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RESUMO 
 

A soja, Glycine max (L.) Merr. (Fabaceae), é uma das culturas mais importantes do mundo, 
por ser responsável pela produção de biodiesel, leite, tofu e etanol, fonte de óleo, proteína e 
principalmente de metabólitos secundários como as isoflavonas, que desempenham um papel 
importante na prevenção de doenças crônicas. A análise quimiométrica de dados multivariados 
associados à cromatografia líquida de alta eficiência é cada vez mais usado para desenvolver 
métodos de eluição abrangentes para o controle de qualidade de plantas como a soja. Este 
trabalho visou estabelecer um método de análise não poluente, seguro e sustentável para análise 
de sementes de soja. Um planejamento fatorial fracionário foi desenvolvido para o extrato 
hidroetanólico 70% de G. max para o desenvolvimento de um método cromatográfico verde, 
sendo que as variáveis determinadas como mais significativas foram % inicial de etanol na fase 
móvel e temperatura da análise em °C. Para as variáveis mais significativas, foi utilizado o 
modelo robusto chamado Doehlert para a otimização dos níveis e resposta do método 
cromatográfico. Sendo facilmente aplicado para otimizar variáveis exigindo menos 
experimentos, além desta metodologia ser mais ecologicamente correta devido à menor 
geração de resíduos químicos. Fornecendo uma condição ótima para se obter o fingerprinting 
das sementes de soja. As condições cromatográficas do método otimizado foram: coluna C18 
XSelect (150 x 4.6 mm d.i.; 5 μm), com pré-coluna (4 x 3 mm, 5 μm), equipamento HPLC 
(Jasco®), Fase móvel: H2O + 0,5% de ácido acético (A) e EtOH (B) no seguinte gradiente: 5-
55% de B em 30 min. Vazão: 1 mL min−1. Temperatura de análise: 35 °C; volume de injeção: 
20 μL, comprimento de onda 260 nm. O impacto ambiental do método desenvolvido para 
análise de isoflavonas de soja em comparação a métodos de referência foi avaliado pelas 
métricas HPLC-Environmental Assessment Tool e AGREE- Analytical GREenEss Calculator 
demonstrando que a metodologia desenvolvida é mais ambientalmente amigável e está de 
acordo com os princípios de química verde. A boa seletividade do método permitiu identificar 
por cromatografia líquida de alta eficiência e espectrometria de massas, as principais 
isoflavonas presentes e provou ser aplicável no controle de qualidade desses metabólitos 
interessantes, sendo uma alternativa viável na autenticação de seis amostras comerciais de soja 
de diferentes localidades. Não gerando resíduos tóxicos e sendo seguro para o analista, além 
de ser um método de custo reduzido. Outro viés pouco explorado é o comportamento térmico 
de extratos vegetais e biomassa residual de plantas medicinais e aromáticas. A Análise térmica 
permitiu determinar quantitativamente as características da decomposição térmica e termo-
oxidativa e além de determinar os parâmetros de combustão para soja, extrato e sua biomassa 
residual. O efeito da extração sobre os parâmetros de combustão da biomassa residual e a 
estabilidade térmica dessa amostra foram afetados pela extração. Portanto esse trabalho mostra 
a aplicabilidade na utilização da cromatografia líquida de alta eficiência associada a abordagem 
multivariada, na obtenção de um método robusto, eficiente, de acordo com os princípios de 
química verde e ambientalmente amigável na análise de soja. Como também nessa perspectiva 
explorou a utilização da biomassa residual e sua aplicabilidade no setor de bioenergia. 

Palavras-chave: Plantas medicinais. Planejamento experimental. Química verde. 
Sustentabilidade. Análise térmica. 
   



ABSTRACT 
 

Soybean, Glycine max (L.) Merr. (Fabaceae), is one of the most important crops in the world, 
as it is responsible for the production of biodiesel, milk, tofu and ethanol, a source of oil, protein 
and mainly of secondary metabolites such as isoflavones, which play an important role in the 
prevention of diseases chronic. The chemometric analysis of multivariate data associated with 
high-performance liquid chromatography is increasingly used to develop comprehensive 
elution methods for the quality control of plants such as soybeans. This work aimed to establish 
a non-polluting, safe and sustainable analysis method for analyzing soybean seeds. A fractional 
factorial design was developed for the hydroethanolic extract 70% of G. max for the 
development of a green chromatographic method, and the variables determined as the most 
significant were the initial % of ethanol in the mobile phase and the temperature of the analysis 
in ° C. For the most significant variables, the robust model called Doehlert was used to optimize 
the levels and response of the chromatographic method. Being easily applied to optimize 
variables requiring less experiments, in addition to this methodology being more 
environmentally friendly due to the lower generation of chemical residues. Providing an 
optimal condition for obtaining the fingerprinting of soybean seeds. The chromatographic 
conditions of the optimized method were: C18 XSelect column (150 x 4.6 mm di; 5 μm), with 
pre-column (4 x 3 mm, 5μm), HPLC equipment (Jasco®), Mobile phase: H2O + 0.5 % acetic 
acid (A) and EtOH (B) in the following gradient: 5-55% B in 30 min. Flow rate: 1 mL min− 1. 
Analysis temperature: 35 °C; injection volume: 20 μL, wavelength 260 nm. The environmental 
impact of the method developed for the analysis of soy isoflavones in comparison to reference 
methods was evaluated by the metrics HPLC-Environmental Assessment Tool and AGREE- 
Analytical GREenEss Calculator demonstrating that the methodology developed is more 
environmentally friendly and is in accordance with the principles of green chemistry. The good 
selectivity of the method allowed to identify by HPLC and mass spectrometry, the main 
isoflavones present and proved to be applicable in the quality control of these interesting 
metabolites, being a viable alternative in the authentication of six commercial samples of soy 
from different locations. It does not generate toxic waste and is safe for the analyst, in addition 
to being a low cost method. Another little explored bias is the thermal behavior of plant extracts 
and residual biomass of medicinal and aromatic plants. The thermal analysis allowed to 
determine quantitatively the characteristics of the thermal and thermo-oxidative decomposition 
and in addition to determining the combustion parameters for soybean, extract and its residual 
biomass. The effect of the extraction on the combustion parameters of the residual biomass and 
the thermal stability of this sample were affected by the extraction. Therefore, this work shows 
the applicability in the use of high performance liquid chromatography associated with the 
multivariate approach, in obtaining a robust, efficient method, according to the principles of 
green and environmentally friendly chemistry in soybean analysis. In this perspective, he also 
explored the use of residual biomass and its applicability in the bioenergy sector. 

