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Carga horária: 4 horas por semana 

Número de alunos: 4-10. 

 

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: 

 Seminários (peso 1) 

 Resolução de problemas teóricos em provas escritas (cada prova peso 1) 

 Relatório de atividades práticas (média dos relatórios peso 1) 

 

Calendário 2013: 

 

1 outubro- Introdução- bases da cromatografia 

3 outubro-  cromatografia planar- papel e CCD 

8 outubro-  escolha de trabalhos para seminários 

10 outubro- cromatografia planar- papel e CCD prática 1- 

15 outubro- cromatografia em coluna 

17 outubro - prática 2 

22 outubro – HPLC  

24 outubro - GC  

29 outubro - prova 1  

31 outubro- aplicações e usos de UV e IV e RMN 

5 novembro- aplicações e usos espectrometria de massas 

7 novembro- técnicas hifenadas e metabolômica 

12 novembro –prova 2 

14 novembro – seminário 

19 novembro - seminário 

21 novembro – seminário 


