cerca de
738% de excesso). A adição requer cerca de 45 min. O peróxido de
hidrogénio deve ser adicionado lentamente, de modo a que a formação
de gás não crie espuma.
Isolamento do produto. Arrefecer a mistura num banho de gelo
e sal, filtrar os cristais e secá-los a 110 ºC.
Purificação. Dissolver os cristais em 50 mL de benzeno a ferver.
Adicionar cerca de 300 mL de heptano ou éter de petróleo e arrefecer
a mistura num banho de gelo e sal. Filtrar o produto e secar ao ar.
Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 3S.
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2.2. Informações para a construção das EV
Tabela 3S. Perigos e pontuações associados às substâncias envolvidas na síntese do triacetilacetonatocobalto(III)a
Substâncias envolvidas

Símbolo de perigo7

SH

A

AQ

Carbonato de cobalto(II) hidratado (CAS 513-79-1)

Xn

2

1

2

Acetilacetona (CAS 123-54-6)

Xn

2

1

2

Peróxido de hidrogénio (CAS 7722-84-1)

Xn

2

1

2

Reagentes estequiométricos
c

Substâncias auxiliares
Solventes
Tolueno (CAS 108-88-3)
Éter de petróleo (CAS 8032-32-4)
Etanol (CAS 64-17-5)

F; Xn

2

1

3

F; Xn; N

2

3

3

F

1

1

3

F; Xn; N

2

3

3

F; T

3

1

3

Xn

2

1

2

Xn

2

1

2

Peróxido de hidrogénio(excesso)

-

1

1

1

Dióxido de carbono

-

1

1

1

Heptano (CAS 142-82-5)
Benzeno(CAS 71-43-2)
Produto
Triacetilacetonatocobalto(III) (CAS 21679-46-9)
Resíduos
Acetilacetona (excesso)

Tolueno
Éter de petróleo
Etanol

F; Xn

2

1

3

F; Xn; N

2

3

3

F

1

1

3

Heptano

F; Xn; N

2

3

3

Benzeno

F; T

3

1

3

-

1

1

1

Água

a,b

SH – Saúde Humana; A – Ambiente; AQ – Acidente Químico; Xn – Nocivo; T – Tóxico; N – Perigoso para o ambiente; F – Inflamável.
a
Renováveis; bDegradáveis com produtos de degradação inócuos; cDegradáveis.
a
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Tabela 4S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do triacetilacetonatocobalto(III)α, segundo o protocolo A
Princípios da
Química Verde

Reação
p

Explicação

Isolamento
p

p

Explicação

p

Explicação

Sem resíduos

1

Éter de petróleo, N

1

Éter de petróleo, N

NA

1

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido
de hidrogénio e formação de coprodutos

NA

1

Éter de petróleo, N

Acetilacetona em exces2
3
so, Xn

P2
Economia Atómica

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido
de hidrogénio e formação de coprodutos

NA

Carbonato de cobalto(II)
hidratado, acetilacetona,
2 peróxido de hidrogénio
e triacetilacetonatocobalto(III), Xn

NA

P3
Sínteses menos perigosas

Global

Explicação

P1
Prevenção

1

Purificação

P5
Solventes e outras substâncias
auxiliares mais seguras

3

Sem solventes nem
substâncias auxiliares

3

Sem solventes nem
substâncias auxiliares

1

Éter de petróleo, N

1

Éter de petróleo, N

P6
Planificação para conseguir eficácia energética

2

T ~ 90 ºC

1

T ~ 110 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

1

T ~ 110 ºC

P7
Uso de matérias primas renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

NA

2

Duas etapas

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não
degradáveis a produtos
inócuos

P12
Química inerentemente mais segura quanto à prevenção de acidentes
p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

1

Substâncias não
degradáveis a produtos
inócuos

1

Substâncias não
degradáveis a produtos
inócuos

1

Substâncias não
degradáveis a produtos
inócuos

Carbonato de cobalto(II)
hidratado, acetilacetona,
2 peróxido de hidrogénio 2
e triacetilacetonatocobalto(III), Xn

Triacetilacetonatocobalto(III), Xn

1

Tolueno e éter de petróleo, F

1

Tolueno e éter de petróleo, F
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Tabela 5S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do triacetilacetonatocobalto(III)α, segundo o protocolo B
Princípios da
Química Verde

Reação

Isolamento

Purificação

Global

p

Explicação

p

Explicação

p

Explicação

p

Explicação

2

Acetilacetona em excesso,
Xn

3

Sem resíduos

1

Éter de petróleo ou
heptano, N

1

Éter de petróleo ou
heptano, N

1

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido de
hidrogénio e formação de
coprodutos