Keywords: Medicinal plants. Experimental planning. Green chemistry. Sustainability. 
Thermal analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Produtos naturais (PNs): uma visão geral 
 

Produtos naturais (PNs) são metabólitos primários e secundários produzidos e usados por 

organismos que na maioria dos casos são sintetizados como mecanismo de adaptação ou defesa 

contra uma diversidade de micro-organismos, herbívoros, insetos e plantas concorrentes (ZHU 

et al 2013; MAJEED et al., 2012). 

Os metabólitos secundários derivados de PNs são produzidos a partir de intermediários 

biossintéticos (como acetil coenzima A (acetil-CoA), ácido chiquímico, ácido mevalônico) dos 

processos celulares básicos, como fotossíntese, glicólise e o ciclo de Krebs, após a modificação 

através de vários mecanismos e reações como alquilação, descarboxilação, formação de aldol, 

Claisen e base Schiff) (DEWICK, 2009). Dentre esses grupos de metabólitos estão alcaloides, 

terpenoides e compostos fenólicos (WINK, 2015) apresentando efeitos biológicos, como anti 

inflamatório (BERNSTEIN et al., 2018) anticâncer (SECA; PINTO, 2018) e propriedades 

antioxidantes (LI et al., 2018). 

Estas moléculas provenientes de produtos naturais foram selecionadas naturalmente 

durante milhares de anos para melhorar a especificidade e abranger um leque muito amplo de 

funções, dependendo da origem, do habitat e da atividade específica desenvolvida no organismo 

de origem. Devido a essas características intrínsecas, os PNs têm sido usados como agentes de 

cura para fins terapêuticos há milhares de anos por uma fração significativa da população e 

ainda hoje continuam a ser a fonte mais importante de novas preparações terapêuticas potenciais 

(MAJEED et al., 2012; BERNARDINI et al., 2018). 

A natureza foi e continua sendo capaz de fornecer diversos metabólitos secundários de 

caráter terapêutico isolados de diversas fontes. Um marco muito importante para a descoberta 

racional de drogas a partir de plantas foi o isolamento do analgésico e dos agentes indutores do 

sono como a morfina, do ópio por volta de 1804 (DIAS; URBAN; ROESSNER, 2012) pelo 

alemão Friedrich Sertürner, que descobriu uma nova classe de drogas, os alcalóides. Após o 

isolamento da morfina iniciou-se uma intensa investigação de outras ervas medicinais durante 

o século XIX, uma ampla gama de compostos vegetais, principalmente alcalóides como, 

cafeína, nicotina, cocaína, codeína e colchicina que foram isolados e purificadas de suas fontes 

naturais (BERNARDINI et al., 2018). Outro exemplo é a papaverina de Papaver somniferum 

esta planta é conhecida por ser a fonte de analgésicos como a morfina e a codeína (CRAGG; 

NEWMAN, 2013). Na década de 1970 duas novas moléculas, compactina e mevinolina, foram 
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capazes de inibir a biossíntese do colesterol, abrindo um novo importante campo de pesquisa 

baseado na produção de estatinas, conhecidos como 'medicamento de uso diário' 

(VERPOORTE; CHOI; KIM, 2005) que ainda hoje é uma aplicação médica de sucesso, 

importante no setor farmacêutico  (BAKER et al., 2007). Um dos melhores exemplos do papel 

da etnomedicina na orientação da descoberta e do desenvolvimento de medicamentos é o dos 

medicamentos antimaláricos, exemplo o quinino isolado da casca da espécie Cinchona 

officinalis (CRAGG; NEWMAN, 2013). 

Outros exemplos importantes de compostos ativos isolados de plantas medicinais 

incluem atropina (antagonista muscarínico) que age nas terminações nervosas parassimpáticas, 

inibindo-as isolado de Atropa belladonna em 1831; digoxina (tratamento da insuficiência 

cardíaca) isolado em 1869 de Digitalis lanata; e curare (relaxante muscular) isolado em 1943 

de Chondrodendron tomentosum  (DUTRA et al., 2016). Portanto é inquestionável que o estudo 

de produtos naturais representa um dos mais importantes campos da ciência e conhecimento 

tradicional sobre as plantas representam importantes fontes para o desenvolvimento de produtos 

terapêuticos para o tratamento de diversas doenças crônicas (NEWMAN; CRAGG, 2012) 

Sob esta ótica, sistemas à base de plantas continuam a desempenhar um papel 

fundamental na área da saúde, e na produção de medicamentos e seu uso por diferentes culturas 

tem sido documentado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) incentiva os países a gerar 

políticas e estratégias baseados em evidências para o uso de plantas medicinais.  Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 65-80% da população dos países em 

desenvolvimento depende de plantas medicinais como a única forma de acesso aos cuidados 

básicos de saúde primários, fazendo uso de fitoterápicos a base de plantas (ROSA; CÂMARA; 

BÉRIA, 2011). Uma pesquisa realizada sobre substâncias puras derivadas de plantas utilizadas 

como medicamentos em países de hospedagem tradicional pela OMS e Centros de Medicina 

indicou que, de 122 substâncias identificadas, 80% foram utilizados para os mesmos fins ou 

relacionados etnomédicos e foram derivados de pelo menos 94 espécies de plantas (CRAGG; 

NEWMAN, 2013). 

