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▪ Como escolher o detector ideal

▪ Cálculo da pureza de pico

▪ Escolha de cada parâmetro de Threshold

▪ Exemplos 

Agenda 
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Tipos de detectores 

 Propriedades Físicas e Químicas do analito são importantes.

 Sensibilidade necessária precisa ser considerada

 Se mais de um detector será utilizado em série, o detector destrutivo deve ser o último.

 Algumas células de fluxo são sensíveis a pressão (RI, FL) e devem ser sempre as últimas.

Detector Resposta Sensibilidade
Faixa
Linear

Destrutivo

UV Seletivo Cromóforo 10-9 g ng/µL ppm 105 Não

PDA Seletivo Cromóforo 10-9 g ng/µL ppm 105 Não

Índice de Refração Universal
Índice de 
Refração

10-6 g µg/µL ppm 104 Não

Fluorescência Seletivo Fluorescência 10-12 g pg/µL ppb 103 Não

Espalhamento de 
luz

Universal Partícula 10-7 g 100 ng/µL ppm n/a Sim

MS Seletivo Íon 10-14 g 50 pg/µL ppt 105 Sim
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O que é absorbância?

▪ Moléculas podem absorver luz (energia)

− Quando a molécula absorve energia, sua estrutura eletrônica 
muda para o que é chamado de "estado excitado"

− Não é estável em seu "estado excitado", portanto, libera a 
energia, geralmente como calor, e volta a sua estrutura 
eletrônica original ou "estado fundamental’

▪ Moléculas absorvem energia em determinados
comprimentos de onda (níveis de energia)

▪ A quantidade de luz absorvida depende:

− Molécula

− Concentração

− Caminho optico
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Escolha do detector...

O que considerar na hora de escolher um detector para fazer 

análise de Pureza de Pico

▪ PDA/DAD ou UV? 

▪ Slit variável ou fixo?

▪ Resolução – ótica, digital?

▪ Flow cell?

▪ Qualidade do dado adquirido

Vamos responder essas perguntas..... 
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▪ A aplicação da tecnologia de matriz de fotodiodos à detecção de absorbância combina os

benefícios de sensibilidade e detecção altamente linear de picos cromatográficos. A coleta de

espectros de absorbância de picos eluídos oferecem uma oportunidade para detectar co-

eluição, bem como confirmar a identidade dos picos eluídos com base na correspondência da

biblioteca de espectros. O design de um detector de absorbância para cromatografia líquida

requer o balanço de alguns fatores:

▪ Baixo nível de ruído

▪ Ampla faixa dinâmica linear

▪ Taxa de aquisição

▪ Resolução espectral para detectores baseados em matriz de fotodiodo

DAD/PDA
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Flow cells

 Se a fase móvel é absorvida, não há ganho de um caminho ótico mais longo -

sinal para ruído não melhora.

– Escalas de ruído de “bomba”

– A menor taxa de transferência de luz aumentará o ruído e diminuirá o s/n

– Perda de sinal de luz dispersa diminui s/n

 Se a fase móvel é transparente, o melhor caso é que você mude a faixa de 

concentração que pode ser medida

– Células LG de comprimento de caminho mais longo têm ruído mais alto

– A luz dispersa limita os ganhos com o aumento do comprimento do caminho

– Maior comprimento do caminho = maior volume da célula = mais dispersão

 Células de fluxo de caminho mais longo são úteis em condições limitadas.
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PDA’s  (DAD’s)

 Detector  UV são limitados a 1 or 2 ’s por aquisição

– Tempo necessário para girar a grade para o próximo 

– Tempo necessário para ajustar a eletrônica a cada  e obter ruído aceitável

– A cromatografia rápida pode exigir taxas de dados de 20 a 80 Hz

 PDA’s coletam espectros inteiros em cada exposição

– Tempos de exposição mais curtos ca. 3 - 5 mseg @ 80 Hz, temos 12,5 mseg por ponto 

de dados disponível. 

– Somos rápidos em relação às larguras de pico.

Nota: no PDA, todo o espectro de emissão é visualizado na célula de fluxo -> 

oportunidade para fotodegradação
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Layout do Banco Ótico do PDA
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PDA/DAD: Vantagens

✓ Coleta de espectros em tempo real

✓ Detecção multi comprimento de ondas em tempo real

✓ Compare os espectros dentro de um pico = coeluição

✓ Compare os espectros com a biblioteca =  indicação de identidade

✓ Processamento pós-execução em vários comprimentos de onda

✓ Criação de canais de dados que são compostos para supressão de fundo e compensação 

de artefatos de RI.
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Componentes do detector que impactam nos resultados?