NA

NA

1

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido de
hidrogénio e formação de
coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

2

Carbonato de cobalto(II)
hidratado, acetilacetona,
peróxido de hidrogénio e
triacetilacetonatocobalto(III), Xn

NA

NA

1

Éter de petróleo, N

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais
seguras

3

Sem solventes nem substâncias auxiliares

3

Sem solventes nem substâncias auxiliares

1

Éter de petróleo ou
heptano, N

1

Éter de petróleo ou
heptano, N

P6
Planificação para conseguir eficácia energética

2

T ~ 90 ºC

1

T ~ 110 ºC

1

T > 100 ºC

1

T > 100 ºC

P7
Uso de matérias primas
renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

NA

2

Duas etapas

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

2

Carbonato de cobalto(II)
hidratado, acetilacetona,
peróxido de hidrogénio e
triacetilacetonatocobalto(III), Xn

2

Triacetilacetonatocobalto(III), Xn

1

Tolueno e éter de petróleo
Tolueno e éter de petróleo
1
ou heptano, F
ou heptano, F

P1
Prevenção
P2
Economia Atómica

P12
Química inerentemente
mais segura quanto à
prevenção de acidentes

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a
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Tabela 6S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do triacetilacetonatocobalto(III)α, segundo o protocolo C
Princípios da
Química Verde

Reação

Isolamento

Global

p

Explicação

p

Explicação

p

Explicação

P1
Prevenção

2

Acetilacetona em excesso, Xn

3

Sem resíduos

2

Acetilacetona em excesso, Xn

P2
Economia Atómica

1

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido de hidrogénio
e formação de coprodutos

NA

1

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido de hidrogénio
e formação de coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

2

Carbonato de cobalto(II) hidratado, acetilacetona, peróxido
de hidrogénio e triacetilacetonatocobalto(III), Xn

NA

2

Carbonato de cobalto(II) hidratado, acetilacetona, peróxido
de hidrogénio e triacetilacetonatocobalto(III), Xn

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares
mais seguras

3

Sem solventes nem substâncias
auxiliares

3

Sem solventes nem substâncias
auxiliares

3

Sem solventes nem substâncias
auxiliares

P6
Planificação para conseguir eficácia
energética

2

T ~ 90 ºC

1

T ~ 110 ºC

1

T ~ 110 ºC

P7
Uso de matérias primas renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

3

Uma só etapa

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

P12
Química inerentemente mais segura
quanto à prevenção de acidentes

2

Carbonato de cobalto(II) hidratado, acetilacetona, peróxido
de hidrogénio e triacetilacetonatocobalto(III), Xn

2

Triacetilacetonatocobalto(III),
Xn

2

Carbonato de cobalto(II) hidratado, acetilacetona, peróxido
de hidrogénio e triacetilacetonatocobalto(III), Xn

a

p – Pontuação; NA – Não aplicável.
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Tabela 7S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do triacetilacetonatocobalto(III)α, segundo o protocolo D
Princípios da
Química Verde

Reação

Purificação

Global

p

Explicação

p

Explicação

p

Explicação

p

Explicação

2

Acetilacetona em excesso, Xn

3

Etanol

1

Heptano, N

1

Heptano, N

1

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido de
hidrogénio e formação de
coprodutos

NA

NA

1

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido de
hidrogénio e formação de
coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

2

Carbonato de cobalto(II)
hidratado, acetilacetona,
peróxido de hidrogénio e
triacetilacetonatocobalto(III), Xn

NA

NA

1

Heptano, N

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

3

Sem solventes nem substâncias auxiliares

3

Etanol

1

Heptano, N

1

Heptano, N

P6
Planificação para conseguir
eficácia energética

2

T ~ 85 ºC

1

T ~ 110 ºC

1

T ~ 110 ºC

1

T ~ 110 ºC

P7
Uso de matérias primas
renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

NA

2

Duas etapas

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

2

Carbonato de cobalto(II)
hidratado, acetilacetona,
peróxido de hidrogénio e
triacetilacetonatocobalto(III), Xn

1

Etanol, F

1

Tolueno e heptano, F

1

Etanol, tolueno e heptano, F

P1
Prevenção
P2
Economia Atómica

P12
Química inerentemente mais
segura quanto à prevenção de
acidentes

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

Isolamento
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Tabela 8S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do triacetilacetonatocobalto(III)α, segundo o protocolo E
Princípios da
Química Verde