  

1.2 Plantas Medicinais (Fitoterápicos) no tratamento de doenças crônicas 
 

Fitoterápicos derivados de plantas foram e são usados como medicamentos tradicionais, 

remédios, infusões e óleos sem nenhum conhecimento a respeito dos compostos bioativos 

contidos em seu interior, mas apenas considerando os resultados de centenas de séculos de 

experiências humanas (KINGHORN et al., 2011). 
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No Brasil, existem várias plantas medicinais que são utilizadas como fitoterápicos pelas 

populações rurais e urbanas para o tratamento de diversas doenças crônicas (DUTRA et al., 

2016; PIO et al., 2019). Tal constatação fica evidente pelo grande número de artigos publicados 

em revistas científicas utilizando a palavra-chave: plantas, como mostra a Figura 1. Cientistas 

brasileiros publicaram uma grande quantidade de artigos sobre plantas nos últimos 33 anos 

(entre os anos de 1987 e 2020)  

 

Figura 1 - Número de artigos publicados por cientistas brasileiros sobre plantas nos últimos 33 anos. 

 

Fonte: próprio autor 

As palavras-chave utilizadas para a pesquisa foram: plantas. Na área de Ciências da Vida ou 

Ciências da Saúde (Área temática). Tipo de documento - artigo original ou revisão. Data: 27 de março 

de 2021. Fonte: Scopus. 

 

Plantas brasileiras tituladas como medicinais ou fitoterápicos são vendidas em muitos 

estabelecimentos como farmácias, drogarias, lojas de cultivos, entre outros. Tendo em vista o 

grande aumento no uso, muitas vezes indiscriminado, de plantas medicinais, tem-se observado 

maior interesse por parte de cientistas e empresas farmacêuticas, no sentido de entender melhor 

a composição química dessas plantas, e assegurar não só a eficácia, mas também a segurança 
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do seu uso (AMEH et al., 2010). Sendo que muitas espécies vegetais utilizadas pela população 

apresentam alta toxicidade, não possui ação farmacológica comprovada, nem composição 

química definida se tornando indispensável a normatização e a regulamentação desses 

medicamentos exigidas pelo mercado mundial e pelas autoridades governamentais (HUSAIN 

et al., 2017). Ficando evidente que o controle de qualidade é uma etapa essencial para que uma 

planta possa ser utilizada como fitoterápico (LI; ZHAO; YANG, 2011). 

Fingerprint adequada é sugerida por agências como a Food and Drug Administration 

(FDA) dos EUA e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Um fingerprint cromatográfico 

pode ser definida como um perfil químico obtido por análise cromatográfica, que fornece uma 

quantidade considerável de informações e pode ser empregada como um parâmetro de 

qualidade (por exemplo, extratos de plantas). Além disso, métodos de fingerprint podem ser 

usados para determinar os metabólitos presentes nos extratos de plantas (TISTAERT; 

DEJAEGHER; HEYDEN, 2011; SOUZA et al., 2018).  Esgotando- se portanto os estudos 

laboratoriais e comprovando a eficácia de uma planta medicinal, a mesma pode ser 

comercializada como um medicamento denominado fitoterápico. 

O Ministério da Saúde divulgou, em 2009, uma lista contendo 71 plantas medicinais, 

denominada Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS (Renisus). A Renisus 

contem plantas medicinais que apresentam potencial para gerar produtos de interesse ao SUS. 

A finalidade da lista é orientar estudos e pesquisas que possam subsidiar a elaboração da relação 

de fitoterápicos disponíveis para uso da população, com segurança e eficácia para o tratamento 

de determinada doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Tendo em vista a importância da implementação de produtos naturais como alternativa 

terapêutica para diversas doenças, por serem de baixo custo os medicamentos fitoterápicos são 

utilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e aprovados pela Agência de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). Por isso, são considerados seguros e eficazes para a população. 

 Glycine max (L.) Merr. (Fabaceae), popularmente conhecida como soja, espécie da 

Renisus, foi selecionado segundo os critérios exigidos pelo Ministério da Saúde: ampla 

distribuição geográfica, facilidade de cultivo, produtividade, disponibilidade atual, baixa 

toxicidade, baixa incidência de efeitos colaterais, caracterização química qualitativa e 

quantitativa e propriedades terapêuticas cientificamente avaliadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006).  
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1.3 Glycine max (L.) Merr. (Fabaceae) 
 

A soja (G. max) é uma das mais importantes culturas em todo o mundo, não apenas por 

ser uma importante fonte de óleo e proteína, mas também de metabólitos secundários (KIM et 

al., 2014) sendo também utilizada para a produção de biodiesel, leite de soja e tofu. Também é 

utilizado para a produção de etanol, pois sua casca contém grande teor de carboidratos 

(MIELENZ; BARDSLEY; WYMAN, 2009). 

O Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de soja do mundo. A produção 

para a safra de sementes 2020/2021 é estimada em 133,7 milhões de toneladas (USDA, 2020). 

