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1 – OBJETIVO 

Estabelecer o procedimento para a validação de métodos não normalizados, métodos 

criados/desenvolvidos pelo próprio laboratório, métodos normalizados usados fora dos 

escopos para os quais foram concebidos, ampliações e modificações de métodos 

normalizados de ensaios.  

 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

Setor de Química Analítica, Setor de Radiometria e Setor de Radônio do LAPOC. 

3 – REFERÊNCIAS 

3.1 - NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos Gerais de Competência para Laboratórios de 

Calibração e Ensaios, ABNT, em sua edição vigente 

3.2 - DOC-CGCRE-008 – Orientação sobre validação de métodos analíticos, em sua 

edição vigente 

3.3 - US EPA, Test Methods for Evaluating Solid Waste (SW-846), Chapter 3, revision 

4, 2007. 

3.4 - US EPA, Guidance For Methods Development And Methods Validation For The 

RCRA Program, 1992 

4 – DEFINIÇÕES 

4.1 - Validação: confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva de que os 

requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atendidos.  

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

5.1 - Formulário de Validação de Métodos de Ensaio (FT-LAPOC-5450-01) , na sua 

revisão vigente 

5.2 - PN-LAPOC-5900 - GARANTIA DA QUALIDADE DE RESULTADOS, NA 

SUA REVISÃO VIGENTE 

 

6 – ROTINAS 

6.1 - INTRODUÇÃO 

6.1.1 – A execução da validação de acordo com as etapas definidas nesta PN é de 

responsabilidade dos pesquisadores/tecnologistas. 

6.1.2 - O laboratório, ao empregar métodos normalizados, necessita demonstrar que tem 

condições de operá-los de maneira adequada, dentro das condições específicas 

existentes nas suas instalações antes de implantá-los. 

6.1.3 - Para métodos normalizados, desde que os parâmetros de validação estejam 

declarados nos métodos em questão, é necessário apenas realizar estudos de 

tendência/exatidão, avaliação de precisão, determinação do limite de quantificação e 

faixa de trabalho. 

6.1.4 - Se um método existente for modificado para atender aos requisitos específicos, 

ou um método totalmente novo for desenvolvido, o laboratório deve se assegurar de que 

as características de desempenho do método atendem aos requisitos para as operações 

analíticas pretendidas. 
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6.2 - PLANEJAMENTO DA VALIDAÇÃO 

6.2.1 - No planejamento e execução da validação, sugere-se a seguinte sequência de 

trabalho: 

• Definir a aplicação, objetivo e escopo do método; 

• Definir os parâmetros de validação e critérios de aceitação; 

• Verificar se as características de desempenho do equipamento estão compatíveis com 

o exigido pelo método em estudo; 

• Planejar os experimentos de validação, incluindo o tratamento estatístico, e 

• Fazer os experimentos de validação.  

Os experimentos e os resultados devem ser documentados e registrados. 

 

6.3 - PARÂMETROS DE VALIDAÇÃO 

6.3.1 - A validação de ensaios químicos em amostras ambientais deve incluir a 

avaliação dos seguintes parâmetros: 

• Robustez 

• Linearidade/Faixa de trabalho 

• Limite de quantificação 

• Exatidão/Tendência 

• Precisão 

• Incerteza de medição 

6.3.2 - Caso o pesquisador/tecnologista responsável pela validação julgue necessário, 

deve ser elaborada uma justificativa com argumentos que expliquem porque um dos 

parâmetros constantes no item 6.3.1 não foi avaliado. 

 

6.4 - AVALIAÇÃO DE ROBUSTEZ 

 

6.4.1 - Será realizada através do método de Youden. 

6.4.2 - Deverão ser escolhidas 7 variáveis com probabilidade de influenciar o 

desempenho do método analítico. 

6.4.3 - Para cada uma das variáveis, serão escolhidos níveis altos e baixo relativamente 

às quantidades definidas no desenvolvimento do método de análise, os quais novamente 

acreditam-se como capazes de introduzir alterações significativas no resultado final. 

NOTA 1: O nível alto e baixo de cada uma das 7 variáveis serão codificados, 

respectivamente como A/a, B/b, C/c, D/d, E/e, F/f, G/g. 

6.4.4 - Serão realizados 8 experimentos em uma combinação fatorial incompleta das 7 

variáveis, mantidas em seus níveis alto ou baixo, conforme tabela 1. O resultado de cada 

experimento será definido pelo valor da variável-resposta, identificado como s, t, u, v, 

w, x, y e z, obtido na análise de pelo menos uma amostra.  
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Tabela 1. Combinação fatorial das condições analíticas selecionadas para avaliação de 

robustez pelo teste de Youden. 