Melhor uso do PDA:

• Desenvolvimento de métodos quando você não tem conhecimento prévio 

dos melhores ’s

• Confirmação de identidade composta - correspondência de biblioteca + 

correspondência de tempo de retenção

• Pureza de pico indica coeluição - a separação é boa o suficiente?

• Detecção otimizada para compostos com diferentes espectros
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Grade de difração

 A finalidade destes componentes é difratar a luz de modo que diferentes comprimentos de 

onda irão incidir sobre a amostra permitindo que se determine sua absorbância para os 

diferentes comprimentos de onda.

 Uma grade de difração contém uma série de ranhuras, responsáveis pela difração. Quanto 

maior o número de ranhuras por milímetro melhor a resolução dos espectros.

▪ Fonte:http://www.c2o.pro.br/automacao/ar01s15.html
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Flow Cell – PDA 2998 

U.S. Patent # 5,883,721 03/16/99
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Flow Cell – ACQUITY PDA eλ
Teflon AF – Um Fluoropolímero único e quimicamente inerte produzido pela DuPont®
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Resolução...
Algumas Definições

-Resolução Digital ou Resolução dos Diodos

Trata-se da resolução, ou seja, da separação entre um diodo e outro. Essa propriedade de depende de uma

especificação física do detector, ou seja, do número fixo de diodos no arranjo. Os números são obtidos ao se deteriminar o

número de comprimentos de onda monitorados (por exemplo, de 190 a 800nm, que é igual a 610 comprimentos de onda)

dividido pelo número de diodos total no arranjo (ou seja, 512 para detectores Waters). Isso resultaria em uma resolução

digital de 1.2nm.

Para fabricantes que permitem uma varredura mais ampla (por exemplo, de 190 a 950nm) com um arranjo de

1024 diodos no total, isso significa que a resolução digital do detector se todo o intervalo for monitorado é igual a 0.7nm. À

primeira vista, isso pode gerar a impressão que o detector é melhor porque tem mais diodos. Esse aumento na quantidade

de diodos é usado para compensar o recurso de alargamento do slit que aumenta o feiche de luz tornando o detector mais

sensível.

Porém, mais diodos não significam mais sensibilidade, e sim mais ruído quando a largura do slit for menor. Isso

além do fato de que um diodo com resolução digital de 0.7nm tem uma saturação mais rápida do que um diodo com

resolução digital de 1.2nm, que também oferece menos ruído.
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Resolução...
Algumas Definições

-Resolução Óptica

Também chamada de Bandwidth (largura de banda), é uma importante propriedade do detector PDA.

A Resolução Óptica afeta vários aspectos da performance do detector, tais como a resolução espectral, a

sensibilidade e a linearidade. A Resolução Óptica é definida pelo design dos componentes do banco óptico, tais

como o slit.

Em um detector PDA a situação ideal seria ter cada comprimento de onda (1nm) de luz passando

através da amostra e fase móvel (Flow Cell) e chegando a um ÚNICO diodo equivalente. Isso conferiria a melhor

resolução óptica (1nm). Se esse feiche de luz de 1nm for espalhado de modo que atinja três diodos devido a maior

abertura do slit, isso resultará em um resolução óptica maior, o que não forneceria dados espectrais tão bons e

detalhados, pois cada comprimento de onda (1nm) está menos focado sendo divido em mais diodos (três no

exemplo abaixo).
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Resolução...
Algumas Definições

-Resolução Espectral

Trata-se da habilidade de o detector conseguir diferenciar as mínimas características espectrais entre dois

espectros (moléculas) diferentes. A resolução óptica afeta diretamente a resolução espectral. Quanto maior for a

resolução óptica menor será a habilidade do detector de diferenciar as mínimas características espectrais de cada

composto.

Como via de regra, para avaliação de pureza cromatográfica através da comparação espectral, deve-se

manter a resolução óptica tão mínima quanto possível.
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Resolução Espectral...
A Habilidade de Diferenciar Espectros

Para entender melhor o conceito de Resolução Espectral...