A soja foi amplamente utilizada como material alimentar nutritivo por muitas décadas 

devido suas propriedades benéficas à saúde, incluindo capacidades anticarcinogênicas, 

antioxidantes, antimetastáticas e antiestrogênicas. Tais propriedades deve-se ao alto teor 

proteíco e óleo, bem como vários metabólitos secundários (fenólicos, isoflavonas, 

triterpenóides, saponinas, vitaminas, tocoferóis e aminoácidos) (LEE et al., 2018). 

 Dentre seus metabólitos secundários em destaque estão as isoflavonas presentes em 

doze compostos: daidzina, genistina, glicitina, 6-O-acetildaidzina, 6-O-acetilgenistina, 6-O-

acetilglicitina, 6-O-malonildaidzina, 6-O-malonilgenistina, 6-O-malonilglicitina, daidzeína 

genisteína e gliciteína (NIAMNUY et al., 2011; LEE et al., 2008) (Figura 2, Tabela 1). 

Elas desempenham um papel importante na prevenção de doenças crônicas, 

apresentando efeito anticancerígeno e atividade antioxidante.  Estes componentes podem trazer 

benefícios no controle e prevenção de doenças como câncer (ovário, pulmão, próstata e cólon) 

(CHEN et al., 2014; LEE et al., 2015) diabetes mellitus, osteoporose e doenças cardiovasculares 

devido a mecanismos como diminuição nos níveis de colesterol total decorrente do aumento na 

atividade de receptores das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) (ZAFRA-GÓMEZ et al., 

2010). Sendo benéficas para redução do peso corporal e a glicose no sangue e a perda do 

controle da insulina após a menopausa, como também são úteis no aumento da densidade 

mineral óssea em mulheres (LIU et al., 2009; SONG; PAIK; JOUNG, 2008). 

As isoflavonas são responsáveis também pela defesa natural das plantas como a 

fitoalexina contra fungos patogênicos e alimentação de insetos (SVETAZ et al., 2004). Portanto 

são categorizadas como os grupos mais cruciais para os aspectos farmacêuticos e funcionais 

(QJAO et al., 2014). E são de grande interesse pelos pesquisadores para o desenvolvimento de 

alimentos funcionais e suplementos dietéticos de soja.  
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Figura 2 - Sojas comerciais e Estruturas das isoflavonas agliconas e glucosídicas presentes nas sementes 
de soja. 

 
 

Fonte: próprio autor 

 
Tabela 1 - Classificação das isoflavonas de soja. 

Nome Abrev. R1 R2 R3 
Genisteína Ge OH H  
Gliciteína Gli H OCH3  
Daidzina Din H H H 
Genistina Gin OH H H 
Glicitina Glin H OCH3 H 
6’’- O-acetildaidzina Adin H H COCH3 
6’’- O-acetilgenistina Agin OH H COCH3 
6’’- O-acetilglicitina Aglin H OCH3 COCH3 
6’’- O-Malonildaidzina Mdin H H COCH2COOH 
6’’- O-Malonilgenistina Mgin OH H COCH2COOH 
6’’- O-Malonilglicitina Mglin H OCH3 COCH2COOH 

 
1.4 Cromatografia verde 
 

A maioria dos estudos de plantas medicinais tem como principais objetivos a 

comprovação (ou não) científica dos relatos etnofarmacológicos e, com isso, pode proporcionar 

alternativas naturais (de baixo custo e sustentáveis) para o tratamento das enfermidades. Nesse 

sentido, percebe-se uma contradição de termos: estudos que visam alternativas naturais 

utilizarem solventes/reagentes tóxicos que prejudicam a natureza. 

Essa contradição ou preocupação tem levado pesquisadores a desenvolver novas 

estratégias para os estudos na área de química de um modo geral, como relata LENARDÃO et 

al., 2003. 

Chamada de “química limpa”, a química verde é uma filosofia elaborada por ANASTAS 

E WARNER (1998) que, baseada em 12 princípios básicos, tem a preocupação de desenvolver 

meios capazes de diminuir os impactos causados ao meio ambiente, reduzindo ou eliminando 
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substâncias tóxicas geradas pelas indústrias ou até mesmo por meios comerciais. Tais princípios 

são: 

1. Prevenir a formação de subprodutos; 

2. Economia de átomos; 

3. Sínteses com compostos de menor toxidade; 

4. Desenvolvimento de compostos seguros; 

5. Evitar o uso de solventes e auxiliares; 

6. Diminuir a energia gasta durante um processo químico; 

7. Utilização de substâncias recicladas; 

8. Diminuição de derivativos; 

9. Uso de catalisadores; 

10. Desenvolvimento de compostos para degradação; 

11. Controlar a formação de compostos tóxicos para a prevenção da poluição; 

12. Uso de substâncias seguras para evitar acidentes tais com explosões e incêndios; 

 

As abordagens abaixo supracitadas são contempladas pela aplicação dos princípios da 

Química Analítica Verde (Green Analytical Chemistry, ou GAC; GAŁUSZKA; 

MIGASZEWSKI; NAMIEŚNIK, 2013) que elaboraram 12 princípios, baseados nos dá 

Química Verde, para abranger melhor as análises químicas que são: 

 

1) Técnicas analíticas diretas devem ser empregadas para evitar tratamento de amostra; 

2) As dimensões e quantidade das amostras devem ser minimizadas; 

3) Medições in situ são prioritárias; 

4) Deve ocorrer a integração entre processos e operações analíticas; 

5) Métodos automatizados e miniaturizados têm preferência; 

6) Deve-se evitar derivação; 

