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Agenda

 A Robustez nas principais normas globais

– RDC N° 166

– INMETRO - DOQ-CGCRE-008 

– ICH Q2(R1)

– ICH - Q2(R2)/Q14

– FDA Guidance for Industry

– AOAC Guideline

– USP-NF <1225> e <1220>

 A Robustez no Desenvolvimento de 
Procedimentos Analíticos: um novo panorama 
holístico

 Estudo de caso: demonstração de Robustez para 
recuperação

– Experimento de Youden

– Daniel’s plot

– Método de Lenth 2

© 2019 USP
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Robustez

Anvisa - Resolução RDC N° 166 de 24 de Julho de 2017

“Seção IX - Da Robustez

 Art. 61 A robustez é um parâmetro tipicamente realizado no 
desenvolvimento do método analítico que indica a sua capacidade em 
resistir a pequenas e deliberadas variações das condições analíticas.

– Parágrafo único. Caso haja susceptibilidade do método a variações nas 
condições analíticas, essas deverão ser controladas por meio de precauções 
descritas no método.

 Art. 62 No caso de métodos quantitativos, o impacto das variações 
propostas nos resultados obtidos deverá ser avaliado com os mesmos 
critérios utilizados para a exatidão.

 Art. 63 No caso de métodos qualitativos, deve ser verificado se as 
variações propostas interferem na resposta analítica.

 Art. 65 A avaliação dos parâmetros descritos na Tabela 1 do anexo III 
deve ser contemplada no relatório de validação.

– § 1° Parâmetros que sejam considerados relevantes para o resultado, de acordo 
com as características do método, devem ser avaliados adicionalmente.

– § 2° A ausência da avaliação de qualquer uma das variações deve ser 
justificada.”

 Guia de perguntas e respostas: “...a avaliação do 
parâmetro robustez é necessária para todas as 
validações e, portanto, deve ser parte integrante do 
relatório a ser apresentado nas petições”.

Preparo das Amostras Estabilidade das soluções analíticas

Tempo de extração

Compatibilidade de filtros

Espectrofotometria Variação do pH da solução 

Diferentes lotes ou fabricantes de solventes 

Cromatografia Líquida Variação do pH da fase móvel

Variação na composição da fase móvel

Diferentes lotes ou fabricantes de colunas

Temperatura

Fluxo da fase móvel 

Cromatografia Gasosa Diferentes lotes ou fabricantes de colunas

Temperatura

Velocidade do gás de arraste 

Outras técnicas 

analíticas 

As variações a serem testadas deverão ser avaliadas criticamente 

e seus resultados deverão ser apresentados

 Anexo III – Tabela 1
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Robustez

INMETRO - DOQ-CGCRE-008 – Revisão 09 – Junho/2020

 “A robustez é um procedimento opcional, normalmente realizado previamente à validação do método, na 
etapa de otimização.

 A robustez de um método analítico é a capacidade do método em não ser afetado por pequenas 
variações nos parâmetros de execução do método. A robustez fornece uma indicação da confiança do 
método durante uma aplicação rotineira (Eurachem, 2014).

 A robustez é um parâmetro opcional dentro dos estudos de validação, muitas vezes estando mais 
associado aos estudos de otimização. Para determinar a robustez de um método de ensaio, pode-se 
recorrer ao planejamento de Youden (2002/657/EC) ou de Plackett-Burman (Sergent, 2007), por exemplo. 
Trata-se de um estudo que permite não só avaliar a robustez do método, como também ordenar a 
influência de cada uma das variações nos resultados finais, indicando qual o tipo de influência de cada 
uma dessas variações. 

 Convém salientar que quanto maior for a robustez de um método, maior será a confiança desse 
relacionamento à sua precisão.”
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Robustez

ICH – Q2(R1)

“9. ROBUSTNESS

 The robustness of an analytical procedure is a measure of its capacity to 

remain unaffected by small, but deliberate variations in method 

parameters and provides an indication of its reliability during normal 

usage.