Reação

Purificação

Global

p

Explicação

p

Explicação

p

Explicação

p

Explicação

2

Acetilacetona em excesso, Xn

3

Etanol

1

Heptano, N

1

Heptano, N

1

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido de
hidrogénio e formação de
coprodutos

NA

NA

1

Grande excesso de acetilacetona e de peróxido de
hidrogénio e formação de
coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

2

Carbonato de cobalto(II)
hidratado, acetilacetona,
peróxido de hidrogénio e
triacetilacetonatocobalto(III), Xn

NA

NA

1

Heptano, N

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

3

Sem solventes nem substâncias auxiliares

3

Etanol

1

Heptano, N

1

Heptano, N

P6
Planificação para conseguir
eficácia energética

2

T ~ 85 ºC

2

Arrefecimento a 0 ºC

1

T > 100 ºC

1

T > 100 ºC

P7
Uso de matérias primas
renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

NA

2

Duas etapas

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

2

Carbonato de cobalto(II)
hidratado, acetilacetona,
peróxido de hidrogénio e
triacetilacetonatocobalto(III), Xn

1

Etanol, F

1

Tolueno e heptano, F

1

Etanol, tolueno e heptano, F

P1
Prevenção
P2
Economia Atómica

P12
Química inerentemente mais
segura quanto à prevenção de
acidentes

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

Isolamento
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Tabela 9S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do triacetilacetonatocobalto(III)α, segundo o protocolo F
Princípios da
Química Verde

Reação

Isolamento

p

Explicação

2

Acetilacetona em
excesso, Xn

1

Grande excesso de
acetilacetona e de
peróxido de hidrogénio e formação de
coprodutos

NA

P3
Sínteses menos perigosas

2

Carbonato de cobalto(II) hidratado,
acetilacetona, peróxido
de hidrogénio e triacetilacetonatocobalto(III), Xn

NA

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais
seguras

3

Sem solventes nem
substâncias auxiliares

3

Sem solventes nem
substâncias auxiliares

P6
Planificação para conseguir eficácia energética

2

T ~ 90 ºC

1

P7
Uso de matérias primas
renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não
degradáveis a produtos
inócuos

1

Substâncias não
degradáveis a produtos
inócuos

2

Carbonato de cobalto(II) hidratado,
acetilacetona, peróxido
de hidrogénio e triacetilacetonatocobalto(III), Xn

2

Triacetilacetonatocobalto(III), Xn

P1
Prevenção
P2
Economia Atómica

P12
Química inerentemente
mais segura quanto à
prevenção de acidentes

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

p
3

Explicação

Purificação
p

Explicação

1

Heptano ou éter de petróleo, N, e benzeno, T

NA

1

Grande excesso de
acetilacetona e de
peróxido de hidrogénio e formação de
coprodutos