7) Geração de resíduos deve ser muito reduzida e um manejo adequado dos mesmos     

deve ocorrer; 

8) Métodos multianalíto ou multiparamétricos são prioritários; 

9) O gasto de energia deve ser o mínimo possível; 

10) O uso de reagentes oriundos de fontes renováveis tem prioridade; 

11) Reagentes tóxicos devem ser eliminados ou substituídos; 

12) A segurança do analista deve ser maior. 
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Os estudos de plantas medicinais, de um modo geral envolve vários procedimentos tais 

como: coleta do material vegetal, preparação dos extratos, fracionamento dos extratos e 

identificação dos metabólitos secundários. Desses procedimentos citados, a extração e 

fracionamento são os que utilizam maior quantidade de solventes orgânicos como fase móvel 

(HYÖTYLÄINEN, 2009).   Os solventes de fato representam um grande desafio na área de 

Química Verde por estarem relacionados diretamente a grande parte dos processos analíticos e 

estão relacionados a desperdício de massa, poluição ambiental e risco a saúde dos analistas 

(ANASTAS; EGHBALI, 2010). 

Os solventes acetonitrila e metanol são de longe os solventes mais utilizado em HPLC 

devido suas características únicas (KAO; CHEN, 2002; HSIEH; KAO; CHEN, 2004; 

PEÑALVO; NURMI; ADLERCREUTZ, 2004; SUN et al., 2011; KIM et al., 2014; SHIM et 

al., 2015; LANTE et al., 2018; LI et al., 2018), como dissolução de uma ampla gama de solutos, 

baixa acidez, reatividade química mínima, baixa absorbância na região do ultravioleta e 

compatibilidade com a espectrometria de massas. Entretanto geram grande quantidade de 

resíduos e são potencialmente tóxicos (WELCH et al., 2010; PRAT; HAYLER; WELLS, 2014; 

PRAT et al., 2015). 

Portanto, para auxiliar pesquisadores e indústrias a substituir solventes não-verdes ou 

implementar novos métodos verdes de análises, foram gerados guias de seleção de solventes 

verdes, que pudessem orientar no desenvolvimento de novos produtos e processos utilizando 

solventes ambientalmente amigáveis (PRAT et al., 2015; TOBISZEWSKI; NAMIEŚNIK; 

PENA-PEREIRA, 2017). 

O emprego de solventes mais ecológicos como alternativas aos solventes tóxicos 

tradicionais, é uma importante estratégia para diminuir a geração de resíduos. Entres possíveis 

candidatos estão o etanol e acetona, mas o último nem sempre é adequado quando um detector 

baseado em absorção na região do ultravioleta (UV) é empregado, porque seu limite de UV se 

estende a 330 nm, então a acetona é aplicável apenas a analitos que absorvem em alta 

comprimentos de onda (FUNARI et al., 2014). Portanto, o etanol se torna a primeira opção, 

porque em comparação com solventes de acetonitrila e metanol, é considerado o mais verde, 

menos tóxico, tem baixa volatilidade, miscibilidade de água, viscosidade relativamente 

aceitável, absorção  UV em 210 nm, biodegradabilidade e pode ser obtido por fermentação de 

fontes renováveis como a partir de cereais e cana de açúcar e é biodegradável, o que são 

características desejáveis para um solvente considerado verde (WELCH et al., 2010; FUNARI 

et al., 2014; OLIVES; GONZÁLEZ-RUIZ; MARTÍN, 2017). 
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É um desafio substituir o acetonitrila (o solvente mais amplamente usado em 

cromatografia líquida) por etanol, considerando que ambos os solventes pertencem a diferentes 

grupos de seletividade. No entanto, em relação cromatografia líquida de fase reversa, a 

seletividade, retenção e eficiência geral podem ser influenciadas pela temperatura uma vez que 

essa é capaz de alterar o pH e a constante dielétrica da fase móvel, bem como pKa e difusão de 

analitos e arranjo de ligantes de fase estacionária (GRITTI; GUIOCHON, 2006; HEINISCH; 

ROCCA, 2009; FUNARI et al., 2014). 

Uma vez que a temperatura é intimamente relacionada à cinética e termodinâmica da 

separação cromatográfica esta variável pode ser racionalmente empregada para substituir um 

solvente perigoso por uma alternativa mais verde que eventualmente pertence a um grupo 

diferente de seletividade. Embora o aumento das temperaturas possa reduzir o viscosidade apenas 

em algumas circunstâncias (DOLAN, 2003; VANHOENACKER; SANDRA, 2006; HEINISCH; 

ROCCA, 2009) e pode não funcionar universalmente, é sabido que esta estratégia pode melhorar 

a seletividade e desempenho de separação usando um solvente menos tóxico e ainda levar a um 

método de eluição globalmente mais ecológico (WELCH et al., 2010; FUNARI et al., 2014). 

 

1.5 Cromatografia liquida de alta eficiência e análise multivariada 
 

A análise por cromatografia liquida de alta eficiência, utilizando HPLC tornou-se uma 

técnica determinante em análises agrícolas, farmacêuticas de plantas herbáceas e medicinais 

para controle de qualidade dos mais diversos produtos.  Mas é um processo trabalhoso, exigindo 

extensa pesquisa literária em química para entender a complexidade das matrizes, e 

subsequentemente desenvolver um método analítico baseado na abordagem de diversos 

parâmetros que podem interferir na separação dos constituintes químicos e que são comumente 

avaliados uma de cada vez. Com isso, o processo se torna demorado e requer um grande número 

de execuções experimentais (GANORKAR; SHIRKHEDKAR, 2017). 

