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Na cromatografia gasosa, usualmente a calibração do instrumento é realizada com injeções de 

uma série de padrões gasosos com concentrações conhecidas dentro de uma faixa de trabalho 

preestabelecida. Estabelece-se uma curva de calibração que representa da melhor maneira o 

conjunto de pontos (xi, yi), ou seja, plota-se as concentrações conhecidas xi contra as 

respostas do instrumento yi, estimando-se que possam ocorrer correlações lineares. 

Representando uma relação linear como y =  a x  + b , valores para a e b são obtidos por meio 

do método numérico dos mínimos quadrados, que é um modelo matemático de correlação 

entre os valores numéricos de x e de y. Esse método considera que se por acaso a variável 

independente x estiver sujeita a erros, esses devem ser desprezíveis quando comparados aos 

erros em y. Na prática, o procedimento para o estabelecimento da reta de regressão é 

adotado, mesmo quando os pressupostos previamente estabelecidos para seu emprego não 

são totalmente atendidos. O pressuposto matemático utilizado para aplicação do método dos 

mínimos quadrados é que as incertezas em “x” devem ser consideradas desprezíveis em 

relação às respostas em “y”, ou seja, geralmente “x” é determinado pelo analista “x” é fixo [1]. 

A regressão linear simples é a mais empregada nos laboratórios analíticos. No entanto, 

observa-se que não é prática comum, o cálculo da estimativa da incerteza da função calibração 

[2].  

Os laboratórios normalmente levantam curvas de calibração com quatro a cinco pontos ao 

longo da faixa de trabalho desejada, com algumas repetições em cada ponto. Contudo, uma 

avaliação prévia para definição do número de pontos de calibração nem sempre é realizada, 

pois usualmente, parte-se do princípio que uma curva de calibração traçadas com um maior 

número de pontos de calibração possíveis sempre será considerada a melhor representação. 

O presente trabalho apresenta a importância da realização de um estudo para seleção dos 

padrões que serão utilizados para traçar curvas de calibração, apresentando um planejamento 

experimental para o cálculo da função calibração com o objetivo de quantificar a concentração 

de um analito numa amostra de gás por cromatografia gasosa e de estimar a incerteza do 

processo de medição. 

  

 



Experimental 

As medições foram realizadas em condições de repetitividade, utilizando um cromatógrafo 

gasoso Varian, modelo CP-3800 acoplado com detector de condutividade térmica (DCT). Esse 

equipamento é propriedade do Laboratório de Análise de Gases do Inmetro. Para análise do 

componente metano presente numa amostra de gás natural, com concentração nominal de 86 

%, selecionou-se um número máximo de seis padrões de referência com concentrações 

distintas e procedeu-se a injeção dos padrões e da amostra, nessa ordem. 

Resultados e Discussão 

Para analisar a linearidade das curvas de calibração traçadas foram utilizadas as áreas dos 

picos do componente metano presentes nos padrões de referência e na amostra (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Estudo da linearidade da curva de calibração 

  

Observou-se que existem intervalos onde a curva apresenta-se mais linear. Selecionamos três 

intervalos distintos desta curva de calibração e cada intervalo foi considerado uma “nova” 

curva de calibração. 

O primeiro intervalo considerado foi aquele cuja concentração de metano dos padrões de 

referência variava de 68,82% a 92,72%, o segundo intervalo escolhido foi aquele que a 

concentração de metano dos padrões de referência variava de 78,98% a 89,1% e o último 

intervalo considerado foi aquele que a concentração de metano dos padrões de referência 

variava de 83,99% a 89,96%. A Tabela I apresenta a concentração dos padrões de referência 

utilizados para traçar todas as curvas de calibração 



  

Tabela I – Padrões utilizados para traçar as curvas de calibração 

 

  

A partir dos resultados das injeções, representados pelas áreas de cada componente presente 

nos padrões de referência utilizados para traçar as curvas de calibração e dos resultados das 

áreas do componente metano presente na amostra, foi possível realizar um tratamento 

estatístico dos resultados, para verificação da existência de valores suspeitos (outliers), 

segundo os critérios descritos na Norma ISO 5725:1994 partes 1 e 2 [4,5] e a retirada dos 

mesmos foi realizada por meio do Teste de Grubbs. 

Para efeito de comparação, o cálculo da estimativa da incerteza-padrão de medição foi feito 

por meio de duas metodologias distintas (ISO GUM [3] e Norma ISO 6143:2001[6]) e os 

resultados estão apresentados na Tabela II. Para o cálculo da estimativa da incerteza-padrão 

de medição segundo o procedimento descrita na Norma ISO 6143:2001, utilizou-se o software 

B-Least.  

Também calculou-se a incerteza expandida de medição da amostra relacionada para cada uma 

das curvas de calibração traçadas. A incerteza expandida de medição é declarada como a 

incerteza-padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, que para uma 

distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 

95% [3]. 

 

 

 

  



Tabela II – Comparação das incertezas de medição 

  Curva 6 

pontos 

Curva 3 

pontos 

(C2 + C3 + C4) 

Curva 3 

pontos 

(C3 + C4 + 

C5) 

  Conc. 

(%) 

U 

(k=2

) 

Conc. 

(%) 

U 

(k=2

) 

Conc. 

(%) 

U 

(k=2) 

ISOGU

M 

86,95 0,57 86,93 0,33 86,91 0,39 

ISO614

3 

86,95 0,28 86,93 0,30 86,91 0,30 

  

Enfim, considerando a hipótese de que quanto mais próximo estiverem as concentrações dos 

padrões de referência utilizados para construção da curva de calibração, da concentração da 

amostra, menor será a incerteza de medição, este estudo buscou comprovar a importância do 

planejamento da curva de calibração para a análise cromatográfica, pois está intrínseco que os 

resultados de medições quando considerados "errados" ou não suficientemente confiáveis, 

podem representar grande desperdício. 
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