NA

1

Heptano, N, e benzeno, T

1

Heptano ou éter de petróleo, N, e benzeno, T

1

Heptano ou éter de petróleo, N, e benzeno, T

T ~ 110 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

1

T ~ 110 ºC

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

NA

NA

2

Duas etapas

NA

NA

3

Sem catalisadores

1

Substâncias não
degradáveis a produtos
inócuos

1

Substâncias não
degradáveis a produtos
inócuos

1

Heptano ou éter de
petróleo, F e benzeno,
F, T

1

Heptano ou éter de
petróleo, F e benzeno,
F, T

Sem resíduos

p

Explicação

1

Heptano ou éter de petróleo, N, e benzeno, T
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3. Síntese do tri(sulfito-κS)nitrato(3-) de potássio
3.1. Protocolos
PROTOCOLO A8
KNO2 + 4KHSO3 → K3[N(SO3)3] + K2SO3 + 2H2O
Reação. Num copo Béquer, dissolver 20 g (166 mmol) de hidrogenossulfito de potássio (cerca de 43% de excesso) em 25-30 mL de
água desionizada quase a ferver. Preparar uma solução de 2,5 g (29
mmol) de nitrito de potássio em 10 mL de água arrefecida e transferir
para uma bureta. Ajustar a temperatura da solução de hidrogenossulfito a 50-60 ºC e, agitando continuamente, adicionar lentamente a
solução de nitrito da bureta. A temperatura sobe espontaneamente até
cerca de 100 ºC começando a observar-se a formação de cristais. Uma
vez terminada a adição da solução de nitrito, juntar à mistura algumas
pastilhas de hidróxido de potássio ou algumas gotas de solução de
amoníaco até obter um pH fortemente alcalino e deixar repousar
30 minutos. Transferir o líquido e os cristais para um Erlenmeyer,
lavando o conteúdo do copo Béquer com 50 mL de água aquecida.
Adicionar à mistura 100 mL de água aquecida, 5 mL de solução de
amoníaco e voltar a dissolver o sólido por aquecimento. Arrefecer
a solução rapidamente sob água corrente, agitando para estimular a
formação de cristais pequenos.
Isolamento do produto. Filtrar os cristais em vazio e lavar duas
vezes no filtro com solução de amoníaco, previamente arrefecida
em gelo.
Purificação. Transferir o sólido para um copo Béquer contendo
50 mL de solução diluída de amoníaco arrefecido, agitar e ressuspender os cristais para os lavar. Voltar a filtrar e testar a presença de
sulfitos no filtrado (após acidificação) por adição de uma solução
diluída de permanganato de potássio. Se ocorrer descoloração, lavar
o sólido no filtro com solução diluída de amoníaco arrefecido até que
a presença de sulfitos tenha sido eliminada. Lavar os cristais com
etanol e, subsequentemente, lavar com acetona e secar numa caixa
de Petri à temperatura ambiente.
Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 10S.
PROTOCOLO B9
KNO2 + 4KHSO3 → K3[N(SO3)3] + K2SO3 + 2H2O
Reação. Num copo Béquer, dissolver 40 g (332 mmol) de hidrogenossulfito de potássio (cerca de 43% de excesso) em 50-60 mL de
água quase a ferver. Preparar uma solução de 5 g (58 mmol) de nitrito
de potássio em 20 mL de água arrefecida e transferir para uma bureta.
Ajustar a temperatura da solução de hidrogenossulfito a 50-60 ºC e,
agitando continuamente, adicionar lentamente a solução de nitrito
da bureta. A temperatura sobe espontaneamente até cerca de 100 ºC
começando a observar-se a formação de cristais. Após a adição da
solução de nitrito, juntar à mistura algumas pastilhas de hidróxido de
potássio ou algumas gotas de solução concentrada de amoníaco até
obter um pH fortemente alcalino e deixar repousar 1 hora. Transferir
o líquido e os cristais para um Erlenmeyer de 500 mL, lavando o
conteúdo do copo Béquer com 100 mL de água aquecida. Adicionar à
mistura 200 mL de água aquecida, alguns mL de solução concentrada
de amoníaco e voltar a dissolver o sólido por aquecimento. Arrefecer
a solução rapidamente colocando o Erlenmeyer em água corrente,
agitando para estimular a formação de cristais pequenos.
Isolamento do produto. Filtrar o sólido por sucção e lavar
duas vezes no filtro com solução diluída de amoníaco, previamente
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arrefecida em gelo.
Purificação. Transferir o sólido para um copo Béquer contendo
100 mL de solução diluída de amoníaco arrefecido e misturar completamente os cristais com o líquido. Voltar a filtrar e testar a presença
de sulfitos no filtrado (após acidificação) por adição de uma solução
diluída de permanganato de potássio. Se ocorrer descoloração, lavar
o sólido no filtro com solução diluída de amoníaco arrefecido até
que a presença de sulfitos tenha sido eliminada. Lavar os cristais
com etanol e, subsequentemente, lavar com acetona e secar à temperatura ambiente.
Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 10S.
PROTOCOLO C10
KNO2 + 4KHSO3 → K3[N(SO3)3] + K2SO3 + 2H2O
Reação. Num copo Béquer, dissolver 20 g (166 mmol) de hidrogenossulfito de potássio (cerca de 43% de excesso) em 25-30 mL
de água quase a ferver. Preparar uma solução de 2,5 g (29 mmol)
de nitrito de potássio em 10 mL de água arrefecida e transferir para
uma bureta. Ajustar a temperatura da solução de hidrogenossulfito
a 50-60 ºC e, agitando continuamente, adicionar a solução de nitrito
da bureta. A temperatura sobe espontaneamente até cerca de 100 ºC
e formam-se rapidamente cristais. Juntar à mistura alguns mL de
solução concentrada de amoníaco até obter um pH fortemente alcalino
e deixar repousar 1 hora. Transferir o líquido e os cristais para um
Erlenmeyer de 250 mL, lavando o conteúdo do copo Béquer com 50
mL de água aquecida. Adicionar à mistura 100 mL de água aquecida,
alguns mL de solução concentrada de amoníaco e voltar a dissolver
o sólido por aquecimento. Arrefecer a solução rapidamente em água
corrente, agitando para estimular a formação de cristais pequenos.
Isolamento do produto. Filtrar os cristais por sucção e lavar
duas vezes no filtro com solução diluída de amoníaco, previamente
arrefecida em gelo.
Purificação. Transferir o sólido para um copo Béquer contendo
50 mL de solução diluída de amoníaco arrefecido e misturar completamente os cristais com o líquido. Filtrar e testar um pouco do filtrado,
após acidificação, com solução diluída de permanganato de potássio.
Se ocorrer descoloração, lavar o sólido no filtro com mais solução
diluída de amoníaco arrefecido até que todos os vestígios de sulfito
sejam removidos. Lavar os cristais com etanol e, subsequentemente,
lavar com acetona e secar à temperatura ambiente.
Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 10S.
PROTOCOLO D11
KNO2 + 4KOH + 4SO2 → K3[N(SO3)3] + K2SO3 + 2H2O
Reação. Juntar, lentamente e com agitação constante, uma solução de 25 g (0,294 mol) de nitrito de potássio em 100 mL de água a
uma solução aquecida de hidrogenossulfito de potássio (cerca de 14%
de excesso), preparada por saturação de 75 g (1,34 mol) de hidróxido
de potássio em 150 mL de água com dióxido de enxofre. Formam-se
cristais em forma de agulha. Deixar repousar durante cerca de 1h.
Isolamento do produto. Não é prescrito.
Purificação. Acrescentar cerca de 1500 mL de água para voltar a
dissolver o precipitado, aquecendo. Arrefecer a mistura para precipitar
os cristais em forma de agulha. Caso seja necessário, acrescentar
algumas pastilhas de hidróxido de potássio para manter a solução
alcalina. Filtrar os cristais, lavá-los com água arrefecida, etanol e
éter etílico e secá-los num exsicador a vácuo.
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Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 10S.
PROTOCOLO E12
KNO2 + 4KOH + 4SO2 → K3[N(SO3)3] + K2SO3 + 2H2O
Reação. Juntar, lentamente e com agitação constante, uma solução de 25 g (0,294 mol) de nitrito de potássio em 100 mL de água a
uma solução aquecida de hidrogenossulfito de potássio (cerca de 14%

