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Agenda

 Introdução e Fundamentos de Cromatografia Líquida 

de Alta Eficência 

– História da Cromatografia Líquida

– Modalidades da Cromatografia Líquida

– Teoria da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

• Parâmetros Cromatográficos 

• Fatores Cromatográficos

▪ Colunas Cromatográficas 

▪ Fase Móvel 

▪ Temperatura da Coluna 

▪ Volume de Injeção

– Sistemas de Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (HPLC) e Ultra Eficiência (UHPLC)

– Detectores
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Cromatografia Líquida de Alta (HPLC) e Ultra (UHPLC) Eficiência

Esquema Geral

Chromatographic Bands, Peaks and Band Spreading | Waters

A cromatografia é uma técnica analítica 

que tem por finalidade geral a 

separação e/ou purificação de 

misturas. Baseado em uma série de 

processos de separação de misturas, 

usando propriedades como solubilidade, 

polaridade, tamanho etc. 

A cromatografia líquida acontece pela 

passagem de uma mistura através de 

duas fases: uma móvel líquida e 

uma estacionária.

https://www.waters.com/waters/es_EC/Chromatographic-Bands,-Peaks-and-Band-Spreading/nav.htm?locale=es_EC&cid=134803614
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História da cromatografia

Gaius Plinius Secundus

77 CE

Naturalis Historia

"[...] Adulterant marmore trito

maxime Rhodiam aeruginem,

alii punice, ant gummi.

Precipue autem fallit atramento

sutorio adulterata. [...]”

Descreve um método para

identificar adulteração de um

pigmento usando um papiro.



História da cromatografia

Friedlieb Ferdinand Runge

1794   † 1867

1819 Demonstrou os efeitos do extrato 

de belladonna e identificou a cafeína

Descreveu os desenhos feitos por 

misturas de sais e tintas quando 

colocadas no centro de um papel de 

filtro e pela aplicação de solvente



Mikhail Semenovich Tsvett

1872   † 1919

1903 “A new category of adsorption

phenomena and their application to

biochemical analysis”

1906 “Physicochemical studies on

the chlorophyll. Adsorptions”

M.Tswett, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1906, 24, 316.

História da cromatografia

grafeinChróma

Primeira menção da palavra 

‘Cromatografia’



História da cromatografia

Richard Kuhn

1900   †1967

1931 “Zur Kenntnis der Xanthophylle.”
Kuhn, R., Winterstein, A. & Lederer, E. Hoppe-Seyler´s Zeitschrift 

für physiologische Chemie, 197(1-4), pp. 141-160. 

Separação de carotenoides e xantofilas 

de gema de ovo por cromatografia 

líquido-sólido. Diversos trabalhos nesta 

técnica de separação aplicados a

vitaminas e carotenoides

Nobel Prize

Chemistry

1938



História da cromatografia

László Zechmeister

1889   † 1967

1938 Livro “The chromatographic

adsorption method”



História da cromatografia

Archer Martin          Richard Synge

1910  † 2002                       1914  † 1994

Nobel Prize

Chemistry

1952

1941 “A new form of chromatogram 

employing two liquid phases”
Martin AJ, Synge RL. Biochem J. 1941;35(12):1358-68.

• Descreveram a cromatografia por partição 

(cromatografia líquido-líquido) utilizando sílica, água, 

clorofórmio e álcool butílico, com coleta de frações

• Aplicaram à cromatografia o conceito de altura 

equivalente a um prato (pratos teóricos, HETP)

• Realizaram a separação de 5 aminoácidos da lã Merino 64



História da cromatografia

Archer Martin         G. A. Howard          

1949 “The Separation of the C12-C18 

Fatty Acids by Reversed-phase

Partition Chromatography”
HOWARD GA, MARTIN AJ. Biochem J. 1950;46(5):532-8.

• Descreveram a cromatografia de fase reversa: a 

fase estacionária é menos polar que a fase móvel

• Aplicaram a técnica para a separação de ácidos 

graxos de cadeia longa



História da cromatografia

Descreve um método para

identificar adulteração de um

pigmento usando um papiro.

Nobel Prize

Chemistry

1972

1948 “Chromatography of Amino Acids on Starch Columns. 