 It should be noted that robustness is not listed in the table of typical 

validation characteristics but should be considered at an appropriate 

stage in the development of the analytical procedure. It should show the 

reliability of an analysis with respect to deliberate variations in method 

parameters.

 If measurements are susceptible to variations in analytical conditions, the 

analytical conditions should be suitably controlled, or a precautionary 

statement should be included in the procedure. One consequence of the 

evaluation of robustness should be that a series of system suitability 

parameters (e.g., resolution test) is established to ensure that the validity 

of the analytical procedure is maintained whenever used.”

 “Examples of typical variations are:

– Stability of analytical solutions;

– Extraction time.

 In the case of liquid chromatography, examples of 

typical variations are:

– Influence of variations of pH in a mobile phase;

– Influence of variations in mobile phase composition;

– Different columns (different lots and/or suppliers);

– Temperature;

– Flow rate.

 In the case of gas chromatography, examples of 

typical variations are:

– Different columns (different lots and/or suppliers);

– Temperature;

– Flow rate.”
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Robustez

ICH - Q2(R2)/Q14 – Analytical Procedure Development and Revision of Q2(R1) Analytical Validation

Q2(R1) Revision

 “(…) When necessary, the data analysis can be simplified via appropriate use of multivariate statistical 

analyses to compare measurements between test and reference samples.

 Procedures reliant on multivariate methods below will be also addressed:

– Robustness which is well understood, however does not have a quantitative measure;

– Inclusion of post-approval verification and maintenance considerations as a part of the validation.

 The current situation also deprives industry of an opportunity to present the knowledge obtained through 

applying the enhanced approaches to analytical procedures, and to provide a scientific basis for more 

robust methods and more flexible regulatory approach.“
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Robustez

FDA - Analytical Procedures and Methods Validation for Drugs and Biologics - Guidance for Industry – Julho/2015

 “To fully understand the effect of changes in method parameters on an analytical procedure, you should 

adopt a systematic approach for a method robustness study (e.g., a design of experiments with method 

parameters). You should begin with an initial risk assessment and follow with multivariate experiments. 

 Such approaches allow you to understand factorial parameter effects on method performance. Evaluation 

of a method’s performance may include analyses of samples obtained from various stages of the 

manufacturing process from in-process to the finished product. Knowledge gained during these studies on 

the sources of method variation can help you assess the method performance.

 The submitted data should include the results from the robustness evaluation of the method, which is 

typically conducted during method development or as part of a planned validation study.”
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Robustez

AOAC Guidelines for Single Laboratory Validation of Chemical Methods for Dietary Supplements 
and Botanicals – 2002

 “The protocol or method of analysis is the set of permanent instructions for the conduct of the method of analysis. The method of analysis 
that is finally used should be the same as the one that was studied and revised as a result of research, optimization, and ruggedness 
trials.

 It is often found during the initial experience with application or validation of a method that deficiencies appear, unexpected interferences 
emerge, reagents and equipment are no longer available, instruments must be modified, and other unanticipated problems require 
returning the method to a development phase. Frequently a method that functions satisfactorily in one laboratory fails to operate in the 
same manner in another. Often there is no clear-cut differentiation between development and validation and the two procedures constitute 
an iterative process. For that reason, some aspects of method development that provide an insight into method performance, such as 
ruggedness, are included in this document.

 2.3.3 Ruggedness Trial

 Although the major factors contributing to variability of a method may be explored by the classical, one variable at a time procedure, 
examining the effect of less important factors can be accomplished by a simpler Youden Ruggedness Trial (Youden, W.J. & Steiner, E.H. 
(1975) Statistical Manual of the Association of Official Analytical Chemists, pp. 50-55). This design permits exploring the effect of 7 factors 
in a single experiment requiring only 8 determinations. It also permits an approximation of the expected standard deviation from the 
variability of those factors that are “in control.”
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Robustez

USP-NF Online – General Chapter <1225> Validation of Compendial Procedures

 “Definition: The robustness of an analytical procedure is a measure of its capacity to remain unaffected by small but 

deliberate variations in procedural parameters listed in the procedure documentation and provides an indication of its 

suitability during normal usage. Robustness may be determined during development of the analytical procedure.

