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Resumo 

A determinação da umidade em diversos processos industriais é de grande importância para o monitoramento da 
qualidade de matérias-primas e produtos. Em função disso, uma técnica de determinação de umidade rápida, de 
custo acessível e confiável é objeto de interesse para todas as empresas. Na indústria do tabaco, 
tradicionalmente, determina-se a umidade por perda de massa, uma técnica destrutiva, lenta, com elevado custo 
de energia, de mão-de-obra intensiva e de amostragem aleatória. Este trabalho tem como objetivo validar a 
técnica de determinação de umidade através do uso de micro-ondas em folhas de tabaco processadas e avaliar os 
ganhos ambientais. A técnica de micro-ondas apresenta rapidez, baixo custo de análise, estabilidade de resultados 
e possibilidade de analisar 100% da população, portanto, este estudo justifica-se pela relevância em buscar 
melhorias no processo. Através da análise de variância como ferramenta estatística para análise dos resultados 
obtidos comparou-se as duas técnicas, perda de massa e micro-ondas, verificando-se que há uma baixa dispersão 
dos valores medidos e similaridade nas medidas. Assim, além de um ganho em tempo, economia de energia, de 
mão-de-obra e preservação das amostras, sem geração de resíduos, a técnica de micro-ondas, quando comparada 
com a técnica de perda de massa, apresenta ganhos ambientais além dos ganhos técnicos, demonstrando-se tão 
confiável quanto a metodologia convencional para determinação do teor de umidade. 

Palavras-chave: umidade por micro-ondas, umidade do tabaco, determinação de umidade. 

1. Introdução 

A qualidade de materiais como papel, algodão, lã, sementes, tabaco, produtos farmacêuticos de fibras 
naturais, dentre outros, é dependente do teor de umidade. Quando o teor de umidade é muito alto, o 
material pode decompor-se durante a armazenagem e transporte, antes mesmo de ser utilizado e, 
quando o teor de umidade for muito baixo, o processamento e a utilização do material podem ficar 
comprometidos (MOSHE et al, 2000). Quanto ao tabaco, a umidade é igualmente importante, pois, 
quando fora dos padrões de umidade, sua composição química pode sofrer alterações devido às 
reações de seus componentes, tornando-o quebradiço, com perda de aromaticidade, além de problema 
de formação de fungos e outros microorganismos. 

Portanto, a indústria de beneficiamento de tabaco deve obedecer a um intervalo relativamente estreito 
de valores de umidade, a fim de manter a qualidade do produto e, para atender a esse requisito, a 
medição do teor de umidade deve ser realizada de forma rigorosa.  

Os métodos oficiais atualmente utilizados para a medição do teor de umidade no tabaco envolvem a 
remoção de amostras a partir do fardo de material processado. Esta amostragem pode ser imprecisa, 
uma vez que é coletada uma pequena porção do material e o teor de umidade pode variar ao longo do 
fardo, podendo levar a resultados muito diversos. Assim, o teor de umidade do tabaco pode ser 
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considerado como um dos principais parâmetros de processo do beneficiamento, pois implicará em 
alterações, tanto no aspecto de visualização, quanto nas características internas do produto. 

Na indústria de processamento do tabaco a análise de umidade é feita pela técnica de perda de massa, 
na qual são utilizadas duas metodologias em fornos de ventilação forçada que operam a 100º C, sendo 
uma com aquecimento por um período de 3h (método do Forno FREAS®) e outras por período de 16 
horas (método do forno HEARSON®). Portanto, somente após o tempo de aquecimento para 
evaporação da água é que se torna possível saber se produto está ou não dentro da especificação, o 
que, muitas vezes, torna tardia a tomada de decisão em caso de não conformidade. Embora essa 
técnica seja referência mundial no setor de beneficiamento de tabaco, outra limitação do seu emprego 
é que ela permite apenas uma análise amostral aleatória dos volumes produzidos.  

A técnica de perda de massa em estufa é invasiva, ou seja, exige a retirada de amostras da produção, 
que após a análise, segue para descarte. A metodologia requer que a amostra seja homogênea, 
identificada e transportada para o laboratório, conservada ao abrigo de umidade e de possíveis 
contaminações, moída, pesada, acondicionada em cápsulas de aço inoxidável, conduzida até a estufa, 
retirada após o tempo estabelecido e esfriada em dessecador e, por fim, pesada novamente. Esta 
técnica não permite que as amostras sejam analisadas individualmente, tornando-se necessária a 
preparação de cargas com diversas amostras, sendo que, para o Forno Freas, cada carga é composta 
de 38 amostras e, para o Forno Hearson, composta por 72 amostras. Diante deste fato, a formação de 
38 ou 72 amostras demanda tempo e, consequentemente, alteração do teor de umidade original que 
se desejava identificar. Pelo descrito, percebe-se quantos erros podem ser inferidos durante a análise, 
além do consumo elevado de energia. 