Separation of Phenylalanine, Leucine, Isoleucine, Methionine, 

Tyrosine, and Valine”
Moore S., Stein W. J. Biol. Chem 176 (1948): 337-367.

1948 “Photometric Ninhydrin Method for Use in the 

Chromatography of Amino Acids”
Moore S., Stein W. J. Biol. Chem 176 (1948): 367-388.

William Stein           Stanford Moore
1911 † 1980                          1913 † 1982



História da cromatografia

Csaba Horváth
1930  † 2018

• 1965 Desenvolveu um novo sistema cromatográfico com uma 

bomba de alta pressão, um novo tipo de injetor, uma coluna 

de 1 mm de diâmetro e um detector por UV com uma célula 

de pequeno volume – nascia o HPLC. 

• 1965 Projetou novos tipos de 

colunas cromatográficas e 

transformou o mundo da 

cromatografia líquida em alta 

pressão

• 1969 Publicou trabalhos com a 

coluna cromatográfica em 

temperaturas mais altas – uma 

operação inédita até então.



História da cromatografia

• 1970 Sistematizou os solventes utilizados em cromatografia 

líquida de acordo com sua força eluotrópica, em uma escala 

conhecida como “Triângulo de Solventes”.

• 1974 O livro “Introduction to Modern Liquid 

Chromatography” com Jack Kirkland é um best seller.

• Publicou centenas de trabalhos em cromatografia líquida em

fases normal e reversa, eluição por gradiente e estudos de 

mecanismos de seletividade.

• É um dos cromatografistas mais citados e recebeu muitos dos 

mais prestigiados prêmios relacionados às Ciências da 

Separação.

Lloyd Snyder

1931 † 2018
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de Alta Eficiência
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4

3

2

Modalidades da Cromatografia Líquida

I. Planar

II. Em coluna

PRESSÃO utilizada

I. Sob pressão atmosférica / moderada

II. Sob alta pressão

ESCALA de trabalho

I. Preparativa

II. Analítica

III. Microdiâmetro

IV. Nanodiâmetro

TIPO DE FASE 

ESTACIONÁRIA

I. Sólido

II. Líquido

III. De fase ligada

5 MECANISMO de separação

I. Mecânicos: Exclusão

II. Físicos: Adsorção / Absorção (Partição)

III. Químicos: Quiralidade / Troca iônica / 

Bioafinidade

6 POLARIDADE das 

fases estacionárias

I. Com fase normal

II. Com fase reversa

1 TÉCNICA empregada
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Modalidades da Cromatografia Líquida

I. Planar

1 TÉCNICA empregada

Cromatografia 
em papel

Cromatografia 

em camada 

delgada

Cromatografia em 

camada delgada 

de alta eficiência

Cromatografia 

em coluna 

clássica

Cromatografia 

líquida de alta 

eficiênciaCromatografia 

em coluna flash

Cromatografia 

em coluna à 

vácuo

II. Em coluna
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Modalidades da Cromatografia Líquida

2 PRESSÃO utilizada

I. Sob pressão atmosférica / moderada

Utiliza colunas de vidro sob pressão atmosférica, 

com fluxo de fase móvel através da força da 

gravidade, ou sob vácuo ou pressões moderadas

Utiliza colunas cromatográficas de alta 

resistência e pressões de fase móvel elevadas 

através do uso de bombas de alta pressão

II. Sob alta pressão
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Modalidades da Cromatografia Líquida

3 ESCALA de trabalho

I. Preparativa

✓ FE = 0,5 a 2 mm de espessura

✓ mg a g de amostra

✓ Aplicação em bandas

✓ Detecção UV

✓ Isolamento por raspagem e extração

✓ FE = 0,1 a 0,2 mm de espessura

✓ µg a mg de amostra

✓ Aplicação spot ou bandas

✓ Detecção UV-Vis, luz branca

✓ Com ou sem derivatização

II. Analítica III. Microdiâmetro IV. Nanodiâmetro

✓ Colunas = 6 a 50 mm de diâmetro
✓ Utiliza colunas de 2 a 6 mm 

de diâmetro

✓ Utiliza colunas de 1 a 2 mm 

de diâmetro

✓ Utiliza colunas de 75 a 1000 

µm de diâmetro
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Modalidades da Cromatografia Líquida