 Typical Analytical Characteristics Used in Method Validation:

– Accuracy

– Precision

– Specificity

– Detection Limit

– Quantitation Limit

– Linearity

– Range

– Robustness”
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Robustez

PF 46(5) - General Chapter <1220> Analytical Procedure Life Cycle

Robustness and Method Operable Design Region (MODR) 

 Robustness is a measure of the capacity of a procedure to remain unaffected by small but deliberate variations in 

parameters and to maintain suitability during normal usage. 

 In some cases, it is helpful to demonstrate robustness of the procedure by developing models that describe the effect of 

parameters on the performance of the procedure, either through assessing performance against the ATP or other 

surrogate criteria. 

 This knowledge also enables the determination of robust operation regions for procedure parameters and, if desired, a 

method operable design region (MODR). The MODR is the multivariate space of analytical procedure parameters that 

ensure the ATP is fulfilled and therefore provide assurance of the quality of the measured value. 

 The MODR should ideally be obtained through well-designed experiments that consider multivariate interactions. If the 

MODR relates to attributes that are linked to the elimination of bias (…), an impact on the final performance of the 

reportable value is not expected. Consequently, the validation performance characteristics do not need to be investigated 

completely within the MODR. 

 (…) the MODR reflects the knowledge at a point in time and can be managed by the analytical control strategy.”
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A Robustez em um panorama mais amplo
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Robustez

Um olhar holístico sobre o procedimento analítico

Procedimento

analítico

Fornecedores de MP
Cadeia de suprimentos

Controle de Qualidade
O Auditor interno do procedimento analítico

Manufatura
Controle em processo

Novos produtos
Diversidade e competitividade

Estudos de estabilidade
O produto ao longo do tempo

Validação analítica
O parceiro e cliente imediato

 Definição: capacidade do procedimento analítico em manter sua performance sob variações intrínsecas à sua 
execução, dentro do universo dos usos pretendidos, durante as diversas etapas envolvidas em sua implementação e 
compondo a gestão do ciclo de vida do procedimento analítico.
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Robustez

Um olhar holístico sobre o procedimento analítico

 Projeção: tradicionalmente considerado nas etapas iniciais de 
desenvolvimento e confirmado durante validação, mas em uma 
nova visão compõe as atividades de design do procedimento 
analítico e da definição do Method Operable Design Region
(MODR).

 Objetivos:

– Conhecer os efeitos das variações na performance do 
procedimento analítico e nos resultados fornecidos;

– Contribuir para construir a Qualidade e a consistência do 
procedimento analítico para seus usos pretendidos durante 
seu ciclo de vida;

– Proporcionar uma métrica da confiabilidade do procedimento 
analítico durante sua utilização em condições normais;

– Ajudar a definir os testes de adequabilidade do sistema,
detalhamento da descrição e cuidados especiais na execução 
do procedimento analítico; 

– Auxiliar na gestão do ciclo de vida do procedimento analítico.
Referência: adaptado de General Chapter <1220> Analytical Procedure Life Cycle, PF 46(5). 

Desenvolvimento 
analítico

Validação

Transferência

Nova visão: gestão do ciclo de vida do procedimento analítico

Visão tradicional: processo baseado em um projeto e produto

Verificação
Procedimento 

analítico compendial
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Robustez

Uma oportunidade para availar aplicações, efeitos e adequabilidade

Amostras e 
aplicações

Instrumentação 
principal

Instrumentação 
auxiliar

Recursos 
humanos

Insumos
Condições 
ambientais

Estudos 
experimentais

Conhecimento

Qualificação do 
PA

- Fases estacionárias

- Temperatura

- Forno da coluna cromatográfica

- Injetor, detector

- Vazão da fase móvel

- Velocidade do gás de arraste

- Proporção de solvente orgânico

- pH

- ...