Condição 

analítica 

Ensaio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A/a A A A A a a a a 

B/b B B b b B B b b 

C/c C c C c C c C c 

D/d D D d d D D d d 

E/e E e E e E e E e 

F/f F f f F F f f F 

G/g G g g G G g g G 

Resultado s t u v w x y z 

 
6.4.5 - O efeito de cada variável será avaliado partir da diferença das médias dos ensaios 

em que a variável em questão encontra-se no nível alto e no nível baixo. Por exemplo, 

para verificar o efeito da variável A/a, usa-se a equação 1: 

 

(equação 1) 

 

 

6.4.6 - A diferença pode ser expressa como diferença percentual relativa à média, 

dividindo-se a diferença das médias pela média global dos resultados ou também 

graficamente. 

6.4.7 - O Pesquisador/Tecnologista do setor deve ser responsável para definir o valor do 

critério de aceitação ou eventualmente estabelecer medidas de controle para os 

parâmetros identificados como sendo os mais críticos. 

6.4.8 - Medidas de controle devem ser definidas para mitigar o efeito da variação 

introduzida pela alteração da variável no intervalo definido pelos níveis alto e baixo do 

ensaio.  

6.4.9 - Algumas variáveis podem eventualmente ser investigadas através de 

experimentos específicos baseados em outros métodos estatísticos, quando exequível, 

para uma melhor compreensão da influência das mesmas no resultado do ensaio. 

 

6.5 - FAIXA DE TRABALHO 

 

6.5.1 - Inicialmente, deve ser escolhida uma faixa de trabalho preliminar. 

6.5.2 - A faixa de trabalho deve cobrir a faixa de aplicação para a qual o ensaio vai ser 

usado e a concentração mais esperada da amostra deve, sempre que possível, se situar 

no centro da faixa de trabalho. 

6.5.3 - No limite inferior da faixa de concentração, o fator limitante é o valor do limite 

de quantificação (item 8.6). 

6.5.4 - No limite superior, o fator limitante será dado pelo nível máximo no qual é 

observada uma resposta linear do método em questão ou por limites estabelecidos por 

normas pertinentes. 
 

 

4
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6.6 - LINEARIDADE 

 

6.6.1 - A avaliação de linearidade deverá ser realizada com no mínimo 3 medidas 

independentes realizadas em (i) materiais de referência ao longo de no mínimo 5 níveis 

na faixa linear ou (ii) branco da amostra com adição de concentrações variadas de no 

mínimo 5 níveis na faixa linear. 

6.6.2 - A ausência de valores discrepantes para cada nível de concentração antes da 

regressão linear deve ser realizada através do teste de Grubbs. Neste teste, o valor de G 

calculado para cada ponto é comparado com o valor de G de Grubbs ( = 0,05; n = 

número de medidas) e, caso G calculado > G de Grubbs (Anexo I) rejeita-se a hipótese 

de que o valor não seja discrepante. 

 

          (equação 2) 

 

 

Onde 

 

• x é a média aritmética da absorbância do conjunto com todos os valores de cada ponto 

• xi é o valor da absorbância da replicata 

• s é o desvio-padrão amostral  

 

6.6.3 - A homogeneidade das variâncias do conjunto de dados para cada nível é 

realizada pelo teste de Cochran. Neste teste, avalia-se a razão entre a variância de cada 

nível pela variância global; caso esta seja menor que o valor tabelado da estatística-teste 

( = 0,05) para a comparação de n variâncias com x replicatas (Anexo II), aceita-se a 

hipótese de homocedasticidade dos dados. 

6.6.4 - Atendidos os critérios de homocedasticidade e de ausência de valores 

discrepantes, a regressão linear pode ser realizada pelo método dos mínimos quadrados. 

6.6.5 - Como outputs da regressão pelo método dos mínimos quadrados são obtidos o 

valor do slope ou coeficiente angular; do intercepto ou coeficiente linear e o valor do 

coeficiente de correlação, r.  

 

y = a x + b; r         (equação 3) 

 

Onde 

 

• y é o valor da variável-resposta 

• x é o mensurando (normalmente, concentração) 

• a é o valor do coeficiente linear 

• b é o valor do coeficiente angular 

 

6.6.6 - O valor do coeficiente de correlação r
2
 deve ser maior que 0,995. 

