
PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DE CURSO 
 

 
Curso Prático de Validação de Métodos Analíticos Cromatográficos – Análise Química, 

Interpretação de Resultados e Documentação. 
 

 
 
Atualmente, a demanda por cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional 

tem se apresentado de grande importância em função da constante busca pelas indústrias 
por profissionais capacitados e qualificados que possam desempenhar suas funções com 
qualidade.  

Neste contexto, a disponibilidade de cursos que venham atribuir maior capacitação 
aos profissionais de todos os seguimentos, seja industrial ou de prestação de serviços, é 
desejável, e assim, essa necessidade tem provocado ações para a qualificação e certificação 
de processos requeridos pela sociedade. 

Neste sentido, a cromatografia é uma das técnicas analíticas instrumentais mais 
empegadas em laboratórios de rotina, pois é utilizada na quantificação dos mais diferentes 
tipos de analitos. Esta técnica abrange um grupo de métodos analíticos baseados na 
interação entre moléculas, sendo que a cromatografia é um termo geral para a ciência que 
estuda a separação de substâncias por propriedades como afinidade química.  

Dentre as diversas aplicações, um método cromatográfico é usado para medir 
determinados ingredientes em uma droga, analisar a composição de óleos vegetais e 
perfumes, a presença de adulterações em combustíveis, entre outros. 
 Entretanto, o desenvolvimento de um método analítico cromatográfico, a sua 
adaptação ou implementação a partir de um método conhecido, envolve um processo de 
avaliação que estime sua eficiência (precisão e exatidão) na rotina do laboratório. Esse 
processo costuma ser denominado de “Validação”.  
 Várias definições estão descritas na literatura para validação, tratando-se de termo 
não-específico. Determinado método é considerado validado se suas características 
estiverem de acordo com os pré-requisitos estabelecidos. Portanto, existe diferença entre a 
execução de experimentos que determinam os diversos parâmetros (coleta dos dados 
experimentais) e a validação.  
 Na validação de um método analítico procura-se assim avaliar a relação entre os 
resultados experimentais obtidos e as questões que o método se propõe a responder. O 
objetivo da validação consiste então em demonstrar que o método analítico utilizado é 
adequado para o seu propósito.  

O processo de validação deve ser considerado quando se desenvolve um método de 
análise, em processos em que se efetua adaptações em metodologias já validadas, na 
inclusão de novas técnicas ou uso de diferentes equipamentos.  

A literatura dispõe de vários trabalhos que relatam a validação de métodos 
analíticos e definem os critérios que devem ser seguidos durante seu desenvolvimento. 
Dentre esses, muitos são das áreas biológica, farmacêutica e química. Tais artigos abordam 
os critérios de validação de acordo com sua área específica, enfatizando a exatidão, a 
precisão e os limites de detecção e quantificação.  

1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 
 



  

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

química a possibilidade de um maior conhecimento procedimento analítico, oferecendo-
lhes a oportunidade de uma melhor capacitação na execução das etapas necessárias para a 
validação de um método cromatográfico. Neste sentido, este projeto tem como “escopo 
principal” apresentar por meio da realização de práticas experimentais “os principais 
parâmetros” em um processo de validação analítica. 

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 às “etapas do processo de validação”, “obtenção e 
interpretação dos resultados analíticos” adotando-se a “cromatografia gasosa” como 
ferramenta de estudo. 
 

 
 
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 as principais “etapas e conceitos básicos” 
empregados no processo de validação de um método cromatográfico. 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: Professora Kamila Collanieri 
 
Profissional com formação acadêmica em Técnico em Química pela Escola Técnica 
Estadual Lauro Gomes, Graduada em Farmácia pelo Centro Universitário das Faculdades 
Metropolitanas e com Especialização em Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos pelo 
Instituto de Pós-Graduação para Farmacêuticos (ICTQ). Experiência de aproximadamente 
16 anos em laboratório físico-químico sendo 13 anos em indústria farmacêutica. Amplo 
conhecimento em análises físico-químicas, validação de limpeza, validação de processo, 
validação e desenvolvimento de métodos analíticos por HPLC, CG e ICP-OES. Quanto a 
sua atuação profissional pode-se destacar empresas como a Libbs Farmacêutica, Aché 
Laboratórios Farmacêuticos e União Química Farmacêutica Nacional (atual) realizando 
trabalhos como analista de desenvolvimento de métodos analíticos. 
 
 
 
 

4. INFORMAÇÕES DOS INSTRUTORES 
 

3. PÚBLICO ALVO 

2. OBJETIVOS 



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.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANO DE ENSINO 

 
 

Curso Prático de Validação de Métodos Analíticos Cromatográficos – Análise Química, 
Interpretação de Resultados e Documentação. 

