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Equipamento
ou 

Laboratório

Descrição

Equipamento: Cromatografia Líquida de 
Alta Eficiência (HPLC) 

Laboratório Multiusuário de Cromatografia

(CROMATO)

Foto

Agência financiadora
Finep

Convênio(s)

PPG Química

Professores 
Responsáveis

1. Yohandra Reyes Torres
2. Rubiana Mainardes
3.

Alocação
Laboratório é Multiusuário Laboratório de ... Laboratório Multiusuário de 

Cromatografia
.........

( X  ) Sim (   ) Não

Normas de 
utilização

Dias e horários disponíveis para o atendimento aos usuários:
Segunda a Sexta-feira das 8h às 17h 
Responsável pelo agendamento:
Telefone (ramal, celular): 8325 Email:ryohandra@yahoo.com
Nome(s) de quem dará suporte para realização das análises (docente, técnico, 
pós-graduando, bolsista):
Não há disponibilidade de pessoal técnico, pós-graduando ou bolsista.
Pré- preparo da amostra: 
O preparo é de acordo com as especificidades de cada amostra e pode incluir 
desde simples solubilização e filtração por membrana até procedimentos mais 
complexos como extração em fase sólida (SPE), partição líquido-líquido, 
microextração em fase sólida (SPME), extração em barra sortiva (SBSE), 
derivatização, etc. Podem ser analisadas amostras líquidas ou sólidas em 
solução.
Reagentes necessários para cada amostra: O usuário deverá fornecer todos os 
reagentes e materiais necessários para o pré-tratamento (descrição acima) e 
análise de sua amostra.
De forma geral será necessário: Coluna cromatográfica de fase estacionária e 
dimensões adequadas para a análise, água ultra pura e solvente orgânico grau 
HPLC (metanol, acetonitrila ou THF), membranas de filtração de amostra 
por seringa (0,22 Pm), membranas de filtração da Fase móvel (0,46 Pm), 
padrões analíticos de interesse.
Tempo estimado para análise de cada amostra: depende da finalidade da análise 
(qualitativa, quantitativa, fingerprint, monitoramento, etc), complexidade da 



amostra e se há necessidade de desenvolvimento de método analítico.
O usuário deverá realizar um estudo prévio e completo da literatura para 
sugerir possíveis metodologias de análise.
O tempo destinado para cada análise será determinado após entrevista com o 
usuário e estimativa da complexidade da análise. A duração poderá ser de 1 
dia até 1 semana podendo haver prorrogação ou remarcação de horário em se 
dependendo da necessidade. 
Equipamentos de segurança necessários e normas de segurança:
- Usar equipamento de proteção individual como óculos, luvas, jaleco longo de 
algodão, máscara de proteção com filtro, sapatos fechados, calça ou saia longa 
e outros indicados pelo professor.
Normas de segurança: As pré-estabelecidas para uso de laboratório químico.
Custo por amostra analisada (taxa) R$___(quando for o caso)
Para usuários externos o custo da análise será de 500,00 R$ por dia de 
trabalho. Porém, caso o pré-tratamento da amostra seja complexo e o 
investimento analítico elevado, o custo da análise poderá aumentar. 
Manutenção preventiva e emergencial: Custo estimado R$ 30.000,00
-Manutenção preventiva: Manutenção feita por mão de obra qualificada, 1 ou 2 
vezes ao ano, que objetiva diminuir o tempo de parada do equipamento devido ao 
desgaste próprio de seu uso (Estimativa de Custo anual aproximadamente R$ 
7.000 pois requer pagamento de diárias, locomoção e hora trabalhada),
-Substituição/reposição periódica de consumíveis: Filtros, selos, tubulações, 
injetor, coluna cromatográfica, etc (Estimativa de Custo anual aproximadamente 
R$ 10.000 dependendo do uso do equipamento),
-Material consumível para realização de análises: solvente grau HPLC, membranas 
de filtração, vials, seringa, etc (Estimativa de Custo anual aproximadamente R$ 
10.000 dependendo do uso do equipamento)
-Manutenção corretiva: Se refere ao reparo, solução de problemas eventuais do 
equipamento. A mesma pode ser minimizada sempre que o equipamento tenha as 
manutenções preventivas programadas (Sem custo estimado)

Observações (treinamento específico para utilização do equipamento, outras 
informações adicionais necessárias):
O treinamento envolverá um curso teórico-prático de 1 semana e terá um 
custo de 1.000,00 R$ por usuário. O treinamento será programado para 
acontecer duas vezes ao ano no inicio de cada semestre letivo.

Este plano deve ser atualizado sempre que houver mudanças em algum de seus itens