6.6.7  - Também os resíduos de regressão (isto é, o valor obtido menos o valor esperado 

pela aplicação da equação de regressão) devem ser avaliados para que seja caracterizado 

que o modelo linear ajusta-se adequadamente aos dados experimentais: 

• o gráfico de probabilidade normal deve mostrar que os resíduos distribuem-se 

aleatoriamente em torno de uma reta, indicando que os resíduos encontram-se 

distribuídos normalmente; 

s

xx
G i

calculado
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• o gráfico dos resíduos versus valores ajustados deve mostrar um padrão aleatório de 

distribuição dos resíduos em torno de zero; 

• o perfil dos resíduos em função da ordem em que a observação foi obtida deve indicar 

a ausência de padrões de repetição em função do tempo, bem como a ausência de 

correlação positiva ou negativa; 

• o histograma dos resíduos também deve comprovar a normalidade dos resíduos. 

6.6.8 A faixa de trabalho será definida então pelo limite de quantificação e pelo limite 

superior da faixa linear. 

 

6.7 - LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO 

 

6.7.1 - Ensaios químicos 

 

 

6.7.1.1 - Realizar 10 análises do branco ou background. 

6.7.1.2 - Estimar o limite de quantificação como sendo igual a 10 vezes o desvio-padrão 

do valor obtido nas análises, estimado a partir da equação 4:  

 

   
          

   

   
 

Onde: 

 

• s = desvio-padrão amostral 

• n = número de observações, 

• xi = valor obtido em cada observação, 

•   : média das observações obtidas 

 

6.7.1.3 - O limite de quantificação deverá ser testado experimentalmente, analisando-se 

como amostra um padrão preparado em um nível de concentração próximo ao valor 

estimado. 

6.7.1.4 - Sugere-se como critério de aceitação que o valor obtido deverá ser igual ao 

valor esperado para o padrão, dentro da faixa de tolerância de  50% (US EPA, Test 

Methods for Evaluating Solid Waste (SW-846), Chapter 3, p. 2), especificamente para 

ensaios químicos em matrizes ambientais. 

6.7.1.5 - Uma opção alternativa, que substitui a abordagem anterior, consiste em adotar 

como limite de quantificação o nível de concentração mais baixo da curva analítica, 

quando aplicável. 

 

6.7.2 - Ensaios radiométricos 

 

6.7.2.1 - O limite de detecção é definido em função do limite crítico (Lc), que é um 

sinal observado acima de um nível que o mesmo possa ser detectado em relação ao 

background pelo equipamento analisador. 

6.7.2.2 - O Lc é calculado pelo software do equipamento analisador (espectrômetro 

gama) a partir de medidas do background, conforme equação 5: 

 
 
 

(equação 4) 

2

I

2

BIB0c kkL  (equação 5) 
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 Onde: 

 

• k =1,645 para 95% de confiança 

• σ0 = desvio padrão do background 

• µB  = valor do espectro contínuo (contagens obtidas ao longo do fotopico) 

• µI  = valor de interferência do background (determinada por uma medida separada 

resultante da área líquida de alguma atividade no background ou de contaminação) 

• σB
2
 = variância do background 

• σI
2
 = variância do background dos interferentes 

 

6.7.2.3 - O Limite de detecção (LD) será calculado a partir do valor de Lc, conforme 

equação 6. 

 

         

 

Onde:  

 

• LD= Limite de detecção 

• k = 1,645 para 95% de confiabilidade 

• LC = Limite crítico 

 

 6.7.2.4 - Em espectrometria gama, o termo que descreve o limite de quantificação é 

descrito como atividade mínima detectável. A atividade mínima detectável (MDA) é 

dependente das condições adotadas para realização da medida (como por exemplo, do 

tempo de contagem) e de características radioquímicas do sistema em estudo (como por 

exemplo, o valor do yield do decaimento considerado na medida). Deste modo, o MDA 

é definido a partir da aplicação da equação 7 pelo software do instrumento analisador, 

que irá fornecer diretamente juntamente com a medida realizada o valor do MDA 

calculado a partir do valor de LD. 