 

 
 
O respectivo curso tem como foco apresentar de forma prática todas as etapas 

necessárias para a realização da validação de um método analítico cromatográfico. Neste 
sentido, o curso apresentará um processo real de validação, onde será assim desenvolvido 
um estudo de adaptação de um método cromatográfico a partir de uma norma já validada.   

Para isto, será tomado como base a “Norma Brasileira ABNT NBR 16041” 
empregada para análise de álcool combustível, que tem como objetivo controlar a qualidade 
do referido produto vendido nos postos de combustíveis. 

Esta análise se denota de grande valia no cotidiano, pois os combustíveis, de um 
modo geral, são constantemente alvos de processos de adulteração visando o maior lucro 
mediante a adição de substâncias que não fazem parte da composição química destes 
combustíveis. 

De um modo geral, para o álcool combustível podemos destacar a água, metanol e 
os solventes como os principais compostos utilizados na sua adulteração, que promovem 
uma redução no desempenho do motor do veículo, aumento do consumo, além de eventuais 
danos ao motor.     

A referida norma tem como base a utilização de um cromatógrafo à gás com 
detector de ionização em chama (FID) empregando uma coluna capilar (Tipo Q) de sílica 
fundida (10m x 0,32mm x 10µm) com fase estacionária à base de estireno/divinilbenzeno 
com programação linear de aquecimento do forno empregando nitrogênio como gás de 
arraste, hidrogênio e ar sintético como gás de combustão na chama do detector.   

Assim, o curso pretende apresentar um estudo para validação de um método 
utilizando um cromatógrafo a gás com detector de condutividade térmica (DCT) 
empregando uma coluna capilar de sílica fundida (30m x 0,32mm x 10µm) com fase 
estacionária à base de polietilenoglicol com programação linear de aquecimento do forno 
utilizando hidrogênio como gás de arraste.  

Por fim, a norma ABNT estabelece o procedimento analítico para a realização da 
quantificação de metanol e etanol em álcool combustível, sendo o metanol um composto 
presente como indesejável neste produto com limite máximo de 0,5% (m/m). No caso do 
método analítico proposto, além da possibilidade de quantificação dos referidos analitos, 
propõe-se ainda a possibilidade de quantificação do teor de H2O presente. 

 
 
 
 
 
 

4. ESCOPO 
 



 
 

 
 
 Nas tabelas abaixo são apresentados os parâmetros de análises empregados no 
método padrão ABNT para análise do álcool combustível e o método proposto para 
validação. 
 

PARÂMETROS NORMA ABNT 16041 
Detector FID 
Gás de Arraste (make-up) N2 – vazão 30,0mL/min 
Gás de Queima H2 - 30,0mL/min e Ar 300mL/min 
Coluna Apolar 
Volume de Injeção 0,5µL 
Temperatura do Injetor 250ºC 
Temperatura do Detector 280ºC 
  
Temperatura Inicial 85ºC 
Tempo na Temperatura Inicial 2 min 
Taxa de Aquecimento 35 min 
Temperatura Final 260 min 
Tempo na Temperatura Final 11 min 
  
Analitos Metanol e etanol 
  
 
 

PARÂMETROS MÉTODO PROPOSTO 
Detector DCT 
Gás de Arraste (make-up) H2 – vazão 30,0mL/min 
Gás de Queima - - -  
Coluna Polar 
Volume de Injeção 1,0 µL 
Temperatura do Injetor 250ºC 
Temperatura do Detector 280ºC 
  
Temperatura Inicial 85ºC 
Tempo na Temperatura Inicial 2 min 
Taxa de Aquecimento 35 min 
Temperatura Final 260 min 
Tempo na Temperatura Final 11 min 
  
Analitos Metanol, Etanol e Água 
  

5. PARÂMETROS DE ESTUDO 



 
 
Neste sentido, os referidos métodos serão empregados na análise de amostras-

padrão de álcool combustível e na análise de materiais de referência, onde serão avaliados 
os parâmetros abaixo discriminados:  
 

1. Planejamento de Validação 
2. Parâmetros de Validação 

2.1. Seletividade 
2.2. Linearidade 
2.3. Efeito Matriz 
2.4. Faixa de Trabalho, Faixa Linear de Trabalho e Intervalo da Curva de 

Calibração 
2.5. Limite de Detecção 
2.6. Limite de Quantificação 
2.7. Sensibilidade 
2.8. Exatidão 