Quim. Nova

de excesso), preparada por saturação de 75 g (1,34 mol) de hidróxido
de potássio em 150 mL de água com dióxido de enxofre. Formam-se
cristais em forma de agulha. Deixar repousar durante cerca de 1h.
Isolamento do produto. Não é prescrito.
Purificação. Recristalizar o produto, utilizando uma solução
aquecida de hidróxido de potássio 1 mol L-1.
Segurança. Ver perigos associados aos reagentes utilizados na
Tabela 10S.
3.2. Informações para a construção das EV

Tabela 10S. Perigos e pontuações associados às substâncias envolvidas na síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássioa
Substâncias envolvidas

Símbolo de perigo7

SH

A

AQ

O, T, N

3

3

3

Xi13

2

1

2

Reagentes estequiométricos
Nitrito de potássio (CAS 7758-09-0)
Hidrogenossulfito de potássio (CAS 7773-03-7)
Hidróxido de potássio (CAS 1310-58-3)

C

3

1

3

Dióxido de enxofre (solução aquosa)

Xn

2

1

2

C, N

3

3

3

N

1

3

1

Substâncias auxiliares
Amoníaco (solução aquosa concentrada)
Amoníaco (solução aquosa)
Etanol (CAS 64-17-5)

F

1

1

3

F; Xi

2

1

3

F+; Xn

2

1

3

-

1

1

1

Hidróxido de potássio (CAS 1310-58-3)

C

3

1

3

Permanganato de potássio (solução aquosa)d

N

1

3

1

Acetona (CAS 67-64-1)
Éter etílico (CAS 60-29-7)
Águaa,b

Produto
Tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássio diidratado

Sem dados disponíveis

Resíduos
Xi

2

1

2

Sulfito de potássio (solução aquosa)

Hidrogenossulfito de potássio diluído (excesso)

-

1

1

1

Amoníaco (solução aquosa)

N

1

3

1

Etanol

F

1

1

3

Acetona
Éter etílico
Hidróxido de potássio (solução aquosa)

F, Xi

2

1

3

F+; Xn

2

1

3

Xi

2

1

2

Permanganato de potássio (solução aquosa)

N

1

3

1

Dióxido de enxofre (solução aquosa)

Xn

2

1

2

-

1

1

1

d

Água

a,b

SH – Saúde Humana; A – Ambiente; AQ – Acidente Químico; Xn – Nocivo; Xi – Irritante;T – Tóxico; N – Perigoso para o ambiente; F – Inflamável; F+ Extremamente inflamável; O – Oxidante.
a
Renováveis; b Degradáveis com produtos de degradação inócuos; c Degradáveis; d Usado como teste e por isso não é considerado na avaliação.
a
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Tabela 11S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássioα, segundo os protocolos A e B (considerando
máxima perigosidade do produto)
Princípios da
Química Verde