Na técnica oficial, muitas vezes os resultados das análises são conhecidos no dia seguinte ao 
processamento do produto, portanto, por ser muito demorada, torna-se necessário o emprego de outra 
técnica mais rápida para possibilitar o acompanhamento das variações dos teores de umidade do 
produto durante o seu beneficiamento. Uma técnica mais rápida utilizada e aceita na indústria é a de 
estufa de ventilação forçada, que é conhecida como Forno Brabender®, na qual o período de 
permanência da amostra na estufa é de apenas 30 minutos. Da mesma forma que a técnica oficial com 
os Fornos Freas e Hearson, nesta técnica a amostra também necessita ser preparada, ou seja, para a 
análise segue-se o método com os mesmos procedimentos, mantendo-se as mesmas possibilidades de 
erros durante a análise. 

Para retirar a umidade das amostras em um menor período de tempo, quando comparado à técnica 
oficial, torna-se necessário a utilização de temperaturas mais elevadas, que podem variar de 115 a 
125ºC, dependendo da mistura de tabacos (blend). O ajuste da correta temperatura de secagem do 
Forno Brabender é feito através de um comparativo dos resultados encontrados nos dois métodos, 
Forno Freas ou Hearson. Na indústria, para determinação do teor de umidade pelo método de perda de 
massa por Forno Freas, invariavelmente, utiliza-se em paralelo o Forno Brabender, visando 
informações rápidas para a produção e para a contra checagem dos resultados da técnica oficial. Em 
face disso, é dispensável dizer que há grande demanda de mão-de-obra, grande consumo de energia e 
geração de resíduos. 

Conforme Bortner (1965), a evaporação por tempo determinado pode resultar em uma remoção 
incompleta da água, podendo também ocorrer um desvio de estimativa do teor de umidade por perda 
de outras substâncias voláteis. Embora simples, por não necessitar da montagem de uma carga com 
várias amostras para análise do teor de umidade, o Forno Brabender permite análises de uma até dez 
amostras, porém, sua exatidão pode ser influenciada por fatores como: erro na temperatura de 
secagem, movimentação do ar dentro da estufa, tamanho das partículas e espessura da amostra. 

Apesar dos pontos negativos ressaltados, a técnica de determinação de umidade por perda de massa é 
de fácil execução e boa reprodutibilidade, utiliza equipamentos simples e de baixo custo. 

Devido ao grande número de amostras gerado durante o beneficiamento do tabaco na indústria, é 
exigida maior quantidade de equipamentos para a realização dos ensaios, obrigando a ter de 2 a 3 
fornos Freas ligados ininterruptamente, além de 3 fornos Brabender. Na indústria objeto de estudo 
desta pesquisa, o Forno Brabender recebe carga a cada 30 minutos e são retiradas 17 amostras/hora 
da produção, ou seja, 8 amostras a cada 30 minutos. Contudo, não é possível esperar encher 
totalmente o forno a cada 30 minutos e, quando as 8 novas amostras chegam no laboratório o forno 
ainda não está pronto para ser aberto, descarregado e receber nova carga. Por fim, esta técnica ainda 
possui limitação na amostragem, pois não é possível coletar e analisar amostras de todas as 
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embalagens produzidas. Na prática, retiram-se amostras a cada 8 caixas de produtos. Pode-se 
considerar também que as amostras coletadas representam uma pequena porção do volume final, 
sabendo-se que o teor de umidade pode variar dentro de um mesmo fardo de tabaco e ao longo dos 
fardos processados.  

Assim, justifica-se a adoção de um método capaz de determinar o teor de umidade instantaneamente 
(on-line), com redução de amostras descartadas, redução no manuseio das amostras a serem 
analisadas, maior amplitude de amostragem, redução da mão de obra para minimização dos erros 
quando do emprego de técnicas não destrutivas, que permita o monitoramento durante a produção 
possibilitando uma análise de tendência e, se necessário, a intervenção antecipada nos parâmetros de 
produção. 

