
PD025 - Métodos analíticos modernos aplicados à análise de fármacos e  

produtos bioativos  

 2ª metade do 2º semestre de 2014: 30/10/2014 a 23/12/2014 

  

Alexandra C. H. F. Sawaya - Depto. Fisiologia Vegetal, Instituto de Biologia, UNICAMP  

  

Carga horária: 8 horas por semana  terças e quintas das( 9 as 12 horas + 1h estudos) 

 

Ementa: Apresentar os principais métodos cromatográficos usados para separar compostos de 

interesse a partir de matrizes vegetais. Discutir as aplicações e restrições dos métodos 

espectroscópicos mais usados para a sua identificação. Analisar a aplicação de modernas 

técnicas cromatográficas hifenadas com espectrometria de massas no estudo de compostos de 

origem vegetal. Apresentar a metodologia usada em estudos metabolômicos.  

  

Programa do Curso  

  

1. Métodos de separação cromatográfica:  

Bases teóricas da cromatografia. Cromatografia planar (em papel e em camada delgada) e suas 

principais aplicações. Bioautografia de amostras para determinar atividade antimicrobiana e 

antioxidante. Cromatografia em coluna (aberta, liquida de alta eficiência e gasosa) e suas 

principais aplicações. Cromatografia analítica e preparativa.  

  

2. Métodos de identificação espectrométricos: Principais aplicações e restrições de 

Espectroscopia de Ultravioleta e Visível, Espectroscopia de Infravermelho, Espectroscopia de 

Ressonância Magnética Nuclear e Espectrometria de Massas  

  

3. Técnicas hifenadas: Cromatografia líquida de alta eficiência e cromatografia gasosa acoplada 

a espectrometria de massas seqüencial, e suas principais aplicações.  

  

4. Estudos metabolômicos: Usando espectrometria de massas e/ou ressonância magnética 

nuclear com analise quimiométrica para identificar correlações entre atividade e composição e 

agrupar amostras.  
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Avaliação:  

 + relatório de práticas (peso 1)  

 provas escritas (cada prova peso 1) ` 

Portanto        ( Prova 1) + (Prova2) + (seminário e pratica)/3= media final 

  



 

Calendário 2014:  

  

30 outubro- Introdução / bases da cromatografia em geral 

4 novembro- cromatografia planar- papel e CCD 

6 novembro- prática 1-cromatografia planar- papel e CCD  

11 novembro- cromatografia em coluna 

13 novembro- prática 2 - cromatografia em coluna  

18 novembro – HPLC  

25 novembro – GC 

27 novembro - prova 1 

2 dezembro - aplicações e usos de UV e IV e RMN 

4 dezembro- aplicações e usos espectrometria de massas 

9 dezembro- técnicas hifenadas e metabolômica 

11 dezembro- seminário 

16 dezembro – seminário 

18 dezembro – seminário  

23 dezembro - prova 2 

 


