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Curso Prático de Cromatografia Gasosa - Os “Princípios” das Técnicas Analíticas 
Qualitativas e Quantitativas  

 

 

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, sendo que o domínio dos princípios envolvidos na realização destes 
procedimentos de análise se apresenta como de extrema importância para a sua execução e 
análise de forma precisa e criteriosa.   

Neste contexto, os compostos voláteis caracterizados principalmente por seu forte e 
intenso aroma, extraídos de fontes naturais, ou seja, plantas aromáticas ou especiarias e 
denominadas como óleos essenciais, são analisados normalmente por esta técnica. Estas 
substâncias são misturas complexas que podem conter 100 ou mais compostos orgânicos e 
seus constituintes podem pertencer às mais diversas classes de compostos.  

Óleos essenciais (OE) são extraídos de plantas através da técnica de arraste a vapor, 
na grande maioria das vezes, e ainda pela técnica de prensagem dos frutos. Flores, folhas, 
cascas, rizomas e frutos são matérias-primas para sua produção, a exemplo dos óleos 
essenciais de rosas, eucalipto, canela, gengibre e laranja, respectivamente. Possuem grande 
aplicação na perfumaria, cosmética, alimentos e como coadjuvantes em medicamentos.  

Estes extratos são empregados principalmente como aromas, fragrâncias, fixadores 
de fragrâncias, em composições farmacêuticas e orais e comercializados na sua forma bruta 
ou beneficiada, fornecendo substâncias purificadas como o limoneno, citral, citronelal, 
eugenol, mentol e safrol. Há inúmeros conglomerados internacionais que negociam óleos 
essenciais, os mais importantes empregando-os como matéria-prima para a produção de 
aromas e fragrâncias.  
 Por fim, observando-se a grande versatilidade desta técnica analítica instrumental, e 
da sua importância dentro do setor produtivo em diversos seguimentos, entende-se como de 
grande valia o oferecimento de meios para que os profissionais da área da química venham 
conhecer ou mesmo se aperfeiçoarem quanto aos princípios e procedimentos técnicos 
empregados dentro desta linha de pesquisa e de trabalho, oferecendo-lhes a oportunidade de 
uma maior e melhor capacitação técnica.   
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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 gasosa. Neste sentido, este projeto tem como “escopo 
principal” apresentar por meio da realização de práticas experimentais “os conceitos 
básicos” de uma análise por cromatografia gasosa.  

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” e “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 gasosa. 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”. 

 
 

 
 

Instrutor - Prof. 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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1. Revisão de Química Orgânica 

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

 
2. Cromatografia Gasosa 

a. Componentes Básicos 
b. Gás de Arraste 
c. Sistemas de Injeção 
d. Forno 
e. Colunas de Separação 
f. Sistemas de Detecção 
g. Sistema de Aquisição de Dados 
h. Operação do Equipamento 

 
3. Variáveis na Análise Cromatográfica 

a. Técnicas de Preparo de Amostras 
b. Técnica de Injeção das Amostras 
c. Tipo de Gás de Arraste x Detector 
d. Velocidade de Fluxo (Vazão) do Gás de Arraste 
e. Temperatura do Forno 
f. Temperatura do Detector 
g. Tipos de Fases Estacionárias (Polar e Apolar) 
h. Volume de Injeção 
i. Análise por Sistema Isotérmico 
j. Análise por Rampa de Aquecimento 

 
4. Análise Cromatográfica Qualitativa 

a. Aplicações 
b. Técnica do Tempo de Retenção 
c. Técnica de Spike 

 
5. Análise Cromatográfica Quantitativa 

a. Calibração por Padrão Externo 
b. Calibração por Adição de Padrão 

 
5. Desenvolvimento Experimental - CGAR 

a. Determinação do teor etanol em cachaça 
b. Determinação de teor etanol em álcool combustível 
c. Determinação de teor etanol em gasolina 
d. Determinação do teor de ativo em flavorizante 

 
6. Treinamento Operacional no Software N2000 (Cromatografia) 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 