- Matérias-primas 

- Diferentes fornecedores

- Produtos acabados 

- Estudos de estabilidade

- Controle em processo

- ...

- Balanças 

- Acessórios de pesagem

- Tituladores

- Estufas

- Aparatos de aquecimento

- Vidrarias

- ... 

- Colunas cromatográficas

- Solventes

- Reagentes 

- Fabricantes

- Lotes

- ...

- Umidade relativa 

- Temperatura

- ...

- Procedimentos de extração

- Tempo de extração

- Filtros

- Estabilidade das soluções

- Concentração de reagentes

- Kits, fornecedores

- Equipamentos

- ...

Preparação 
de amostra

- Treinamentos

- Experiência

- ...

Procedimento analítico

✓ Princípio e escopo

✓ Equipamentos e Acessórios

✓ Reagentes

✓ Padrões de Referência

✓ Tratamento da amostra

✓ Preparação das soluções

✓ Controle das soluções

✓ Procedimentos adicionais

✓ Parâmetros de operação

✓ Condições de equilíbrio

✓ Injeções

✓ Frequência de verificação

✓ Cálculos e Relatórios

Objetivo e 
Design do PA

Análise de 
risco

...

- ...

Verificação contínua 
da performance do PA
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Estudo de caso: avaliação da Robustez
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Robustez

Avaliação da Robustez

 OFAT: One factor at a time

– Variação isolada de cada fator;

– Parâmetros instrumentais: tipicamente, são realizadas variações entre 5 e 10% acima e abaixo do valor estipulado 
no procedimento analítico.

 Análise multivariada

– São realizadas alterações conjuntas nos parâmetros do procedimento analíticos;

– Utilizar planejamento experimental e análise estatística dos dados coletados:

• Experimento de Youden

• Daniel’s plot - gráfico de probabilidade

• Método de Lenth - cálculo dos erros dos Contrastes 

 CQA’s mais comuns: seletividade, precisão e exatidão
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- Planejamento fatorial fracionário com 7 fatores (k = 7)

k = 7 fatores

Fatores com 2 níveis 

Número de experimentos: 27-4 = 23 = 8 experimentos

Robustez

Experimento de Youden

1 2 3 1*2 1*3 2*3 1*2*3

ENSAIOS x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

1

2

3

4

5

6

7

8

Fatores Nível (-1) Nível (+1)

x1 Concentração de Metanol na Fase móvel 73% 77%

x2 pH da Fase móvel 2,8 3,2

x3 Temperatura da coluna 28ºC 32ºC

x4 Fluxo 0,9 mL/min 1,1 mL/min

x5 Coluna cromatográfica C18 Symmetry Shield RP18 Luna C18(2)

x6 THF Estabilizado Não estabilizado

x7 Modelo LC HPLC Agilent HPLC Waters

Matriz de experimentos

-1

1
-1

1
-1

1
-1

1

1

1

-1

-1

1

1

-1

-1
1

1
1

1

-1

-1
-1

-1

1

-1
-1

1
1

-1
-1

1

1

-1
1

-1
-1

1
-1

1

1

1
-1

-1
-1

-1
1

1

-1

1
1

-1
1

-1
-1

-1
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EXERCÍCIO: 

- Avaliar a robustez do método para a quantificação do ativo por HPLC-UV, usando o experimento de Youden (27-4 = 8 experimentos)  

- Determinar as variáveis que apresentam maior influência nos resultados finais da análise. 

- Sete variáveis foram selecionadas e pequenas variações foram induzidas nos valores nominais do método.

