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CURSO AVANÇADO EM 
CROMATOGRAFIA GASOSA

1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS

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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2. OBJETIVOS

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 as técnicas mais
utilizadas em uma análise por cromatografia gasosa. Assim, o desenvolvimento deste
curso foca “a parte prática” onde o estudande 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 em práticas
mais avançadas em análises por CGAR.

3. PÚBLICO ALVO

O curso proposto tem como “público alvo principal’ todos os profissionais da
área da química que “já tenham experiência” com esta técnica analítica e que
“busquem ganhar um maior conhecimento” sobre os principais “conceitos”
empregados na análise de diferentes produtos por cromatografia gasosa. Neste sentido,
o conteúdo programa do contempla estudantes de técnico em química, bacharelado em
química, engenharia química, entre outros, que busquem “conhecimentos mais
avançados referida técnica”.

4. INFORMAÇÕES DO INSTRUTOR

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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5. PERÍODO E LOCAL

Horários: 08:00 hs às 17:00 hs
Datas: 02, 03, 16, 17, 30 e 31/10
Carga Total: 60 horas (Total de horas mediante todas as atividades)
Local.: Rua Líbero Badaró, nº 88, Sala 12, Bairro Paulicéia – São Bernardo do
Campo/SP

6. NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS

15 Alunos

7. INVESTIMENTO E FORMAS

Afiliados ao CRQ-SP - 20% de Desconto
Valor Integral: R$ 1083,70
Com CRQ Ativo – Em até 5 x (R$173,40)
Sem CRQ Ativo – Em até 5 x (R$216,74)
Obs.: Estudantes da área de química (técnico ou graduação) e profissionais registrados
no CRQ-SP terão direito a concorrer a 2 bolsas com 50% de desconto (R$ 541,85).

8. DADOS PARA INSCRIÇÃO

Inscrição: Nome Completo, Rg, Fone, e-mail, Cpf e Crq
Enviar e-mail com os dados para: ctai.admin@mirandaandrade.com.br
WhatsApp.: (11) 94279-1368
Site: www.ctaianalitica.com
Nome Fantasia: C.T.A.I. – Cursos e Treinamentos em Análise Instrumental
Razão Social: Maiara Silva Miranda Andrade - ME, CNPJ Nº 33.633.915/0001-93
RG Nº 36.710.922-0 e CPF Nº 442.487.888-02
Rua Tiradentes, Nº 181, Apto 1403-B, Centro de Diadema/SP, CEP 09911-190.
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1. EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE ÓLEOS ESSENCIAIS - FID
a. Extração por Arraste a Vapor
b. Extração por Solvente
c. Extração por Clevenger
d. Análise do Perfil Químico
e. Identificação e Quantificação do Teor do Componente Principal

2. EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE ÓLEOS VEGETAIS - FID
a. Extração por Prensagem de Óleos
b. Preparação e Purificação da Amostra
c. Composição Química dos Óleos Vegetais
d. Análise do Perfil Cromatográfico
e. Identificação e Quantificação do Teor do Componente Principal

3. EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE CHÁS - FID
a. Extração por Infusão
b. Extração por Maceração
c. Preparação e Purificação da Amostra
d. Análise do Perfil Cromatográfico
e. Identificação e Quantificação do Teor do Componente Principal

4. ANÁLISE DE COMBUSTÍVEIS - FID
a. Normas Técnicas Para Análise de Combustíveis
b. Discussão dos Parâmetros de Análises
c. Coleta e Preparo dos Padrões e Amostras
d. Análise do Perfil Cromatográfico
e. Determinação da Qualidade do Combustível

5. ANÁLISE DE GASES AMBIENTAIS - DCT 
a. Técnica Para Análise de Gases
b. Discussão dos Parâmetros de Análises
c. Coleta e Preparo dos Padrões e Amostras
d. Análise do Perfil Cromatográfico
e. Determinação da Qualidade do Gás Natural
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