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi01Zflk7zJAhVHJZAKHYypCboQjRwIBw&url=http://crosswalknapa.org/2015/01/&bvm=bv.108538919,d.Y2I&psig=AFQjCNHh7snVcMgr-KNcRojnbuET5yHs7A&ust=1449110569658019
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Os Efeitos da Resolução Óptica

- A Resolução Óptica determinará a quantidade de detalhes observados no espectro. O benzeno ilustra bem isso,

conforme figura abaixo. Uma resoluçã mínima de 1.2nm também é necessária para distinguir entre compostos muito

similares.

- Para a maior qualidade da informação espectral, que fornece confiabilidade na identificação de compostos, a melhor

resolução óptica é necessária!



20©2022 Waters Corporation

Os Efeitos da Resolução Óptica

- O ruído da linha de base (Baseline Noise) diminui conforme a Resolução (bandwidth) aumenta de 1.2nm para 9.6nm

(resolução óptica diminui).

- Entretanto, se a largura de banda for aumentada por aumentar a largura do slit, a resolução óptica e a linearidade

serão prejudicadas. Isso degrada a qualidade geral do método analítico, além de fazer com que o detector perca a

capacidade de distinguir diferenças mínimas entre espectros similares de substâncias diferentes (ativo e degradado

por exemplo).
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Efeitos na linearidade causados pela abertura do slit

- Quanto melhor for a resolução óptica (largura de banda menor), melhor será a linearidade da absorbância em relação à

concentração. No exemplo abaixo, vemos claramente que uma resolução óptica de 1.3nm produz melhor linearidade do

que valores maiores;

- Essa linearidade diz respeito à linearidade espectral para avaliação de pureza de pico, sobre a qual falaremos com

mais detalhes à frente. Essa faixa linear afetará o gráfico de pureza (Purity Plot) futuramente.
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PDA – Alta Sensibilidade Vs Resolução Espectral
Prós e Contras
Bandwidth (Waters) Vs Slit Variáveis (Outros) 



23©2022 Waters Corporation

▪ A abertura da fenda possui diferentes influências na quantidade de luz que chega ao

fotodiodo e forte influência na faixa linear dinâmica.

▪ Uma abertura de fenda mais larga permite a passagem de mais luz enquanto uma abertura

mais estreita passa menos luz. O slit ótimo deve ser um balanço de baixo ruído contra a

resolução óptica. A descrição de como o slit impacta na linearidade está descrito na tabela 1:

Slit... 

< 1 nm 1 a 5 nm < 5 nm

• Habilidade do detector 

comprometida para gerar 

valores de ruído aceitáveis a 

taxas de aquisição 

moderadas  (10 a 40 

pontos/segundo)

• Não é uma condição ótima 

para cromatografia líquida 

de modo geral

• Bom comportamento da linearidade

• Balanço entre ruído e linearidade*

• Decréscimo da faixa linear 

dinâmica

• Limita a precisão da 

quantificação
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PDA – Alta Sensibilidade e Resolução Espectral
Efeitos de Badwidth e Slits Variáveis 
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PDA – Alta Sensibilidade e Resolução Espectral
Vantagens e Desvantagens de um Slit Variável 
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▪ Resolução do diodo tem pouco impacto na qualidade dos espectros gerado por detectores de

matriz de fotodiodo.

▪ Aumentar a largura da fenda (em nm) tende a melhorar o ruído com perdas na faixa dinâmica

linear e qualidade espectral. Diminuir a largura da fenda (em nm) tende a melhorar o espectro,

resolução e linearidade à custa do ruído do detector.

▪ Correspondência do tamanho dos diodos (em nm) com a largura da fenda equilibra o

desempenho do ruído, faixa dinâmica linear e resolução espectral.

De forma geral...