Robustez

Experimento de Youden

1 2 3 1*2 1*3 2*3 1*2*3

ENSAIOS x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1

8 1 1 1 1 1 1 1

Matriz de experimentos

1 2 3 1*2 1*3 2*3 1*2*3

ENSAIOS x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

1 73% MeOH pH 2.8 28°C 1,1 mL/min Luna C18 (2) THF Não estab. HPLC Agilent

2 77% MeOH pH 2.8 28°C 0,9 mL/min Symmetry Shield THF Não estab. HPLC Waters

3 73% MeOH pH 3.2 28°C 0,9 mL/min Luna C18 (2) THF Estab. HPLC Waters

4 77% MeOH pH 3.2 28°C 1,1 mL/min Symmetry Shield THF Estab. HPLC Agilent

5 73% MeOH pH 2.8 32°C 1,1 mL/min Symmetry Shield THF Estab. HPLC Waters

6 77% MeOH pH 2.8 32°C 0,9 mL/min Luna C18 (2) THF Estab. HPLC Agilent

7 73% MeOH pH 3.2 32°C 0,9 mL/min Symmetry Shield THF Não estab. HPLC Agilent

8 77% MeOH pH 3.2 32°C 1,1 mL/min Luna C18 (2) THF Não estab. HPLC Waters

Recuperação

Y (%)

99.63

99.80

99.85

99.63

99.48

99.64

99.60

99.51
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Robustez

CÁLCULO DOS EFEITOS DE 

CADA VARIÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS 

IMPORTANTES/SIGNIFICATIVOS

CÁLCULO DO ERRO DOS 

EFEITOS

Experimento de Youden

 Gráfico da porcentagem de contribuição de cada efeito na variabilidade da resposta

 Gráfico de Probabilidade (Daniel’s Plot)

1

2

3  Método de Lenth: Cálculo do Pseudo-erro, Margem de erro e Margem de Erro simultâneo

 Lenth’s Plot
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1. Cálculo dos efeitos

Robustez

Experimento de Youden

Efeito = ഥ𝒚+ + ഥ𝒚−

ഥ𝒚+= Média da resposta quando a variável está no nível alto (+1)

ഥ𝒚−= Média da resposta quando a variável está no nível baixo (-1)

C = contrastes (“Efeitos”)

1 2 3 1*2 1*3 2*3 1*2*3

ENSAIOS x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1

8 1 1 1 1 1 1 1

Recuperação

y

99.63

99.80

99.85

99.63

99.48

99.64

99.60

99.51

C = ഥ𝒚+ + ഥ𝒚−

Chamamos os EFEITOS das variáveis de CONTRASTES

quando usamos tipos de design em que alguns efeitos são confundidos

Ex.: Efeito X6 é confundido com efeito da interação entre X2,X3
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1. Cálculo dos Contrastes

Robustez

Experimento de Youden

1 2 3 1*2 1*3 2*3 1*2*3

ENSAIOS x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1

8 1 1 1 1 1 1 1

Recuperação

y

99.63

99.80

99.85

99.63

99.48

99.64

99.60

99.51

C = Ῡ+ + Ῡ-

𝐶1 =
99.80 + 99.63 + 99.64 + 99.51

4
−

99.63 + 99.85 + 99.48 + 99.60

4
= 0.0050

C1

-99.63

Ῡ-Ῡ+

0.0050 SOMA/4

99.80

-99.85

99.63

-99.48

99.64

-99.60

99.51
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1. Cálculo dos Contrastes

Robustez

Experimento de Youden

1 2 3 1*2 1*3 2*3 1*2*3

Ensaios x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1

8 1 1 1 1 1 1 1

Recuperação

y

99.63

99.80

99.85

99.63

99.48

99.64

99.60

99.51

Efeitos

Ensaios C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

1 -99.63 -99.63 -99.63 99.63 99.63 99.63 -99.63

2 99.80 -99.80 -99.80 -99.80 -99.80 99.80 99.80

3 -99.85 99.85 -99.85 -99.85 99.85 -99.85 99.85

4 99.63 99.63 -99.63 99.63 -99.63 -99.63 -99.63

5 -99.48 -99.48 99.48 99.48 -99.48 -99.48 99.48

6 99.64 -99.64 99.64 -99.64 99.64 -99.64 -99.64

7 -99.60 99.60 99.60 -99.60 -99.60 99.60 -99.60

8 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51

Efeitos 0.005 0.010 -0.170 -0.160 0.030 -0.015 0.035
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2. Identificação dos Contrastes importantes/significativos