Reação
p

Explicação

P1
Prevenção

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

P2
Economia Atómica

1

Grande excesso de hidrogenossulfito de potássio
e formação de coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

p

Explicação

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

Purificação
p

Explicação

p

Explicação

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

NA

1

Grande excesso de hidrogenossulfito de potássio
e formação de coprodutos

NA

Nitrito de potássio, T, N,
amoníaco (sol. concentrada), C, N, hidróxido de
1
potássio, C, e tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de
potássio
Amoníaco (sol. concen1 trada), C, N, hidróxido de
potássio, C

NA

Nitrito de potássio, T, N,
amoníaco (sol. concen1 trada), C, N, hidróxido de
potássio, C, e tri(sulfitokS)nitrato(3-) de potássio

Global

NA

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

1

Amoníaco (sol. concentrada), C, N, e hidróxido
de potássio, C

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

P6
Planificação para conseguir
eficácia energética

2

0 ºC < T < 100 ºC

2

Arrefecimento a 0 ºC

2

Arrefecimento a 0 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

P7
Uso de matérias primas
renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

NA

2

Duas etapas

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Nitrito de potássio, O,
amoníaco (sol. concentrada), C, hidróxido de
potássio, C, etanol e acetona, F, e tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio

P12
Química inerentemente mais
segura quanto à prevenção de
acidentes

1

Nitrito de potássio, O,
amoníaco (sol. concentra1 da), C, hidróxido de po- 1
tássio, C, e tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

Isolamento

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

Tri(sulfito-kS)nitrato(3-)
de potássio

1

1

Etanol e acetona, F,
tri(sulfito-kS)nitrato(3-)
de potássio
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Tabela 12S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássioα, segundo os protocolos A e B (não considerando o produto)
Princípios da
Química Verde

Reação
p

Explicação

P1
Prevenção

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

P2
Economia Atómica

1

Grande excesso de hidrogenossulfito de potássio
e formação de coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

p

Explicação

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

Purificação
p

Explicação

p

Explicação

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

NA

1

Grande excesso de hidrogenossulfito de potássio
e formação de coprodutos

NA

Nitrito de potássio, T, N,
amoníaco (sol. concen1
trada), C, N, hidróxido de
potássio, C
Amoníaco (sol. concen1 trada), C, N, hidróxido de
potássio, C

NA

Nitrito de potássio, T, N,
amoníaco (sol. concen1
trada), C, N, hidróxido de
potássio, C

Global

NA

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

1

Amoníaco (sol. concentrada), C, N, e hidróxido
de potássio, C

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

P6
Planificação para conseguir
eficácia energética

2

0 ºC < T < 100 ºC

2

Arrefecimento a 0 ºC

2

Arrefecimento a 0 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

P7
Uso de matérias primas
renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

NA

2

Duas etapas

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Nitrito de potássio, O,
amoníaco (sol. concentrada), C, hidróxido de
potássio, C

1

Nitrito de potássio, O,
amoníaco (sol. concentrada), C, hidróxido de
potássio, C, etanol e
acetona, F

P12
Química inerentemente mais
segura quanto à prevenção de
acidentes

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

Isolamento

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

3

Substâncias sem perigo
de acidente químico

1

1

Etanol e acetona, F

Avaliação da “microverdura” de sínteses com a estrela verde

Vol. 37, No. 6

15

Tabela 13S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássioα, segundo o protocolo C (considerando máxima
perigosidade do produto)
Princípios da
Química Verde

Reação
p

Explicação

P1
Prevenção

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

P2
Economia Atómica

1

Grande excesso de hidrogenossulfito de potássio
e formação de coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

1

Nitrito de potássio, T, N,
amoníaco (sol. concentrada), C, N, e tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

1

Amoníaco (sol. concentrada), C, N

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

P6
Planificação para conseguir
eficácia energética

2

0 ºC < T < 100 ºC

2

P7
Uso de matérias primas
renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Nitrito de potássio, O,
amoníaco (sol. concentrada), C, e tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio

P12
Química inerentemente mais
segura quanto à prevenção de
acidentes

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

Isolamento
p

Explicação

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

Purificação

Global

p

Explicação

p

Explicação

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

NA

NA

1

Grande excesso de hidrogenossulfito de potássio
e formação de coprodutos

NA

NA

1

Nitrito de potássio, T, N,
amoníaco (sol. concentrada), C, N, e tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