No entanto, a HPLC, associada a experimentos multivariados, está se tornando cada vez 

mais utilizada para desenvolver métodos de eluição para matrizes complexas, como plantas.  

Estudos recentes demonstraram o desenvolvimento de métodos de HPLC associados a 

análise quimiométrica de dados multivariados,  altamente robustos e em consoante com os 

principios de química analítica verde, e portanto ecologicamente corretos. Utilizando de 

solventes verdes como etanol ou bioetanol (grau alimentício) cumprindo com a boa seletividade 

e separação dos produtos naturais. (PELISSARI et al., 2021; FUNARI et al., 2014; SOUZA et 

al., 2018; BORGES et al., 2020) 
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Esta abordagem envolve o estudo simultâneo de diversas variáveis e gera resultados 

mais confiáveis e robustos, extraindo o máximo de informações úteis dos dados, identificando 

interações entre as variáveis estudadas e reduzindo o número de experimentos, reagentes 

(solventes orgânicos) e energia gasto (NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010; FERREIRA et 

al., 2004). Portanto tem sido usada como uma abordagem mais simples e eficiente para 

examinar o efeito de todas as variáveis na resposta de interesse, ajudando a determinar as 

variáveis mais importantes (BELAZ, 2013). 

Para o design do desenvolvimento do método, triagem de experimentos, como o 

planejamento fatorial completo e modelo fatorial fracionário, e metodologia de superfície de 

resposta são as maneiras mais populares utilizadas para obtenção de fingerprints 

cromatográficos de plantas. O planejamento experimental Doehlert é facilmente aplicado para 

otimizar variáveis e oferece vantagens sobre os planejamentos composto central e Box-

Behnken. O benefício deste experimento é que exige menos experimentos, que são mais 

eficientes devido à diminuição do número de experimentos, além desta metodologia ser mais 

ecologicamente correta devido à menor geração de resíduos químicos (Ferreira et al., 2004). 

Esta estratégia tem várias vantagens, pois permite a análise comparativa de um grande número 

de amostras.  

Até onde sabemos, as fases estacionárias de fenil-hexil, etanol, e planejamento de 

experimento e métricas para o monitoramento de sustentabilidade de um método no que diz 

respeito ao quanto um método é verde, nunca foram simultaneamente empregados no 

desenvolvimento de métodos cromatográficos de HPLC para soja.   
 

1.6 Métricas de monitoramento do impacto ambiental 

 
Na literatura, várias métricas têm sido descritas para avaliar o impacto ambiental de um 

método analítico; cada uma tem vantagens e desvantagens (FUNARI et al., 2014; SANDRA et 

al., 2010).  No caso de métodos para HPLC, a HPLC-EAT (HPLC-Environmental Assessment 

Tool) foi considerado o mais adequado, porque permite a diferenciação precisa e classificação 

de métodos para HPLC (FUNARI et al., 2014, GABER et al., 2011).  

HPLC-EAT foi utilizada para avaliar o grau de impacto ambiental do método analítico 

desenvolvido para G. max e estimar o impacto ambiental do método em comparação com outros 

métodos descritos na literatura para propósitos similares (KAO; CHEN, 2002; KIM et al., 

2012). 
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A abordagem HPLC-EAT determina uma pontuação relacionada às características dos 

solventes empregados, como afetam o meio ambiente e os riscos que podem representar para a 

saúde e segurança do operador. Quanto menor a pontuação, menor o impacto ambiental do 

método e, consequentemente, mais verde é considerado o método (GABER et al., 2011).   

A métrica AGREE (Analytical GREenEss Metric, PENA-PEREIRA; WOJNOWSKI; 

TOBISZEWSKI, 2020) foi utilizada como alternativa a métrica HPLC-EAT por se tratar 

também de uma abordagem de avaliação abrangente, flexível e direta para avaliar os impactos 

ambientais e ocupacionais de um procedimento analítico baseado nos 12 princípios da Química 

Analítica Verde (GAŁUSZKA, MIGASZEWSKI, NAMIEŚNIK, 2013). 

 

1.7 Estudo térmico de plantas medicinais por termogravimetria e calorimetria 

exploratória diferencial simultânea (TG-DSC) 

 
Outro viés pouco explorado é o comportamento térmico de extratos vegetais e biomassa 

residual de plantas medicinais e aromáticas (MAPs) como a soja. 

A análise térmica se trata de um conjunto de técnicas que possibilitam medir as 

propriedades físicas de uma substância em função da temperatura/tempo. Elas apresentam 

vantagens, uma vez que fornecem resultados mais rápidos, requerem quantidade mínimas de 

amostras, menor gastos de tempo e permite a verificação simultânea do teor de umidade e 

cinzas, fornece todo o perfil termoanalítico da amostra com menor margem de erro estando de 

acordo com os princípios de química analítica verde (FERNANDES et al., 2013; GAŁUSZKA; 

MIGASZEWSKI; NAMIEŚNIK, 2013). 

Dentre as técnicas termoanaliticas utilizadas na área farmacêutica estão: 

Termogravimetria (TG), Análise Térmica Diferencial (DTA) e a Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC) (IONASHIRO; CAIRES; GOMES, 2014).  

A termogravimetria (TG) é uma técnica utilizada para determinar a variação de massa 

de uma amostra em função da temperatura ou tempo e expressa os resultados na forma de um 

gráfico denominado curva TG. Essa curva fornece informações sobre a estabilidade térmica e 

composição da amostra (IONASHIRO; GIGANTE; CAIRES, 2012). A partir da primeira 

derivada da curva TG obtém-se a curva termogravimétrica derivada ou DTG. Na qual a 

derivada da curva de variação de massa em relação ao tempo ou temperatura, dm/dt ou dm/dT, 

respectivamente, é registrada em função do tempo ou temperatura (DE SOUZA ARAÚJO et 

al., 2006). Estes picos apresentam área proporcional à alteração de massa na amostra, 
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permitindo observar a intensidade do processo de perda de massa (IONASHIRO; GIGANTE; 

CAIRES, 2012).  

