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1. OBJETIVOS

Introduzir os fundamentos, as instrumentações e as aplicações de técnicas instrumentais de separação
(cromatográficas e eletroforé�cas) aos futuros bacharéis em Química, desenvolvendo sua capacidade
crí�ca para a escolha de uma técnica adequada e para o desenvolvimento de métodos de análises para
resolução de problemas do co�diano. Capacitar o discente à interpretação das respostas fornecidas pelas
técnicas de separação, tanto em nível de qualificação como de quan�ficação de espécies químicas em
produtos diversos.

 

2. EMENTA

Introdução aos métodos de separação, equilíbrio de par�ção, classificação das técnicas de separação.
Teoria básica da cromatografia. Cromatografia gasosa: instrumentação, colunas recheadas e capilares,
fases estacionárias, principais aplicações; Cromatografia líquida de alta eficiência: instrumentação,
modalidades da cromatografia líquida, fases móveis e fases estacionárias, principais aplicações.
Eletroforese capilar: teoria básica da eletroforese, instrumentação, fluxo eletroosmó�co, �pos de
eletroforese e suas aplicações. Gestão ambiental em laboratórios químicos.

 

3. PROGRAMA

1. Métodos de Separação: Introdução aos métodos de separação. Equilíbrios de par�ção, coeficiente de
par�ção. Classificação das técnicas de separação. Técnicas cromatográficas de separação: teoria básica;
classificação das técnicas cromatográficas.

2. Cromatografia Gasosa: fundamentos teóricos; instrumentação; principais �pos de detectores (detector
por ionização em chama, detector por captura de elétrons, detector por condu�vidade térmica, detector
espectrométrico de massas); colunas recheadas e capilares; desenvolvimento de métodos de separação
em cromatografia gasosa; principais aplicações da técnica.

3. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência: Cromatografia líquida clássica e de alta eficiência,
fundamentos teóricos; cromatografia em fase normal e em fase reversa; instrumentação; �pos de
cromatografia líquida (cromatografia por adsorção, cromatografia de par�ção, cromatografia de troca
iônica, cromatografia de exclusão por tamanho); fases estacionárias para CLAE; sistemas de detecção
para CLAE; desenvolvimento de métodos de separação em cromatografia líquida; principais aplicações da
técnica.
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4. Eletroforese Capilar: Fundamentos teóricos; instrumentação para a eletroforese capilar; Fluxo
eletroosmó�co e fluxo eletroforé�co; Aplicações da eletroforese capilar. Eletrocromatografia capilar;
Cromatografia eletrociné�ca capilar micelar.

5. Experimentos prá�cos: desenvolvimento de prá�cas experimentais envolvendo a capacidade de
separação, de iden�ficação e quan�ficação das técnicas cromatográficas.

6. Gestão ambiental em laboratórios químicos: impacto ambiental de resíduos químicos. Gerenciamento
de resíduos químicos. Minimização da produção de resíduos químicos em prá�cas didá�cas.
Gerenciamento de resíduos químicos em laboratórios didá�cos.
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