
 
 

 

 

 

 

Fornecer os conhecimentos teóricos fundamentais sobre a técnica,  detalhes para 

operação do equipamento, otimização do sistema, bem como conhecimentos dos 

princípios básicos da separação com colunas empacotadas e capilares,  utilização dos 

detectores e demais conhecimentos para desenvolver métodos analíticos. 

 

 

 

 
Analistas de controle de qualidade, equipes de pesquisa e desenvolvimento de 

métodos analíticos. 

 

 
 

 
 

07 horas em 04 módulos 
 

 

Exposição teórica fartamente ilustrada através de data-show ou indivualmente em 

notebooks.

IsoLab 

Curso 

Cromatografia em fase gasosa (GC) on line 

Objetivos: 

Dirigido a: 

Carga horária:  

Metodologia: 



 
 

 
 

✓  Histórico da cromatografia e sua importância como técnica. 

✓  A separação cromatográfica. 

✓  O esquema básico de um Cromatógrafo a gás. 

✓  Colunas cromatográficas de Adsorção e Partição. 

✓  Seleção Características e uso de suportes, fases móveis e fases Líquidas. 

✓  Esquema básico, funções e otimização das condições de operação de um Cromatógrafo. 

✓  Fases líquidas usadas em CFG, tipos mais empregados e modos de separação etc.. 

✓  Fator capacidade, Resolução, Seletividade. Colunas Capilares, características e 

vantagens. 

✓  O efeitos da temperatura e vazão do gás de arraste na separação cromatográfica. 

✓  Sistemas de Detecção DCT (TCD), DIC(FID) DCE (ECD). 

✓  Sistemas de injeção de amostras para colunas empacotadas e capilares (Splitters). 

Cuidados para obter os melhores resultados. 

✓  Sistema de amostragem e injeção de  gases. 

✓  Análise Qualitativa por Cromatografia a  Gás. 

✓  Métodos de Análise Quantitativa por Cromatografia a Gás. 

✓  Aplicações em várias áreas e preparo de amostras. 

✓  Detecção e correção de falhas no sistema cromatográfico. 

 
 

 

Antonio Ferreira Verga Filho 
 

Formação: Bacharel em Química (1973) pelo Instituto de Química da USP com 

6 cursos de Pós Graduação em nível de Mestrado no Instituto de Química da USP-

SP. Especialização em Higiene do Trabalho no Senac-SP (2002). Experiência de 22 

anos em Laboratórios da Johnson & Johnson (06 anos) e como Químico de 

Desenvolvimento de Métodos Analíticos e gerente de aplicações. Gerente Aplicações 

e Treinamento de Instrumentação Analítica na empresa: Instrumentos Científicos 

CG Ltda São Paulo SP Gerente da Div. Equipamentos e Materiais de Segurança 

(EPI’s) na empresa Vidy - Fabricação de Laboratórios Ltda. Div. Fischer Scientific, 

Taboão da Serra SP. Participou do Curso de Segurança em Laboratórios ministrado 

Conteúdo Programático: 

Instrutor\Palestrante: 



pelo Prof. Dr. James Kauffman da Universidade de Boston-Massachuchets USA 

março de 1997, um dos maiores especialistas no assunto nos E.U. A. Atualmente é 

Diretor Técnico da IsoLab Treinamentos Ltda. onde fornece consultoria de 

Segurança em Laboratórios e já ministrou Cursos de Segurança em Laboratórios e 

produção para centenas de empresas nacionais, multinacionais e universidades no 

Brasil.  

 

" Este programa poderá sofrer alteração em virtude de mudanças na tecnologia ou nas 
legislações. Valerá o programa fornecido no orçamento. " 

 
 

Clique aqui para solicitar um orçamento sem compromisso  

www.isolabcursos.com.br/orcamentos 

 Nosso compromisso é com o sucesso da sua equipe    
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