4 TIPO DE FASE 

ESTACIONÁRIA

I. Sólido II. Líquido III. De fase ligada

Cromatografia líquida com fase ligada

Fase estacionária em forma de suporte 

com grupos alquila ou alquila substituídos 

quimicamente ligados e imobilizados sobre 

ele. Estes grupos quimicamente ligados ao 

suporte são a fase ativa na separação

Cromatografia líquido-líquido

Fase estacionária em forma de 

suporte com um líquido que 

apenas as recobre. O líquido é a 

fase ativa na separação

Soluto

Fase móvel

Fase estacionária

Suporte

Cromatografia líquido-sólido

Fase estacionária em forma 

de suporte, sendo o sólido a 

fase ativa na separação

Suporte

Soluto

Fase 

móvel

Suporte

Fase ligada

Fase ligada
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Modalidades da Cromatografia Líquida

5 MECANISMO de separação

I. Mecânicos

• Exclusão

II. Físicos 

• Adsorção

• Absorção (Partição)

III. Químicos

• Quiralidade

• Troca iônica

• Bioafinidade

Fase estacionária de matriz inerte, com partículas de 

forma, tamanho e porosidade uniformes. A separação 

ocorre por um processo puramente mecânico 

A separação envolve reconhecimento de quiralidade, 

interações entre grupos funcionais ionizáveis e 

especificidade biológica

A separação ocorre por processos baseados em 

atrações dipolares (forças de Van der Waals), 

interações coulômbicas e por pontes de hidrogênio 
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Modalidades da Cromatografia Líquida

6 POLARIDADE das 

fases estacionárias

I. Com fase normal II. Com fase reversa

A fase estacionária é mais 

polar que a fase móvel

A fase estacionária é mais 

apolar que a fase móvel
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Teoria da 

Cromatografia 

Líquida de Alta 

Eficiência

Introdução e Fundamentos 

de Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência
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Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

Modalidades da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

❑ Cromatografia por Fase Reversa

❑ Cromatografia por Fase Reversa Não-Aquosa

❑ Cromatografia por Pareamento Iônico

❑ Cromatografia por Troca Iônica

❑ Cromatografia por Fase Normal

❑ Cromatografia por Interação Hidrofílica

❑ Cromatografia por Exclusão



25

© 2018 USP

Teoria da Cromatografia Líquida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Solvent resevoirs

Degasser

Gradient valve

Mixing vessel

High-pressure pump

Switching valve

Sample injection loop

Guard column

Analytical column

Detector

Data acquisition

12 Waste

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

✓ Em coluna

✓ Sob alta pressão

✓ Escala analítica e microdiâmetro

✓ Diversos tipos de fases estacionárias

✓ Diversos mecanismos de semparação

✓ Diversas polaridades da fase estacionária
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Teoria da Cromatografia Líquida
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Termos utilizados

Volume que abrange o 

conjunto de moléculas 

de um composto

Banda

Pico

Largura da banda

Tempo de retenção

Largura do volume 

de moléculas de 

um composto

Registro da eluição do 

conjunto de moléculas 

de um composto

Tamanho do pico

Tempo em que elui a maior 

parte do conjunto de 

moléculas de um composto

Medida proporcional à 

quantidade do composto 

eluído, em altura ou área

Tempo morto

Tempo de eluição 

de um composto 

não-retido
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Teoria da Cromatografia Líquida

Dois comportamentos são responsáveis pelo processo de separação:

Migração 
diferencial

Espalhamento 
molecular
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Teoria da Cromatografia Líquida

Taxa de migração de um composto

 A velocidade ou taxa de migração de um determinado composto é determinado pela 
fração R de seu conjunto de moléculas que está presente na fase móvel em um 
determinado tempo, em função de seu equilíbrio na fase móvel e na fase estacionária.