 

  

 

 

Onde:  

 

• Tl : tempo vivo de contagem em segundos 

• ε’ : fator de atenuação 

• Y : “yield” de energia sob consideração 

• V : volume ou massa da amostra 

• kc : fator de correção de decaimento durante a contagem 

• kw : fator de correção de decaimento do nuclídeo desde a coleta até o momento         da 

contagem 

• Cf : massa ou volume (fator de correção quanto a diluição) 

 

 

cD LkL 22  (equação 6) 

fwcl

D

CkkVYT

L
MDA

'
 (equação 7) 
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6.7 - EXATIDÃO/TENDÊNCIA 

6.7.1 - A avaliação de exatidão deve ser realizada através do uso de materiais de 

referência certificados (MRC) ou da participação em comparações interlaboratoriais ou 

ensaios de proficiência ou ainda da realização de ensaios de recuperação. 

6.7.2 - Na avaliação da exatidão utilizando um material de referência, os valores obtidos 

pelo laboratório (média e o desvio padrão de uma série de ensaios em replicata) devem 

ser comparados com os valores certificados do material de referência, podendo ser 

utilizados o índice z (z score) ou o erro normalizado. 

6.7.3 - O índice z é calculado a partir da equação 8: 

 

   
       

 
 

 

Onde: 

 

• Xlab = valor obtido pelo laboratório; 

• XV = valor aceito como verdadeiro (valor certificado do MRC); 

• s = unidade de desvio (incerteza do MRC). 

 

Para valores de │Z│ menores ou igual a 2. O resultado é satisfatório; para │Z│entre 2 

e menor igual a 3, questionável; para │Z│ maior que 3, o resultado é insatisfatório. 

 

6.7.4 - Caso a incerteza do resultado tenha sido calcula e esteja disponível, o valor 

verdadeiro deve estar dentro do intervalo de incerteza. Quando isso não acontece, esse 

intervalo pode estar subestimado. Nesses casos é empregado o conceito de erro 

normalizado (En), para avaliar o desempenho, obtido a partir da equação 9. 

 

    
         

     
      

 

 

 

Onde: 

 

• Xlab = valor obtido pelo laboratório; 

• XV = valor aceito como verdadeiro (valor certificado do MRC); 

• Ulab = incerteza do resultado obtido; 

• Uref = incerteza associada ao valor verdadeiro (valor do MRC). 

 

Para valores de │En │ menores ou iguais a 1, então pode-se considerar Ulab adequada. 

 

6.7.5 - A recuperação do analito pode ser avaliada pela análise de amostras fortificadas 

com quantidades conhecidas do mesmo (spike). As amostras podem ser fortificadas com 

o analito em pelo menos três diferentes concentrações: baixa, média e alta, da faixa de 

uso do método. A recuperação é calculada segundo a equação 10. 

 

                  
     

  
      

 

Onde: 

(equação 10) 

(equação 9) 

(equação 8) 
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• C1 = concentração do analito na amostra fortificada, 

• C2 = concentração do analito na amostra não fortificada, 

• C3 = concentração do analito adicionada à amostra fortificada. 

 

6.7.6 - Sugere-se como critério de aceitação para este parâmetro valores dentro da faixa 

80-120% (US EPA, Guidance For Methods Development And Methods Validation For 

The RCRA Program, 1992, p. 25, item 6), especificamente para ensaios químicos em 

matrizes ambientais. 

6.7.7 - A participação em programas em comparações interlaboratoriais ou de 

proficiência é realizada de acordo com PN-LAPOC-5900 - GARANTIA DA 

QUALIDADE DE RESULTADOS. 

 

6.8 - PRECISÃO 

6.8.1 - A precisão é determinada para circunstâncias específicas de medição e as duas 

formas mais comuns de expressá-la são: por meio da repetibilidade e da precisão 

intermediária.  

6.8.2 - A repetivitividade é o grau de concordância entre os resultados de medições 

sucessivas de um mensurando, efetuadas sob as mesmas condições de medição. 

6.8.3 - A repetitividade estimada a partir da análise da análise de padrões, material de 

referência ou adição do analito a branco da amostra (branco fortificado), em 3 níveis da 

faixa de trabalho: baixo, médio e alto. 

6.8.4 - Os experimentos para estimativa da repetitividade devem ser realizados 

empregando-se o mesmo observador, o mesmo instrumento usado nas mesmas 

condições, o mesmo local com no mínimo 5 repetições em curto espaço de tempo. 

6.8.5 - A repetitividade é expressa a partir do desvio-padrão relativo (equação 11).  

 

 

    
 

  
 

 

Onde: 

 

• DPR: desvio-padrão relativo 

• s: desvio-padrão amostral 

•   : média das observações obtidas 

 

6.8.6 - A precisão intermediária é a precisão avaliada sobre a mesma amostra, amostras 

idênticas ou padrões, utilizando o mesmo método, no mesmo laboratório, mas definindo 

exatamente quais as condições a variar (uma ou mais), tais como: diferentes analistas, 

diferentes equipamentos e diferentes tempos. 