1

Amoníaco (sol. concentrada), C, N

Arrefecimento a 0 ºC

2

Arrefecimento a 0 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

NA

NA

2

Duas etapas

NA

NA

3

Sem catalisadores

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Etanol e acetona, F,
tri(sulfito-kS)nitrato(3-)
de potássio

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Tri(sulfito-kS)nitrato(3-)
de potássio

Nitrito de potássio, O,
amoníaco (sol. concentra1 da), C, etanol e acetona,
F, e tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássio
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Tabela 14S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássioα, segundo o protocolo C (não considerando o
produto)
Princípios da
Química Verde

Reação
p

Explicação

P1
Prevenção

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

P2
Economia Atómica

1

Grande excesso de hidrogenossulfito de potássio
e formação de coprodutos

Nitrito de potássio, T, N,
1 amoníaco (sol. concentrada), C, N

P3
Sínteses menos perigosas

p

Explicação

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

Purificação

Global

p

Explicação

p

Explicação

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

NA

NA

1

Grande excesso de hidrogenossulfito de potássio
e formação de coprodutos

NA

NA

Nitrito de potássio, T, N,
1 amoníaco (sol. concentrada), C, N

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

1

Amoníaco (sol. concentrada), C, N

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

1

Amoníaco (sol. aq.
diluída), N

1

Amoníaco (sol. concentrada), C, N

P6
Planificação para conseguir
eficácia energética

2

0 ºC < T < 100 ºC

2

Arrefecimento a 0 ºC

2

Arrefecimento a 0 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

P7
Uso de matérias primas
renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

NA

2

Duas etapas

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

1

Nitrito de potássio, O,
amoníaco (sol. concentrada), C

1

Nitrito de potássio, O,
amoníaco (sol. concentrada), C, etanol e
acetona, F

P12
Química inerentemente mais
segura quanto à prevenção de
acidentes

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

Isolamento

1

Substâncias não degradáveis a produtos inócuos

3

Substâncias sem perigo
de acidente químico

1

1

Etanol e acetona, F
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Tabela 15S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássioα, segundo o protocolo D (considerando máxima
perigosidade do produto)
Princípios da
Química Verde

Purificação

Global

p

Explicação

p

Explicação

p

Explicação

P1
Prevenção

2

Hidróxido de potássio, Xi, e
dióxido de enxofre, Xn

2

Éter etílico, Xn, e hidróxido de
potássio, Xi

2

Hidróxido de potássio, Xi,
dióxido de enxofre, Xn, e éter
etílico, Xn

P2
Economia Atómica

1

Excesso de hidróxido de potássio e formação de coprodutos

NA

1

Excesso de hidróxido de potássio e formação de coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

1

Nitrito de potássio, T, N, hidróxido de potássio, C, dióxido
de enxofre, T, e tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio

NA

1

Nitrito de potássio, T, N, hidróxido de potássio, C, dióxido
de enxofre, T, e tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

3

Água

1

Hidróxido de potássio, C

1

Hidróxido de potássio, C

P6
Planificação para conseguir eficácia
energética

2

T < 100 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

P7
Uso de matérias primas renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

3

Uma só etapa

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Nitrito de potássio, O, hidróxido
de potássio, C, dióxido de enxofre, T, e tri(sulfito-kS)nitrato(3-)
de potássio

1

Hidróxido de potássio, C,
etanol, F, éter etílico, F+, e
tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de
potássio

1

Nitrito de potássio, O, hidróxido
de potássio, C, dióxido de enxofre, T,etanol, F, éter etílico,
F+,e tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de
potássio

P12
Química inerentemente mais segura
quanto à prevenção de acidentes
p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

Reação
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Tabela 16S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássioα, segundo o protocolo D (não considerando o
produto)
Princípios da
Química Verde

p

Explicação

Purificação
p

Explicação

Global
p

Explicação

Éter etílico, Xn, e hidróxido de
potássio, Xi

2

Hidróxido de potássio, Xi,
dióxido de enxofre, Xn, e éter
etílico, Xn

P1
Prevenção

2

Hidróxido de potássio, Xi, e
dióxido de enxofre, Xn

P2
Economia Atómica

1

Excesso de hidróxido de potássio e formação de coprodutos

NA

1

Excesso de hidróxido de potássio e formação de coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

1

Nitrito de potássio, T, N, hidróxido de potássio, C, dióxido de
enxofre, T

NA

1

Nitrito de potássio, T, N, hidróxido de potássio, C, dióxido de
enxofre, T

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

3

Água

1

Hidróxido de potássio, C

1

Hidróxido de potássio, C

P6
Planificação para conseguir eficácia
energética

2

T < 100 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

2

0 ºC < T < 100 ºC

P7
Uso de matérias primas renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