 Gráfico porcentagem de contribuição de cada efeito na variabilidade da resposta

Robustez

Experimento de Youden

Contrastes (𝑪𝒊) 𝐶𝑖
2 Porcentagem (𝑃𝑖)

C1 0.005 0.0289 0.0

C2 0.010 0.0256 0.2

C3 -0.170 0.0002 50.7

C4 -0.160 0.0000 44.9

C5 0.030 0.0001 1.6

C6 -0.015 0.0009 0.4

C7 0.035 0.0012 2.2

SOMA 0.05697

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑃𝑖 =
𝐶𝑖
2

σ𝐶𝑖
2 𝑥 100

𝑪𝒊 𝑃𝑖

C3 0.1700 50.7

C4 0.1600 44.9

C7 0.0350 2.2

C5 0.0300 1.6

C6 0.0150 0.4

C2 0.0100 0.2

C1 0.0050 0.0

COLOCAR EM MÓDULO E  

ORDEM CRESCENTE

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

C3 C4 C7 C5 C6 C2 C1

Porcentagem Contribuição dos efeitos
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2. Identificação dos Contrastes importantes/significativos

 Gráfico porcentagem de contribuição de cada efeito

 Gráfico de probabilidade (Daniel´s Plot)

Robustez

Experimento de Youden

Os efeitos serão relacionados com área iguais de uma curva gaussiana

𝑪𝒊 em ordem 
crescente

Início Fim Centro Valor de Z

C3 0.1700

C4 0.1600

C7 0.0350

C5 0.0300

C6 0.0150

C2 0.0100

C1 0.0050

Á𝑟𝑒𝑎 =
1

7
= 0.143

0
.1

4
3

0
.2

8
6

0
.4

2
9

0
.5

7
1

0
.7

1
4

0
.8

5
7

0.143

0.286

0.571

0.714

0.857

1

0.429

0

0.143

0.286

0.571

0.714

0.429

0.857

0.071

0.215

0.358

0.643

0.786

0.500

0.929

-1.47

-0.79

-0.37

0.37

0.79

0

1.47 0
.0

7
1

0
.0

7
1

0
.0

7
1

0
.0

7
1

0
.0
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2. Identificação dos Contrastes importantes/significativos

 Gráfico porcentagem de contribuição de cada efeito

 Gráfico de probabilidade (Daniel´s Plot)

Robustez

Experimento de Youden

Os efeitos serão relacionados com área  iguais de uma curva gaussiana
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𝑪𝒊 em ordem 
crescente

Início Fim Centro Valor de Z

C3 0.1700

C4 0.1600

C7 0.0350

C5 0.0300

C6 0.0150

C2 0.0100

C1 0.0050

0.143

0.286

0.571

0.714

0.857

1
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0.143
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3. Cálculo do erro dos Contrastes

Robustez

Experimento de Youden

3.1. Calculamos o pseudo-erro padrão (PSE) como sendo:

𝑃𝑆𝐸 = 1,5 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑗 : 𝑐𝑗 ≤ 2,5𝑠0 , 𝑗 = 1,… ,𝑚

Em que ∶

𝑠0 = 1,5 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑗
𝑪𝒊 em ordem 

crescente

C3 0.170

C4 0.160

C7 0.035

C5 0.030

C6 0.015

C2 0.010

C1 0.005

Com a estimativa dos efeitos, calculamos:

𝑠0 = 1,5 ∗ mediana 0,170;… ; 0,010; 0,005
𝑠0 = 1,5 ∗ 0,03 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟓

2.5 ∗ 𝑠0 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟓

𝑃𝑆𝐸 = 1,5 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 0,035; 0,030; 0.0150; 0.0100; 0.0050 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟓

MEDIANA 0.030

Estudo sem réplica!

Como calcular o 

erro experimental??