 A taxa de migração de um composto X (uX) é R vezes a taxa de migração das 
moléculas de solvente (u): 

uX = R x u

Estrutura 
molecular do 

composto

Composição 
da fase móvel

Composição 
da fase 

estacionária

Temperatura

Fatores que influenciam o 

processo de migração 
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Teoria da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

Cromatograma
Graphical representation of the detector response, concentration of analyte in the effluent, or other quantity used as a measure 
of effluent concentration versus effluent volume or time. In planar chromatography, chromatogram may refer to the paper or 
layer with the separated zones (USP GC <621> Chromatography)

Dwell volume (D): Also known as “gradient delay 
volume”, is the volume between the point at 
which the eluents meet and the top of the 
column.

Hold-up time (tM): The time required for elution of 
an unretained component 

Hold-up volume (VM): The volume of mobile phase 
required for elution of an unretained component. 
It may be calculated from the hold-up time and 
the flow rate, F, in mL/min:

VM = tM × F

tR1 and tR2 : retention times;
h is the height,
h/2 is the half-height,
Wh/2 is the width at half-height, for peak 1
W1 and W2 : widths of peaks 1 and 2 at the baseline. 
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Chromatographic Parameters

Resolução (Rs)

𝑹𝑺 = 𝟏. 𝟏𝟖
𝒕𝑹𝟐 − 𝒕𝑹𝟏

(𝑾𝒉𝟏 +𝑾𝒉𝟐)

The resolution is the separation of two components in a mixture, calculated by (USP GC <621>)

Whi = largura do pico i a meia altura
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𝑅𝑠 =
𝛼−1

𝛼
.

𝑁

4
.

𝑘

(1 + 𝑘)

SELECTIVITY 

EFFICIENCY

RETENTION

Chromatographic Parameters

Resolução (Rs)

Quality separation: Resolution (Rs) between adjacent peaks.

Legend: 

k = Retention factor 

 = Separation factor

N = No theoretical plates

The Ultimate Guide to HPLC/UHPLC Reversed Phase Selectivity. 2013 Phenomenex

IMPACT OF SELECTIVITY ON RESOLUTION

SEPARATION 

FACTOR. defined as the ratio of the 

retention factors (k). It is a ratio of mass 

distribution coefficients and so is a 

thermodynamic rather than a kinetic factor.

𝛼 =
𝑘2
𝑘1

Chemical 

Parameters

Physical

Parameters

Chemical 

Parameters

Chemical

Parameters 
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Retention factor (k) : Also known as the “capacity factor (k′)”. Defined as:

Chromatographic Parameters

Retention factor (k)

𝑘 =
(𝑡𝑅 − 𝑡𝑀)

𝑡𝑀
Hold-up time (tM): The time 
required for elution of an 
unretained component 
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Chromatographic Parameters

 Formas de determinar t0

𝑡0 = 5 × 10−4
𝐿𝑑𝑐

2

𝐹

Primeiro distúrbio na 

linha de base, 

relativo a um 

solvente não retido

Algum composto 

não retido da 

amostra

Injeção de um 

composto conhecido 

que não tenha 

retenção

L = comprimento da coluna

dC = diâmetro da coluna (mm)

F = vazão da fase móvel (mL/min)

Pelo solvente Pela eluição de compostos não-retidos Estimar pela equação
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Chromatographic Parameters

Exemplos de compostos para determinar t0

TiouréiaUracil Nitrato de sódio

Hexano

1,3,5-Tri-tert-butil benzeno

Injeção de um 

composto conhecido 

que não tenha 

retenção

Fase reversa

Fase normal
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Chromatographic Parameters

Column efficiency can be defined by the number of theoretical plates (N) and

the height of a theoretical plate (H).

Theoretical plate: stage in which there is a balance of the analyte partition

between the mobile and stationary phases.

𝑁 = 5.54
𝑡𝑟

𝑊0.5ℎ

2

𝑡𝑟: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜
𝑊0.5ℎ: 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑚𝑒𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

L

Higher efficiency =

Lower H

N =
L

H
H

The lower the H, the higher the N  

and greater efficiency of the column

Efficiency
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Efficiency can also be described based 

on the height of the theoretical plate (H)

L
o

n
g

it
u

d
in

a
l 

d
if

fu
s
io

n
 t

e
rm

Chromatographic Parameters

van Deemter Equation (1956)

Efficiency

B-TERM - Longitudinal diffusion: resulting from the constant 

movement of the compound's molecules in the mobile phase, from the 

regions where it is more concentrated to the regions where it is less 

concentrated.