 Ensaios de fortificação/recuperação 
2.9. Precisão 

 Repetitividade (precisão intra-corrida) 
 Precisão Intermediária ou Robustez (precisão intra-corrida) 
 Reprodutibilidade (precisão inter-laboratorial) 
 Comparação da precisão entre métodos 

     2.10. Incerteza de Medição 
 

Os referidos parâmetros serão ainda avaliados pelas 3 técnicas de calibração abaixo 
discriminadas: 

 
A. Calibração por Padrão Externo 
B. Calibração por Adição de Padrão 
C. Calibração por Padrão Interno 

 
Posteriormente, será realizado o tratamento dos dados coletados mediante os 

ensaios analíticos empregando os seguintes tratamentos estatísticos: 
 
A. Determinação do Limite de Confiança da Média (teste t-Student) 
B. Rejeição de Resultados (teste Q) 
C. Teste F (para comparar conjunto de dados) 

 
Por fim, a partir dos resultados obtidos mediantes todos os processos de tratamento 

e discussão de dados, serão assim gerados os protocolos de validação conforme a exigência 
necessária ao estudo em questão: 

 
A. Validação Prospectiva 
B. Validação Concorrente 
C. Validação Retrospectiva 

6. TÓPICOS DE ESTUDO 



 

 
 
 O desenvolvimento do estudo de validação do respectivo método de análise será 
realizado seguindo etapas planejadas de forma a apresentar uma sequência coordenada de 
trabalho, conforme descritas a seguir: 
 

– Planejamento de Validação: Nesta etapa inicial serão abordados os principais 
conceitos referentes ao planejamento para a validação de um método analítico, onde serão 
discutidos tópicos relativos à amostragem, número de análises, grupos de ensaios, entre 
outros. 
 

– Parâmetros de Avaliação: Após esta abordagem inicial teórica serão apresentados 
então os parâmetros a serem estudados e analisados no estudo analítico de validação, onde 
serão abordados de modo teórico os principais conceitos e definições relativos a cada item.     
 

– Método Analítico em Estudo: Nesta etapa de trabalho, teremos uma discussão 
sobre o método analítico proposto para validação, onde serão discutidos os pontos 
comparativos e pertinentes ao método de referência. Assim, estas 3 etapas introdutórias 
serão realizadas no primeiro dia do curso. 

 
– Realização dos Ensaios Analíticos ABNT: Ao término das etapas introdutórias 

será dado início aos ensaios analíticos no 2º dia do curso empregando-se o método de 
referência. Neste processo, será então reproduzido o método em questão, conforme a 
descrição da respectiva norma, sendo assim analisada uma amostra de referência e uma 
amostra real, e os dados coletados serão, posteriormente, utilizados para comparação.    

 
– Realização dos Método em Validação: Nesta parte será então dado início aos 

ensaios empregando-se o procedimento analítico a ser validado. Assim, serão realizadas 
uma sequência de procedimentos analíticos descritos no roteiro de laboratório visando 
avaliar os parâmetros de validação, e que serão realizados do 3º ao 6º dia de aula.  

   
 – Produção dos Relatórios de Validação: Por fim, o 7º e 8º dia de aula serão então 
utilizados para a produção dos documentos e relatórios relativos ao processo para validação 
do método analítico. Esta parte final será assim voltada para o treinamento quanto a 
montagem de toda a documentação comprobatória dos resultados analíticos obtidos dentro 
das normas estabelecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DINÂMICA DE TRABALHO 
 



CRONOGRAMA DE AULA 
 

Aula Local Datas Horário 
01 On-line  19:00hs às 22:30 hs 
02 Laboratório  08:00hs às 17:00 hs 
03 Laboratório  08:00hs às 17:00 hs 
04 On-line  19:00hs às 22:30 hs 
05 Laboratório  08:00hs às 17:00 hs 
06 Laboratório  08:00hs às 17:00 hs 
07 On-line  19:00hs às 22:30 hs 
08 Laboratório  08:00hs às 17:00 hs 
09 Laboratório  08:00hs às 17:00 hs 
10 On-line  19:00hs às 22:30 hs 
11 Laboratório  08:00hs às 17:00 hs 
12 Laboratório  08:00hs às 17:00 hs 

  
 

 As aulas on-line serão realizadas pelo Microsoft Teams onde abordaremos toda a parte 
teórica do curso e ainda a apresentação de todas as etapas para o tratamento dos dados 
coletados nos ensaios experimentais e a produção dos relatórios e protocolos de 
validação. 
 

 As aulas práticas serão realizadas na sede da CTAI localizada na rua Libero Badaró 88 
– SBC – Paulicéia, onde teremos a realização de todo o processo de análise química 
para a validação do método proposto. Por fim, os dados coletados serão então 
processados mediante encontros on-line.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