Método de Lenth

≤ 2,5𝑠0 ou ≤ 0.1145

✓ PSE = 0,0225 
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3. Cálculo do erro dos Contrastes

Robustez

Experimento de Youden

3.2. Calculamos a Margem de erro dos contrastes

𝐌𝐄 = 𝐭
𝟏−

∝
𝟐;𝐝

∗ 𝐏𝐒𝐄

Em que: 
𝒅 =

𝒎

𝟑
;

𝒕
𝟏−

𝜶

𝟐
;𝒅

é o quantil 𝟏 −
𝜶

𝟐
da t-student com d gl;

𝜶 é o nível de significância adotado.

Em relação ao critério de decisão de quais 
efeitos são significativos, definimos uma 

margem de erro dos contrastes 𝐶𝑖 denotada por 
ME. 

Método de Lenth

✓ PSE = 0,0225 

𝐌𝐄 = 𝐭
𝟏−

𝟎.𝟎𝟓
𝟐 ;𝟐.𝟑

∗ 𝐏𝐒𝐄
Em que: 

𝒅 =
𝟕

𝟑
= 𝟐.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 (m = 7 variáveis)

𝒕
𝟏−

𝟎.𝟎𝟓

𝟐
;𝟐.ഥ𝟑

é o quantil 𝟏 −
𝟎.𝟎𝟓

𝟐
da t-student com 2.3 gl;

𝟗𝟓% é o nível de significância adotado.

𝐌𝐄 = 𝟑. 𝟕𝟔𝟒 ∗ 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟓

𝐌𝐄 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟒𝟔𝟗

✓ ME = 0,08469 
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3. Cálculo do erro dos Contrastes

Robustez

Experimento de Youden

Em que:  

𝛄 =
𝟏 + 𝟎, 𝟗𝟓

𝟏
𝐦

𝟐

𝐒𝐌𝐄 = 𝐭𝛄;𝐝 ∗ 𝐏𝐒𝐄
Quando há um grande número de contrastes 𝑚 esperamos que 

uma ou duas estimativas de contrastes não significativos 
excedam o valor de ME, conduzindo a uma falsa conclusão. 

Desta forma, a fim de tratar estes casos, é definida uma 
margem de erro simultânea.

3.3. Calculamos a Margem de erro Simultânea

Método de Lenth

✓ PSE = 0,0225 

✓ ME = 0,08469 

Em que:  

𝛄 =
𝟏 + 𝟎, 𝟗𝟓

𝟏
𝟕

𝟐
= 𝟎, 𝟗𝟗𝟔

𝐒𝐌𝐄 = 𝐭𝟎.𝟗𝟗𝟔;𝟐.𝟑 ∗ 𝐏𝐒𝐄

𝐒𝐌𝐄 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟔𝟖𝟕

𝐒𝐌𝐄 = 𝟗. 𝟎𝟎𝟖𝟑 ∗ 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟓

✓ SME = 0,202687 
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3. Cálculo do erro dos Contrastes 

Robustez

Experimento de Youden

Efeitos

C1 -0.005

C2 0.010

C3 -0.170

C4 -0.160

C5 0.030

C6 -0.015

C7 0.035
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✓ PSE = 0,0225 

✓ ME = 0,08469 

✓ SME = 0,202687 
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Robustez

Experimento de Youden - Conclusão

1. Daniel’s Plot: Efeito das variáveis 3 e 4 aparentam ser significativas.

2. Lenth’s Plot:  Efeitos dos fatores 3 (Temperatura da coluna) e 4 (Vazão) são 

significativos e impactam na resposta pois estão além da margem de erro (ME).                                                

3. Lenth’s Plot: No entanto, ambos estão dentro da Margem de Erro Simultânea 

(SME) e a intensidade de seus efeitos não apresentam impacto objetivo. Efeito 

3: 0.17% e Efeito 4: 0.16%. 

O procedimento analítico apresenta robustez em
relação à recuperação quando sujeito à variações
das variáveis estudadas.
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