27©2022 Waters Corporation

Pureza de Pico

A qualidade dos cálculos de pureza de pico são descritos por:

 O grau de contraste espectral

 Boa resolução espectral

 Apropriada seleção do intervalo de ruído e integração dos picos



28©2022 Waters Corporation

peak

Análise de homogeneidade espectral

▪ PDA adquire espectro e em
cada ponto do cromatograma
dependendo da taxa de 
aquisição.
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O que é a taxa de aquisição do PDA?
Taxa de aquisição

Minutes

0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74

1 pt/s

2 pt/s

5 pt/s

40 pt/s

20 pt/s

10 pt/s
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O que é a taxa de aquisição do PDA?
Sampling rate

 Idealmente precisamos de 15 a 20 pontos por pico

 Você precisa de 15 a 20 pontos para definir o ápice de pico onde o tempo de 

retenção é registrado

 Linha preta é o mesmo pico cromatográfico

– Linha vermelha são os pontos por pico

Time
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▪ Taxa de aquisição 10 pontos/segundo

▪ Taxa de aquisição 1 ponto/segundo

Sinal 

ruído ≥ 3
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▪ Taxa de aquisição 10 pontos/segundo

▪ Taxa de aquisição 1 ponto/segundo

Sinal 

ruído ≥ 3
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PDA – Parâmetros do Instrument Method
Filter Time Constant

O Filter-Time Constant ajusta o tempo de resposta do filtro para obter um sinal/ruído melhor.

- Precisa de mais sensibilidade e resolução entre os picos? Diminua o valor de Filter Time Constant (Fast);
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peak

Análise de homogeneidade espectral

▪ PDA adquire espectro e em
cada ponto do cromatograma
dependendo da taxa de 
aquisição.

▪ Algorítimo Peak Purity 
analisa todos os espectros
do pico

▪ O Espectro do centro do pico
é a referência para 
comparação com os outros 
espectros.
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Contraste spectral: 

a chave…

▪ Como comparar espectros?

− Comparação visual?

− Principal componente da análise?

− Vetor representante? (Angulo de contraste espetral)

O contraste espectral mede a diferença de forma entre dois espectros.

▪ Os espectros são corrigidos pela linha de base subtraindo os espectros da linha de base 

interpolada entre a “subida” da linha de base do pico e o touchdown da linha de base.

▪ Os espectros são convertidos em um vetor no espaço dimensional n.

▪ Os comprimentos do vetor são normalizados

▪ Os vetores são movidos para um plano bidimensional e o ângulo entre eles é medido.      Um ângulo 

de 0 graus significa que a forma espectral é idêntica e um ângulo de 90 graus (ortogonal) indica que 

não há sobreposição espectral.
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nm

Contraste Espectral

▪ A forma do Espectro A e Espectro B são representados por vetores

▪  é o Angulo de contraste espectral que representa a diferença entre os espectros.

Spectrum A

Spectrum B

200.00 240.00 280.00 320.00

Spectrum B

Spectrum A
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E o ruído?

❖O Threshold Angle é um teste de significância estatística

❖O ângulo de pureza observado é menor do que a incerteza da medição?

❖ O Ângulo de Ruído do Detector é calculado a partir da linha de base cromatográfica e é inversamente 
proporcional à altura do pico.

❖O Noise Angle descreve o quanto o espectro da linha de base varia no "Noise Interval”

Spectrum A

Spectrum B

Noise
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A Região de Ruído em cinza 

forma um cilindro constante 

de incerteza ao redor do 

vetor.

Um vetor desenhado da 

origem para a borda do 

cilindro cria o ângulo de 

ruído.

Quanto mais curto o vetor 

(menor concentração) maior 

o ângulo de ruído.
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Contraste Espectral
A chave para comparação de espectros

▪ Contraste espectral determina a diferença

entre a forma de dois espectros.

▪ Os espectros são convertidos em um vetor no 

espaço.

▪ Tamanhos de vetores são normalizados

▪ Os vetores são levados a um plano bi 

dimensional e o ângulo entre os dois vetores

são comparados..

▪ Se o ângulo for 0 °significa que não foi

identificado diferença entre os espectros.

Valor contraste Example Spectra

53 °

10 °

Estrutura relacionada

ente os compostos

0.5 °

Diferença de um –CH2: 

Picos muito parecidos

coeluindo. 
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Limitações Cromatográficas

 Espectro UV de diferentes compostos podem ser iguais.

 Concnetrações muito baixas podem não ser detectadas..

– A intensidade da absorbância das impurezas depende da sua concentração e absorção 

molar.
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Critérios para testes de pureza de pico

 Use a menor resolução (1.2 nm) para distinguir melhor os espectros.

 O ideal é não trabalhar com comprimentos de onda muito baixos 190, 200 nm.