A partir da curva DSC é possível medir a razão do fluxo de energia (calor) fornecida à 

substância e a um material de referência em função da temperatura, tanto em condições de 

aquecimento quanto de resfriamento. O instrumento fornece um gráfico de temperatura em 

função do fluxo de calor. Consequentemente, a temperatura e a energia associada aos eventos, 

tais como: fusão, calor específico, transição vítrea, cristalização, sublimação, decomposição e 

transições cristal líquido, podem ser avaliadas (DE SOUZA ARAÚJO et al., 2006; DENARI et 

al., 2012). 

A análise térmica tem sido considerada uma ferramenta importante no desenvolvimento 

de métodos analíticos, na caracterização de compostos de fitoterápicos, seus produtos e 

extratos. Segundo a farmacopeia brasileira 6ª edição (2010) a análise térmica pode ser utilizada 

para avaliação do comportamento térmico, determinação da temperatura de ebulição e 

sublimação, teor de umidade e/ou solventes, determinação do teor de cinzas através da 

termogravimetria (IONASHIRO; CAIRES; GOMES, 2014).  

No contexto da fitoterapia, extratos vegetais são submetidos a diversas variações 

térmicas, seja pelos processos de extração dos fitoterápicos, ou por variações ambientais no 

armazenamento das amostras. Seguem-se, ainda, fenômenos térmicos decorrentes das reações 

orgânicas inerentes ao processo terapêutico intermediado pelos agentes químicos presentes no 

fitofármaco (DE OLIVEIRA; YOSHIDA; DE LIMA GOMES, 2011; FLORES; SINGH; 

KONG, 2014). 

Vários autores demonstram a aplicação de diferentes técnicas de análise térmica no setor 

farmacêutico, que são muito importantes nas etapas de desenvolvimento dos fármacos, 

padronização e caracterização de extratos secos de plantas medicinais garantindo maior 

segurança e eficácia no uso (WESOŁOWSKI; KONIECZYŃSKI, 2003; FERREIRA et al., 

2017). 

 

1.8 Estudo térmico de biomassa residual de extratos de plantas por TG-DSC 
 

A produção e o consumo de energia estão impactando o meio ambiente em todo o 

mundo. Como resultado, a conscientização relacionada à segurança energética, mudanças 

climáticas e uma abordagem ambientalmente correta tem sido o foco de ações (HASSAN; LIM; 

HAMEED, 2016; CHEN et al., 2017). Conforme apontado pela ONU sobre mudanças 

climáticas e agências como a International Energy (IEA) e International Renewable Energy 
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(IREA), aumentar a produção de energia não fóssil no consumo total de energia é de extrema 

importância para controlar as mudanças climáticas (KRAVANJA; VARBANOV; KLEMEŠ, 

2015; BHATTACHARYA et al., 2016). Dentre esses recursos energéticos renováveis, a 

biomassa se destaca. 

Biomassa é qualquer recurso renovável de matéria orgânica (de origem animal ou 

vegetal) que pode ser utilizado na produção de energia. A fração orgânica contida nos produtos 

de resíduos agrícolas de plantas e animais, florestais, indústrias e a fração biodegradável de 

outros resíduos como os municipais são exemplos de biomassa (MOUSTAKAS; 

PARMAXIDOU; VAKALIS, 2020) O uso da biomassa, seja por conversão termoquímica ou 

por processos biológicos, é considerado um caminho para a produção de energia renovável e 

pode ser uma fração significativa da matriz energética, abrindo caminho para uma rede 

energética mais sustentável. A biomassa é uma alternativa para a dependência de combustíveis 

fósseis na geração de energia e uma abordagem para reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa e a poluição atmosférica (CHEN et al., 2017). 

A biomassa residual gera grandes quantidades de resíduos sólidos. É um subproduto que 

pode ou não ser um resíduo (OLOFSSON; BÖRJESSON, 2018) de processos agroindustriais 

nos setores de fitoterápicos, perfumaria e cosméticos utilizando plantas medicinais e aromáticas 

(MAPs). Eles são gerados a partir de processos de destilação a vapor de plantas medicinais e 

são originados da parte não utilizada da planta após a extração do óleo essencial. Apenas 5% 

de toda a planta é extraída, o que gera uma grande quantidade de resíduos sólidos. Cerca de 

200.000 toneladas de resíduos são geradas em todo o mundo durante os processos de extração 

de plantas aromáticas e podem ser reciclados e convertidos aplicando processos de extração, 

hidrólise, pirólise, entre outros. Embora essa biomassa seja neutra em carbono e não afete a 

atmosfera com a emissão de poluentes como o CO2, essa biomassa residual torna-se um resíduo 

e requer um processo adequado de reciclagem para evitar consequências ambientais (ZHU et 

al., 2012; SAYED-AHMAD et al., 2017). A biomassa residual das plantas medicinais é 

composta principalmente por celulose, hemicelulose e lignina (ROUT et al., 2015). É rico em 

compostos polifenólicos e diversos compostos bioativos que podem ser usados na produção de 

biogás (WANG et al., 2013) produtos de valor agregado como biossorventes no tratamento do 

solo (BASAK, 2017), biocombustível lignocelulósico (ZHELJAZKOV et al., 2018),  

biopesticidas (TRAKA et al., 2018). 

