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Na validação de métodos analíticos, os parâmetros repetibilidade e reprodutibilidade são utilizados para 
avaliar os limites de precisão, sendo estes usualmente expressos de forma quantitativa, por meio do 
desvio padrão obtido sob condições pré-estabelecidas. A repetibilidade se refere à condição de obtenção 
dos resultados de um ensaio, quando efetuado com repetições independentes por um mesmo operador, 
utilizando, necessariamente, o mesmo equipamento e condições operacionais. A reprodutibilidade é a 
condição de obtenção dos resultados de ensaios realizados sob a inclusão de alguma variável operacional, 
as quais incluem diferentes laboratórios, diferentes operadores ou diferentes dias de medição. O 
objetivo deste trabalho foi realizar a validação do equipamento de espectroscopia de reflectância no 
infravermelho próximo (NIRS) portátil microPhazir AG da marca Thermo Scientific, para a avaliação 
das propriedades: umidade (UM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra bruta (FB), cinzas, fibra 
em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) em amostras de alfafa. Para isso, foram 
realizadas leituras de uma amostra de forrageira alfafa, cujos resultados foram previamente obtidos 
por métodos de referência. Foram realizadas leituras de uma amostra de alfafa durante quatro dias 
alternados. As determinações foram realizadas com sete repetições independentes. Para o cálculo dos 
limites de repetibilidade (r) e de reprodutibilidade (R), foi utilizada análises de variância de fator único 
(ANOVA). Os valores de “r” foram obtidos a partir dos valores dos quadrados médios dentro dos níveis 
(QMdentro) que indicam os componentes de variância sob condições de repetibilidade, e os valores de 
“R” foram obtidos a partir dos quadrados médios entre níveis (QMentre), que representam a combinação 
das variâncias entre os dias e as variâncias no mesmo dia de medição. Obtém-se, portanto o limite de 
repetibilidade sendo igual a 2,8x(QMdentro)

1/2 e a reprodutibilidade sendo igual a 2,8x(QMdentro + s2
entre)

1/2. 
Esses índices foram obtidos para cada propriedade. Para as propriedades UM, PB, EE, FB, cinzas, FDN 
e FDA os limites de repetibilidade e de reprodutibilidade foram: r= 0,63 e R= 0,67; r=1,88 e R = 2,24; 
r=0,19 e R = 0,29; r=1,00 e R= 1,71; r = 0,31 e R=0,61; r=2,95 e R= 4,28; r = 1,68 e R= 1,59, respectivamente. 
Foram calculadas as diferenças absolutas entre os resultados obtidos para cada propriedade, em cada 
dia de leitura, e observou-se que esses valores não excedem os limites de “r” e “R”, sendo, portanto 
aceitáveis. Portanto, foi possível determinar a precisão dos resultados para as propriedades propostas 
nesse estudo, por meio dos limites de repetibilidade e de reprodutibilidade, medidas no equipamento 
NIRS portátil em amostras de alfafa. 
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