 Deve-se sempre fazer a análise de um branco, para avaliar de existem

contaminantes vindos da fase móvel, se existirem e estiverem coeluindo com um

dos seus compostos de interesse, você pode fazer a subtração do branco e

elimir estes interferentes que podem estar tornando o seu pico impuro

 Para ter sucesso nos seus resultdos o ideal é que a máxima absorbância do

pico esteja entre 0,1 e 1 AU (utilizando o maxplot) para eliminar erros

fotométricos causados pela alta ou baixa concentração da amostra, que

pode saturar o detector, no caso de ser muito alta e causar um falso

positivo ou negativo.
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Critérios para testes de pureza de pico

 Quanto aos parâmetros você deve seguir a seguinte recomendação:

– Auto threshold: é indicado para 85 % dos casos

– Noise + solvent: muito sensível, trabalha bem até 1 AU, evita resultados errados

– Noise: Mais sensível e trabalha abaixo de 100 mAU

– Solvent: trabalha acima de 100 mAU

O auto threshold dever ser a primeira opção a ser testada, se ele não for apropriado você 

pode partir para a opção noise + solvent. Existe um procedimento de validação da escolha 

de um ou outro critério.
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Cálculo de Threshold 

▪ O Threshold Angle pode ser

− Apenas ruído (noise)

− Apenas solvente (solvent)

− Noise + Solvent (noise + constant)

− AutoThreshold (noise + variable correction factor)

▪ O Solvent Angle é uma porção constante responsável pelos efeitos do solvente e 

erros fotométricos.

− O ângulo do solvente deve ser medido a partir de um padrão quimicamente puro ou é um "fator 

de correção“

Auto Threshold usa uma tabela de pesquisa com base na altura do pico para a parte do efeito do 

solvente do cálculo do limite.

O AutoThreshold é baseado no cromatograma MaxPlot - a aplicação do AutoThreshold a 

outros canais derivados pode ser enganosa ”.
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Considerações Chave

▪ Key Parameters to be set …

−Select Peak Purity

−Wavelength range – default to collected range shorten when  there’s an 

interference in a specific  region such as below 210 nm.

− Noise Interval Time

o must be free of any chromatographic peaks – USE MAXPLOT!

o Examine Noise Spectrum and MaxPlot baseline very carefully

− Active Peak Region – default to 100% unless there is known co-elution

−Threshold Criteria
o AutoThreshold – default and generally good (85%)

o Noise – Most sensitive, but works below 100 mAU

o Solvent – user selected value works above 100 mAU

o Noise + Solvent – Very sensitive, avoids false Purity Flags, works well up to about 1 
AU (95%)

−Purity Passes – 1 = default, 2,3 and 4 are good at estimating the number of 

unresolved  components under a peak.

Remember – Purity Results are only as good as the Peak Integration!
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Usando o Auto Threshold como critério de thershold

O AutoThreshold executa automaticamente as seguintes etapas:

 Determina o ângulo do solvente para cada pico em um cromatograma, que é calculado 

como uma função da absorbância espectral máxima (MSA) de um pico.

 Calcula o ângulo de ruído com base no intervalo que você selecionou e o pico espectral.

 Calcule o ângulo de limiar para cada pico como a soma de seu ruído e ângulo de solvente

Como validar seu parâmetro

 Faça seis injeções de um padrão e registre o MSA deste padrão

 Determine o intervalo de ruído

 Confirme se o AutoThreshold está selecionado e processe os dados do PDA

 Para cada injeção, certifique-se de que o ângulo de pureza do pico puro seja menor que o 

ângulo de limiar
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 Injete seis réplicas de um padrão quimicamente puro na concentração mais alta 

a ser usada rotineiramente, assegure que a absorvância não exceda 1 UA em 

qualquer comprimento de onda coletado.

 Calcule o pico de pureza com base no threshold = ruído e registre o ângulo de 

pureza para cada injeção.

 Defina o ângulo do solvente = o maior ângulo de pureza e o limiar = ruído + 

solvente. O ângulo do solvente pode ser usado para todas as concentrações de 

amostra inferiores à concentração mais alta.