C-TERM - Resistance to mass transfer: when the movement of the 

compound's molecules within the mobile phase and within the stationary 

phase are not fast enough to maintain its equilibrium.

Eddy 

diffusion 

term

A-TERM: Eddy diffusion: it is the effect of the existence of multiple 

paths between the particles of the stationary phase, in which most of 

the molecules follow a medium path, while others follow a shorter or 

longer path, resulting in a Gaussian curve.

H = height equivalent to 1 theoretical plate

µ = linear velocity of the mobile phase

dp= particle size (dp) 

λ = obstruction factor for diffusion in a packed bed, 

Dm = diffusion coefficient of analyte in the mobile phase 

f(k)= function of the retention factor (k).

Minimized: columns <L; <dp; 

efficient packing and uniform particles

Minimized: 

< stationary phase layers; 

< dp;  

< MP viscosity, 

> TºC

minimized by 

the use of  

greater linear 

velocity of the 

mobile phase Resistance to mass 

transfers

𝐻 = 2λ𝑑𝑝 +
2𝛾𝐷𝑚

𝜇
+ 𝑓(𝑘)

𝑑𝑝
2

𝐷𝑚
𝜇

𝐻 = 𝐴 +
𝐵

𝜇
+ 𝐶. 𝜇

Eddy 

diffusion 

term

Longitudinal 

diffusion 

term

Resistance to 

mass transfer 

coefficient

van Deemter Equation 
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Chromatographic Parameters

Fator de Simetria (As) 

𝐴𝑠 =
𝑊0.05

2𝑑

É calculado por:

Picos assimétricos  
podem comprometer a 

separação e a 
quantificação!

Fatores de Simetria (As) de até 1,2 tem 

efeito mínimo sobre a separação, a não ser 

quando se trata de um pico menor eluindo 

após o pico principal. 

As > 2,0 são críticos. 

As < 1,0 são menos frequentes, 

representando uma frente de pico dispersa. 

Porém, da mesma forma possuem efeito 

negativo na separação.

Figure. Asymmetrical chromatographic peak.
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Chromatographic Parameters

Razão sinal/ruído (S/N)

𝑆/𝑁 =
2𝐻

ℎ

Importante para verificar a capacidade de detecção e adequabilidade do 

sistema, uma vez que o ruído pode afetar a precisão e exatidão do 

método.

É calculado através da altura do pico (H) e da amplitude 

do ruído (h), segundo a equação ao lado. 

H é medido do ápice do pico até a linha de base, que é 

extrapolada ao longo de 5 vezes a largura do pico à 

meia-altura.

h é calculado pela diferença entre os pontos de maior e 

menor amplitude do ruído, no mesmo intervalo de 5 

vezes a largura à meia-altura do pico de interesse. 
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 SCREENING STUDIES

– Variables that affect directly on  and k
• Stationary phase (columns)

• Organic solvent (e.g.: RPLC: MeOH, ACN and THF and 

their mixture)

• pH of mobile phase

• Ion-pairing reagent types

• Gradient slope 

 OPTIMIZATION STUDIES: 

– In general variables that affect efficiency
• Flow rate

• Injection volume

• Column dimension

• Buffer concentration

• Ion-pairing reagent concentration

• Initial proportion of organic solvent

• Column temperature

The Ultimate Guide to HPLC/UHPLC Reversed Phase Selectivity. 2013 Phenomenex

IMPACT OF SELECTIVITY ON RESOLUTION 

May also affect selectivity 

and retention factor

May also affect selectivity 

and retention factor

Selection of Critical Procedure Parameters 

Chromatographic Parameters
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Efeito dos parâmetros de separação na Retenção (k), Seletividade (α) e Número de pratos (N)

Chromatographic Parameters

Parâmetros k α N

% Solvente orgânico ++ + -

Solvente orgânico (ACN, MeOH, etc) + ++ -

Temperatura da coluna + + +

Tipo de fase estacionária + ++ -

pH da fase móvel ++ ++ +

Concentração do tampão + + -

Concentração do pareador iônico ++ ++ +

Comprimento da coluna 0 0 ++

Tamanho da partícula 0 0 ++

Vazão da fase móvel 0 0 +

Pressão na coluna cromatográfica - - +

Aspectos fundamentais para uma boa 
separação:

1. Conheça a composição da sua
amostra; 

2. Pesquise trabalhos e referências;

3. Estude os mecanismos de 
separação;

4. Explore o universo das diferentes
fases estacionárias disponíveis;

5. Adote o planejamento experimental / 
AQbD.
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Chromatographic Parameters

1. Resolution
‒ Chromatographic Rs (LC-MS: Mass Resolution)

‒ In general Rs1.5 is ideal for quantification

2. Retention Factor (k): 
‒ Ideal: 1 < k < 10, 

‒ Acceptable: 0.5 < k < 20 

3. Efficiency 
‒ Theoretical Plate/ Height of TP

‒ Acceptable: N>2000

Performance 

Characteristic (PC)

Quantitative expression of 

PC

Selectivity Resolution

Sensitivity

(Efficiency)

Theoretical Plate/

Height of TP

Robustness
%RSD reportable 

value

Accuracy & Precision

Selection of Critical Quality Attributes
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Chromatographic Parameters

1. Resolution
‒ Chromatographic Rs, Mass Resolution

‒ In general* Rs 2.0 is ideal for quantification

Significantly affected by:

• Mobile Phase Attributes

• Organic solvent

• Additives/Ion-Pairing Reagents

• pH value

• Stationary Phase

Selection of Critical Quality Attributes

Compounds 

Physicochemical

properties

 A resolução é a medida mais eficaz de uma separação 

cromatográfica e depende das diferenças na 

magnitude dos picos em questão; 

 Picos de igual área onde Rs=1,0 muitas vezes é 

suficiente

 *Porém a quantificação de picos pequenos 

acompanhados de um pico principal maior pode 

requerer Rs maior e é mais sensível à cauda e ordem 

de eluição; uma Rs 2,0 é ideal ou maior.Rs= Resolução   A = Comparação de áreas
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Chromatographic Parameters

1. Resolution
‒ Chromatographic Rs 

‒ In general* Rs1.5 is ideal for quantification

Significantly affected by:

• Mobile Phase Attributes

• Organic solvent

• Additives/Ion-Pairing Reagents

• pH value

• Stationary Phase

Selection of Critical Quality Attributes

Compounds 

Physicochemical

properties

 O sinal (altura do pico ou área do pico) usado para medir a resposta cromatográfica é suscetível a

erros devido à altura do pico ou às mudanças de área causadas pela coeluição dos analitos.

 Onde as impurezas especificadas não são bem resolvidas: Estudo de recuperação é fundamental 

para se avaliar o erro de quantificação.

 *Em geral Rs1.5 our Rs2.0 poderia ser considerada suficiente na maioria dos casos, entretanto 

em casos críticos deve ser confirmada a sua adequabilidade pelo estudo de recuperação.

 A forma mais eficiente de aumentar a resolução é aumentar o valor de Fator de Separação (α) 

que descreve seletividade.
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Chromatographic Parameters

1. Resolution
‒ No caso de separação incompleta, pode ser necessário o cálculo da razão entre o pico e o vale:

Selection of Critical Quality Attributes

 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 

mAU 

min 

a 

b 

 

(p/v = a/b) 



46

© 2018 USP

Chromatographic Parameters

2. Retention Factor (k): 
‒ Ideal: 1 < k < 10, 

‒ Acceptable: 0.5 < k < 20 

3. Efficiency 
‒ Theoretical Plate/ Height of TP

‒ Acceptable: N>2000

Significanlty affected by:

Mobile Phase Attributes

Stationary Phase

Oven Temperature

Selection of Critical Quality Attributes

Compounds 

Physicochemical

properties

Significanlty affected by:

Mobile Phase Attributes

Stationary Phase

Oven Temperature

Compounds 

Physicochemical

properties
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USP Workshop
Desenvolvimento de Métodos

Indicativos de Estabilidade

QUESTIONS?

Amanda Guiraldelli, Ph.D.

Scientific Affairs Manager 

awg@usp.org

mailto:awg@usp.org
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USP Workshop
Desenvolvimento de Métodos

Indicativos de Estabilidade

Até Amanhã!
Dia 17 Setembro 1pm – 5pm