3

Uma só etapa

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

P12
Química inerentemente mais segura
quanto à prevenção de acidentes

1

Nitrito de potássio, O, hidróxido de potássio, C, dióxido de
enxofre, T

1

Hidróxido de potássio, C,
etanol, F, éter etílico, F+

1

Nitrito de potássio, O, hidróxido
de potássio, C, dióxido de enxofre, T,etanol, F, éter etílico, F+

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

Reação

2
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Tabela 17S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássioα, segundo o protocolo E (considerando máxima
perigosidade do produto)
Princípios da
Química Verde

p

Explicação

P1
Prevenção

2

Hidróxido de potássio, Xi, e
dióxido de enxofre, Xn

P2
Economia Atómica

1

Excesso de hidróxido de potássio e formação de coprodutos

P3
Sínteses menos perigosas

1

Nitrito de potássio, T, N, hidróxido de potássio, C, dióxido
de enxofre, T, e tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

3

Água

P6
Planificação para conseguir eficácia
energética

2

P7
Uso de matérias primas renováveis

Purificação

Explicação

Hidróxido de potássio, Xi

2

Hidróxido de potássio, Xi,
dióxido de enxofre, Xn

NA

1

Excesso de hidróxido de potássio e formação de coprodutos

NA

1

Nitrito de potássio, T, N, hidróxido de potássio, C, dióxido
de enxofre, T, e tri(sulfito-kS)
nitrato(3-) de potássio

1

Hidróxido de potássio, C

1

Hidróxido de potássio, C

T < 100 ºC

2

T < 100 ºC

2

T < 100 ºC

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

3

Uma só etapa

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Nitrito de potássio, O, hidróxido
de potássio, C, dióxido de enxofre, T, e tri(sulfito-kS)nitrato(3-)
de potássio

1

Hidróxido de potássio, C, e
tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de
potássio

1

Nitrito de potássio, O, hidróxido
de potássio, C, dióxido de enxofre, T,e tri(sulfito-kS)nitrato(3-)
de potássio

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

p
2

Explicação

Global
p

P12
Química inerentemente mais segura
quanto à prevenção de acidentes
a

Reação
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Tabela 18S. Componentes e pontuações para construir as EV da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássioα, segundo o protocolo E (não considerando o
produto)
Princípios da
Química Verde

p

Explicação

P1
Prevenção

2

Hidróxido de potássio, Xi, e
dióxido de enxofre, Xn

P2
Economia Atómica

1

P3
Sínteses menos perigosas

Purificação
p

Explicação

Hidróxido de potássio, Xi

2

Hidróxido de potássio, Xi,
dióxido de enxofre, Xn

Excesso de hidróxido de potássio e formação de coprodutos

NA

1

Excesso de hidróxido de potássio e formação de coprodutos

1

Nitrito de potássio, T, N, hidróxido de potássio, C, dióxido de
enxofre, T

NA

1

Nitrito de potássio, T, N, hidróxido de potássio, C, dióxido de
enxofre, T

P5
Solventes e outras substâncias auxiliares mais seguras

3

Água

1

Hidróxido de potássio, C

1

Hidróxido de potássio, C

P6
Planificação para conseguir eficácia
energética

2

T < 100 ºC

2

T < 100 ºC

2

T < 100 ºC

P7
Uso de matérias primas renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

1

Substâncias não renováveis

P8
Redução de derivatizações

3

Uma só etapa

NA

3

Uma só etapa

P9
Catalisadores

3

Sem catalisadores

NA

3

Sem catalisadores

P10
Planificação para a degradação

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

1

Substâncias não degradáveis a
produtos inócuos

P12
Química inerentemente mais segura
quanto à prevenção de acidentes

1

Nitrito de potássio, O, hidróxido de potássio, C, dióxido de
enxofre, T

1

Hidróxido de potássio, C

1

Nitrito de potássio, O, hidróxido de potássio, C, dióxido de
enxofre, T

2

Explicação

Global
p

p – Pontuação; NA – Não aplicável.

a

Reação
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3.3. EV construídas ignorando o produto

Figura S1. Comparação entre as EV obtidas para as fases de reação, de isolamento, de purificação e para o processo global nos vários protocolos da síntese do tri(sulfito-kS)nitrato(3-) de potássio não considerando o produto para a avaliação; Pr – Protocolo; R – Reação; I – Isolamento; Pu – Purificação;
G – Global; Ri, Ii, Pui e Gi correspondem a diferentes procedimentos encontrados para a reação, isolamento, purificação e processo global, respetivamente;
- Protocolo mais verde
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