Using Noise + Solvent como critério
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Como selecionar o intevalo de ruído

 O tempo deve ser equivalente de 2 a 4 vezes a largura do pico mais estreito 

de interesse, medido a meia altura; 

 O intervalo de ruído selecionado não deve conter nenhum pico e não deve 

corresponder a um segmento da linha de base que tenha absorbância (absorva 

no UV). 
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Escolha do intervalo de ruído

Selecionar uma região ruim no cromatograma pode produzir resultados de Pureza de Pico 

errôneos. 
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Resultados Pureza

Angulo e Thresholds não varia muito – se 
o interval de ruído é OK

Extração a 237 nm e MaxPlot

0.4 vs 2 AU

MaxPlot e Thresholds

10.120 Peak1
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Red = Apex; Black = Noise
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Resultado de pureza a 1 AU – Puro, mas e o ruído?

Peak “tail” extended into  

Noise Interval
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Espectro muda com a concentração?  1 AU de cafeína
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Cafeina 3 AU
Quando o espectro é normalizado
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EspectroCromatografia

▪ PDA’s antigos forçam a escolha de 
resolução

o996/2996 – 3D e 2D possuem a mesma
resolução

▪ 2998/Acquity PDA – 2D e 3D diode 
resolution is separate

− Set 3D resolution at 1.2 nm – period!

− Set 2D resolution at 4.8 nm – best all around 
choice and is equivalent to TUV.

▪ Estamos olhando pequenas diferenças
espectrais

− Você não pode interpolar informações 
espectrais por ajuste de curvas sem já 
conhecer o espectro!

Efeitos da resolução na Pureza de pico

▪ Picos sob amostragem podem perder 
evidências de co-eluição

− Muito pouco dado

− Baixo desempenho de integração

▪ Os picos sobre-amostrados podem causar 
falhas nos cálculos de Pureza máxima

− Diferenças nos espectros (ponto por ponto) podem se 
tornar muito pequenas (0 em alguns casos)

− Diferenças no espectro podem ser menores que o ruído

▪ O que é subamostrado?

− <20 pontos no pico único

− <100 pontos para picos mal resolvidos

▪ O que é oversampled?
− > 200 pontos por pico – problemas de ruído

− > 500 pontos → crash!
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Selecionando o intervalo de ruído

 Se selecionarmos uma região que absorve no UV, quando plotarmos o purity plot 

podemos encontrar a seguinte situação. 
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Resultados

▪ Se Purity Angle < Purity Threshold 

− Dentro do ruído do sistema o pico é espectralmente homogeneo ou espectralmente puro.

▪ Se Purity Angle > Purity Threshold 

− Há algo dentro do pico que não pode ser explicado pelo ruído. O pico não é espectralmente 
puro.
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Afinal, o que significa cada um deles?
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Um Exemplo

Homogeneous Peak

Glimepiride

Questionable peak

Unknown @ 1.482 minutes
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58©2022 Waters Corporation

DetectorCromatografia

▪ Substâncias diferentes podem ter o mesmo 
espectro UV

▪ Evitar intensidades maiores que 1 AU: AU > 1

▪ Evitar fases móveis que absorvam fortemente.

▪ Melhores resultados: 0.1 → 0.8 AU

− Abaixo de 0.1 AU, o ruído limitará a detecção de 
impurezas

− Acima de 0.9 AU, efeitos não lineares nos espectros 
limitam a detecção de impurezas.

Para lembrar…..

▪ Pureza de pico não vai resolver problemas de 
uma separação ruim

▪ A quantificação com MaxPlot é possível, mas a 
maioria dos usuários não será suficientemente 
corajosa

▪ Boa integração é um fator crítico

▪ Quanto maior a resolução (grau de separação 
dos picos) é melhor
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Tipo de coeluição

 R=0      R=0.3    R=0      R=0.3    R=0.7       R>1.0 R=0.7       R>1.0

Resolução cromatográfica
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210 350nm

100

%

210 350nm

100

%

210 350nm

100

%

Espectros ao londo do pico…
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10 15
Time
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%

What Next…?
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Dealing com UV…
…by Incorporating MS

▪ FDA

−Limitações dos testes de pureza: FDA

oCoeluição de picos com espectros similares

oAbaixo do limite de detecção

oPicos sem cromóforo

owhen they are not resolved at all.

oPicos mal resolvidos

▪ ICH & USP Chapter <1225>

−“ICH documents state when chromatographic procedures….Peak purity 

tests (e.g., using diode array or mass spectrometry)



62©2022 Waters Corporation

Para me ajudar nesta etapa 
posso utilizar um detector 

ortogonal!!!!
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Resumindo...




