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A cromatografia é um método físico-químico de separação que está fundamentada 
na migração diferencial dos componentes de uma mistura devido a diferentes interações, 
entre duas fases imiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária. A grande variedade de 
combinações entre fases móveis e estacionárias a torna uma técnica extremamente versátil e 
de grande aplicação em processos de caracterização e quantificação de compostos presentes 
nos mais diversos tipos de amostras. 

Entre as inúmeras aplicações possíveis com as técnicas cromatográficas, podemos 
destacar a sua utilização na identificação de compostos por comparação com padrões 
previamente existentes, na purificação de compostos separando-se as substâncias 
indesejáveis e ainda na separação dos componentes de uma mistura. Esta técnica analítica 
se apresenta como de grande aplicabilidade em diversas áreas, por exemplo, no setor 
cosmético e de alimentos, sendo que o domínio dos princípios envolvidos na realização 
destes procedimentos de análise se apresenta como de extrema importância para a sua 
execução, mediante uma análise de forma precisa e criteriosa. 

A cromatografia pode ser utilizada para a identificação de compostos, por 
comparação com padrões previamente existentes, para a purificação de compostos, 
separando-se as substâncias indesejáveis e para a separação dos componentes de uma 
mistura, onde as diferentes formas de cromatografia podem ser classificadas considerando-
se diversos critérios relativos ao princípio e do processo de separação. 
 O grande avanço das técnicas cromatográficas deu-se pelo desenvolvimento e a 
utilização de suportes com partículas diminutas responsáveis pela alta eficiência na 
separação de diferentes compostos dentro de uma mesma amostra, as quais tornam 
necessário o uso de bombas de alta pressão para eluição da fase móvel, devido a sua baixa 
permeabilidade. Esta técnica deu origem a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), 
uma das mais utilizadas em análises químicas. 
 A versatilidade desta técnica reside no grande número de fases estacionárias 
existentes, as quais possibilitam análises e separações de uma ampla gama de compostos 
com alta eficiência. Tem sido utilizada em várias áreas da ciência, no acompanhamento de 
sínteses, em análises de pesticidas, feromônios, no isolamento de produtos naturais e 
sintéticos e na produção e controle de qualidade de medicamentos, dentre tantas outras 
aplicações. 

 
 
 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 
 



 
 
Este curso tem por objetivo oferecer aos estudantes e profissionais da área de 

química a possibilidade de um maior conhecimento desta técnica analítica, oferecendo-lhes 
a oportunidade de uma melhor capacitação na execução e interpretação de ensaios 
envolvendo a cromatografia líquida. Neste sentido, este projeto tem como “escopo 
principal” apresentar por meio da realização de práticas experimentais “os conceitos 
básicos” de uma análise por HPLC.  

Assim, o desenvolvimento deste curso foca “a parte prática” onde o estudante 
deverá realizar uma série de ensaios laboratoriais operando o equipamento e, 
posteriormente, analisando e interpretando os resultados obtidos visando que o estudante 
ganhe maior experiência quanto a “operação do equipamento”, “obtenção e 
interpretação dos resultados analíticos”.  

  
 

 

O curso proposto tem como “público alvo principal’ todos os profissionais da área 
da química que “não tenham experiência” com esta técnica analítica ou que “busquem 
ganhar um maior conhecimento” sobre os principais “conceitos básicos” empregados na 
análise de diferentes produtos por cromatografia líquida. Neste sentido, o conteúdo 
programado contempla estudantes de técnico em química, bacharelado em química, 
engenharia química, entre outros, que busquem “iniciar-se ou se capacitar na referida 
técnica”. 
 
 

 
 
 

Nome: Professor Me Jony Andrade 
 
Profissional com formação acadêmica em técnico em química pelo Colégio Olintho 
Hehder, bacharelado em química pela Faculdade Oswaldo Cruz (FOC) e mestrado em 
físico-química pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Quanto à experiência 
profissional, destaca-se a sua atuação na área acadêmica como professor universitário em 
disciplinas de química, no setor industrial como analista químico, supervisor de laboratório 
e responsável técnico. Neste contexto, cabe ressaltar a experiência de aproximadamente 30 
anos em técnicas analíticas qualitativas e quantitativas, por exemplo, absorção atômica, 
cromatografia gasosa e líquida, eletroforese capilar, entre outras. Atualmente, é professor 
concursado pelo Centro Paula Souza ministrando as disciplinas de análise instrumental, 
química orgânica, físico-química e controle ambiental.   
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3. PÚBLICO ALVO 
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Programa de Ensino 
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1. Revisão de Química Orgânica 

a. Grupos Funcionais Orgânicos 
b. Polaridade 
c. Forças Intermoleculares 
d. Propriedades Físico-Químicas 

 
2. Cromatografia Líquida 

a. Princípios da Cromatografia Líquida 
b. Componentes Básicos 
c. Fase Móvel 
d. Sistemas de Injeção e Bombas 
e. Colunas de Separação 
f. Sistemas de Detecção 

 
3. Variáveis na Análise Cromatográfica 

a. Técnicas de Preparo de Amostras 
b. Tipos de Fase Móvel 
c. Velocidade de Fluxo (Vazão) da FM 
d. Temperatura do Sistema 
e. Tipos de Fases Estacionárias (Polar e Apolar) 
f. Volume de Injeção 
g. Análise por Sistema Isocrático 
h. Análise por Sistema Gradiente 

 
4. Análise Cromatográfica 

a. Técnica do Tempo de Retenção 
b. Técnica de Spike 
a. Equação da Reta 
b. Coeficiente Angular 
c. Coeficiente Linear 
d. Coeficiente de Correlação 

 
5. Desenvolvimento Experimental - HPLC 

a. Determinação de Parabenos em Matérias-Primas 
b. Determinação de Cafeína em Bebidas 
c. Determinação de Ácido Cítrico em Refrigerante 
d. Determinação de Sacarina em Adoçante 

 
  

 