6.8.7 - Os experimentos para estimativa da repetitividade devem ser realizados 

empregando-se diferentes observadores, diferentes instrumentos instrumento (quando 

aplicável), com no mínimo 5 repetições realizadas em intervalos de tempo diferentes 

(dias diferentes), em 3 níveis da faixa de trabalho: baixo, médio e alto. 

6.8.8 - Considerando-se que o operador consiste na maior fonte de variação neste 

estudo, deve-se avaliar se as variâncias dos resultados em cada um dos níveis são 

homogêneas, a partir da aplicação do teste-F de Snedecor. 

(equação 11) 
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6.8.9 - O teste deve ser realizado a partir da maior e menor variância encontrada nos 

experimentos. Calcula-se Fcalc conforme equação 12, e o valor é comparado ao Ftab 

(Anexo III). Se Fcalc ≤ Ftab, pode se afirmar que não apresentam há diferenças 

significativas na precisão entre os técnicos (para cada nível ensaiado). 

 

 

      
  
 

  
    
 

Onde: 

 

• Fcalc: valor da estatística-teste 

• sa: desvio-padrão amostral (maior valor) 

• sb: desvio-padrão amostral (menor valor) 

 

6.8.9 - Se as variâncias em cada um dos níveis para diferentes operadores forem 

homogêneas (assumindo-se  = 0,05), a precisão intermediária também será expressa a 

partir do desvio-padrão relativo de todos os resultados obtidos conforme equação 6. 

6.8.10 - Caso as variâncias em cada um dos níveis para diferentes operadores não forem 

homogêneas (assumindo-se  = 0,05), a precisão intermediária deverá expressa a partir 

do dos resultados do técnico com maior desvio-padrão para cada um dos níveis 

conforme equação 6.  

6.8.11 - Sugere-se como faixa de aceitação para o desvio-padrão relativo valores   15% 

(US EPA, Guidance For Methods Development And Methods Validation For The 

RCRA Program, 1992, p. 25, item 6), especificamente para ensaios químicos em 

matrizes ambientais. 

6.8.12 - A reprodutibilidade é o grau de concordância entre os resultados das medições 

de um mesmo mensurando, efetuadas sob condições variadas de medição. 

6.8.13 - A reprodutibilidade é avaliada através da verificação do desempenho dos 

métodos em relação aos dados obtidos por meio de comparação interlaboratorial. 

 

6.9 – INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

6.9.1 - Os dados obtidos na validação poderão ser utilizados como entradas para 

determinação da incerteza de medição, conforme PN-5460 - Estimativa de Incerteza de 

Medição. 

 

7 – QUADRO DE EDIÇÃO 

REVI

SÃO 

PÁGINA DATA ELABO-

RAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

-  Todas 17/10/2013 Rodrigo L. 

Bonifácio 
 

01 2 – Item 

6.1.1 
03/02/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
A redação do item 6.1.1 foi alterada para 

“A execução da validação de acordo com 

as etapas definidas nesta PN é de 

responsabilidade dos 

pesquisadores/tecnologistas” para um 

melhor entendimento. 

(equação 12) 
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8 – ANEXOS 

 

ANEXO I. VALORES CRÍTICOS PARA UTILIZAÇÃO DO TESTE DE 

GRUBBS PARA OUTLIERS. 
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ANEXO II. VALORES CRÍTICOS DO TESTE DE COCHRAN PARA 

VALORES DISCREPANTES ( = 0,05). k = NÚMERO DE VARIÂNCIAS 

COMPARADAS; X = NÚMERO DE REPLICATAS – 1. 
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ANEXO III. PONTOS PERCENTUAIS DA DISTRIBUIÇÃO F (F /2 = 5%; 

GL1; GL2) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 i

1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253 254

2 18,5 19,0 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,8 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,36

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54

11 4,84 3,98 2,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30

13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,48 2,40 2,23 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73

25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71

26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,15 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,69

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,13 2,06 1,97 1,93 1,88 1,84 1,79 1,73 1,67

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 2,04 1,96 1,91 1,87 1,82 1,77 1,71 1,65

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 2,03 1,94 1,90 1,85 1,81 1,75 1,70 1,64

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51

60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39

120 3,92 3.07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,25

i 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00

GL2
GL1 (Graus de liberdade do numerador)
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