A soja (Glycine max L.) é um exemplo de planta medicinal amplamente utilizada no 

setor industrial por ser utilizada como alimento com diversas aplicações, além de possuir 

propriedades fitoterápicas. A maior parte do resíduo de soja não é totalmente aproveitada. É 
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descartado como resíduo industrial, causando grandes problemas ambientais devido às grandes 

quantidades de água e nutrientes presentes, que promovem o crescimento de microrganismos 

(CHEN et al., 2014). 

Nosso grupo demonstrou extrações eficientes de compostos de alto valor agregado 

presentes no resíduo da soja no campo, utilizando solventes verdes como etanol e acetona 

(CARNEIRO et al., 2020). Esse estudo combinado a uma abordagem termoanalítica auxiliam 

em tomadas de decisões que levem em consideração a relação custo/benefício dos processos. 

O desenvolvimento e a otimização de técnicas termogravimétricas (TG) têm sido 

consideradas uma importante ferramenta termoanalítica na análise da combustão de resíduos 

vegetais agrícolas. É simples, eficiente, de baixo custo e promove a redução do fluxo de 

resíduos, geração e reaproveitamento de energia. Como a combustão é responsável por 97% da 

produção mundial de bioenergia, segundo Chen e coautores (CHEN et al., 2017) o estudo de 

fontes alternativas de energia para a combustão é de extrema importância. O estudo do 

comportamento térmico e dos parâmetros térmicos da biomassa sob combustão pode contribuir 

para o melhor entendimento e otimização da geração de energia por conversão de biomassa. 

Existem poucos estudos termoanalíticos relacionados a resíduos vegetais de plantas 

medicinais. Portanto, a investigação do comportamento térmico desses materiais pode 

certamente contribuir para esta área, proporcionando conhecimentos termodinâmicos e de 

combustão sobre resíduos agrícolas, principalmente aqueles provenientes de plantas medicinais 

e aromáticas (MAPs). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Todo o processo de desenvolvimento do método foi delineado pelos princípios de 

Química Verde e Química Analítica Verde para reduzir o número de experimentos, quantidade 

de resíduos, tempo e energia gastos, além de ser mais seguro para analistas.  Essa abordagem 

multivariada respeitou o Princípio 8, a quantidade mínima de material vegetal utilizada 

respeitou o Princípio 2, o solvente tóxico acetonitrila foi substituído pelo menos tóxico EtOH 

permitindo a redução de resíduos tóxicos e concordando com os Princípios 7, 10, 11 e 12 da 

Química Verde.  

Este estudo demonstrou que planejamento experimental é uma abordagem que pode ser 

empregada para desenvolvimento de métodos cromatográficos verdes para HPLC. Porém, é 

importante ressaltar que no processo de desenvolvimento cromatográfico parâmetros 

ambientais devem ser levados em consideração no processo de otimização, principalmente na 

atribuição de valores das variáveis que não foram significativas no modelo matemático 

determinado. O método verde desenvolvido é inédito para análises da composição química de 

sementes de soja. 

É importante ressaltar que o EtOH indicado para o método foi o bioetanol (EtOH grau 

alimentício de origem fermentativa), o que torna o método sustentável e menos custoso em 

razão de suas propriedades como biodegradabilidade, origem renovável, preço muito inferior 

em relação aos solventes grau HPLC tradicionais e maior disponibilidade, além de oferecer a 

possibilidade de análise sem a geração de resíduos tóxicos que necessitam de tratamentos 

custosos. 

O método proposto foi comparado com dois métodos de referências (Kao e Chen, 2002; 

Kim et al., 2014) utilizando as métricas HPLC-EAT e AGREE e, em ambas as métricas o 

método desenvolvido apresentou pontuações que o classifica com mais verde do que os 

métodos comparados.  

A eficiência do método desenvolvido foi determinada pelas figuras de mérito no 

processo de validação e pelas análises de seis amostras comerciais de soja produzidas em 

diferentes localidades do Brasil, evidenciando que o método desenvolvido pode ser aplicado na 

determinação de isoflavonas de soja.  

Portanto, o método de HPLC verde e sustentável pode ser uma alternativa eficiente e de 

menor custo para aplicação em análises de rotina, aquelas que geram grande grandes volumes 

de descarte de solventes, como controle de qualidade de produtos derivados da soja.  
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Com relação ao estudo térmico, foi avaliado o efeito da extração hidroetanólico sobre o 

parâmetro de combustão da biomassa residual da soja. A amostra inicial apresentou menor 

estabilidade térmica em comparação com a biomassa residual. Os intermediários da 

decomposição térmica dos compostos extraídos apresentaram temperaturas mais elevadas. 

Portanto, a biomassa residual apresentou menores quantidades de perda de massa em 

temperaturas mais elevadas em comparação com a amostra inicial.  

As características da decomposição térmica e termo-oxidativa de biomassa de Glycine 

max (soja) foram avaliados por TG-DSC simultâneo. O efeito da extração hidroetanólica sobre 

os parâmetros de combustão da biomassa residual e a estabilidade térmica dessa amostra foram 

afetados pelo método de extração. Pode-se observar que os parâmetros de combustão da 

biomassa residual são inferiores aos da soja seca e do extrato hidroetanólico, sendo que os 

parâmetros de combustão do extrato são superiores aos demais (soja seca e biomassa residual). 

Assim, foi possível atribuir a capacidade de combustão em maior parte aos compostos presentes 

no extrato. Com isso conclui-se que a extração pode afetar os parâmetros de combustão. 
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