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Introdução 

Assegurar a precisão é uma etapa 

fundamental no processo de validação de um 

método analítico. O valor da concentração do analito 

obtido com o novo método analítico é 

frequentemente comparada com o resultado obtido 

através do método de referência obtido através de 

medições em replicatas e aplicando, por exemplo, 

um teste-t, ou mesmo, teste-F. Mas se a validade do 

novo método analítico é checada com uma faixa de 

valores de concentrações, a regressão linear 

propicia informações estatísticas adicionais a esses 

métodos como, por exemplo, a possibilidade de 

checar presença de erros proporcionais, a 

necessidade de inclusão de uma correção através 

do branco, e o cálculo dos intervalos de confiança 

para os coeficientes de regressão. 

     A comparação de métodos analíticos 

utilizando a análise de regressão baseada no 

método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) 

vem sendo utilizada exaustivamente. O teste é 

baseado na comparação dos valores do intercepto e 

da inclinação com os valores teóricos, zero e um, 

levando em conta a correlação entre os dois 

coeficientes de regressão.  No entanto, a aplicação 

deste teste, para os parâmetros da regressão 

derivadas do método dos mínimos quadrados 

ordinários, assume que os resultados presentes no 

eixo-x (frequentemente o método de referência) são 

livres de erros, ou que os erros atribuídos ao método 

de referência são negligenciáveis em relação ao 

apresentadas pelo novo método (eixo y). Isto nem 

sempre é verdade uma vez que a precisão de 

ambos os métodos deve ser, frequentemente, 

levadas em conta. Estas precisões, representadas 

pelo desvio-padrão, podem ser consideradas 

usando diferentes abordagens existentes para o 

cálculo do intercepto e da inclinação considerando 

os erros em ambos os eixos.  

O objetivo deste trabalho é comparar os 

métodos de regressão: método dos mínimos 

quadrados ordinários (OLS), método dos mínimos 

quadrados ordinários ponderados (WLS) e o método 

dos mínimos quadrados bivariados (BLS) para 

comparar três conjuntos de dados simulados obtidos 

para dois métodos analíticos.  

Resultados e Discussão 

Para o estudo, foram gerados três conjuntos 

de dados (Figura 1) que abordam as três principais 

situações encontradas em química quando se 

realiza a comparação de dois métodos analíticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Simulação de dados. A) precisão do método de 

referência é igual a precisão do método proposto; B) precisão do 

método de referência é menor que a precisão do método 

proposto e C) precisão do método de referência é maior do que a 

precisão do método proposto.  

A Tabela 1 mostra os valores encontrados 
dos interceptos e das inclinações com os seus 
respectivos intervalos de confiança. Através dos 
resultados obtidos é possível concluir que o método 
BLS é capaz de detectar que nenhum dos três 
conjuntos de dados possui erros sistemáticos, 
enquanto que o conjunto de dados A e B, são 
erroneamente considerados como tendo erros 
sistemáticos pelos métodos WLS e OLS, 
respectivamente.  

Tabela 1. Resultados obtidos pelos métodos OLS, 
WLS e BLS. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 

O método BLS é mais eficiente em todas as 

situações estudadas para a comparação de 

métodos analíticos. 

 

 