Uma técnica de determinação do teor de umidade utilizada em indústrias de beneficiamento de folhas 
vegetais é a do infravermelho, na qual se usa a região entre 2.500 a 15.000nm do espectro 
eletromagnético (infravermelho vibracional) (PAVIA et al, 2010). Trata-se de um método de análise 
sem contato com a amostra e que pode ser utilizado como um sistema on-line de monitoramento. No 
entanto, é importante citar que a técnica de infravermelho utiliza um pequeno ponto na superfície do 
material analisado e não reflete o teor de umidade interno, configurando-se um problema. Outras 
fontes que podem gerar erro na precisão dos resultados com o uso do infravermelho são: o tamanho 
das partículas, cor do produto e condições do ambiente (DANE et al, 2000; MANTANUS et al, 2008 & 
VALENTINI, 1998). 

A técnica mais promissora para a determinação do teor de umidade é a que utiliza radiação das micro-
ondas. Essa técnica é mais vantajosa que a do infravermelho porque as micro-ondas atravessam todo 
o material e não analisam somente a sua superfície, além de não ser afetada pela cor do material. É 
uma técnica para determinação de umidade on-line, tornando possível apresentar resultados do teor 
de umidade de todos os volumes enfardados. Neste contexto, a análise deixa de ser amostral e passa a 
ser sobre toda a população, garantindo maior exatidão quanto à detecção de produto fora da 
especificação. Por isso, a técnica de micro-ondas mostra-se promissora em identificar uma não 
conformidade e permitir segregação instantaneamente. A Tabela 1 apresenta um comparativo entre as 
tecnologias de micro-ondas, perda de massa em estufa e infravermelho. 
 

             Tabela 1. Comparativo dos métodos de análise do teor de umidade utilizados na indústria de 
beneficiamento de tabaco 

Parâmetro 

Técnica de análise de umidade 

Micro-ondas Secagem em estufa Infravermelho 

Retirada de amostra Não Sim Não 

Análise de todo o volume Sim Não Não 

On-line Sim Não Sim 

Ensaio destrutivo Não Sim Não 

Interferência das condições 
do ambiente Não Não Sim 

Interferência da 
mão de obra Não Sim Não 

 

O equipamento de micro-ondas usado neste trabalho faz medições baseadas no seguinte princípio: um 
transmissor emite sinais de micro-ondas para um receptor, passando através do fardo de tabaco. As 
micro-ondas penetram no produto causando diferentes forças de polarização nas moléculas de água 
presentes no material. Essas moléculas são naturalmente polares, absorvendo, enfraquecendo e 
desacelerando as micro-ondas significativamente. A unidade de processamento compara os sinais 
recebidos com aqueles emitidos, determina a atenuação das micro-ondas e, assim, calcula o teor de 
umidade (CASADA, 1983, 1985).  

No equipamento usado no estudo, as micro-ondas operam com potência de transmissão muito baixa, 
não provocando aquecimento nem alterações no material. A transmissão é inferior a 5 dB com potência 
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de 1mW próximo à antena (bem dentro dos requisitos de segurança para saúde), sendo a frequência 
utilizada de 3.4 GHz (MALCAM, 2002 e MOSHE et al., 2000) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Fig.1. (a) Princípio de medição de umidade por irradiação de micro-ondas; (b) esquema do 
equipamento na linha de produção de tabaco. 

Este trabalho tem como objetivo a realização da validação da técnica de determinação de umidade de 
tabaco processado por micro-ondas em um equipamento comercial fabricado para este fim, além de 
avaliar os ganhos ambientais que decorrem da utilização dessa técnica. 

Para atingir este objetivo foi feita uma comparação entre os resultados obtidos pelas técnicas de perda 
de massa e de ultrassom, aplicando a metodologia de análise de variância (ANOVA) para validar o 
método. Inicialmente, foi verificada a variabilidade de cada uma das técnicas de determinação de 
umidade, por perda de massa e por micro-ondas. Avaliou-se, para o Forno FREAS, as variações 
internas em função da amostragem, manipulação, pesagem e variações de temperatura em diferentes 
posições das amostras no interior do forno e, para a técnica de micro-ondas, a repetitividade e 
dispersão dos resultados. Depois, foram levantados os custos com energia para as duas técnicas, 
comparando esses resultados e mencionando as vantagens decorrentes. 

2. Métodos 

Os ensaios foram feitos com o tabaco processado do tipo Virgínia. Dois tipos de folhas foram 
processados, as de textura leve e de textura pesada.  

Para determinação do teor de umidade pela técnica de perda de massa foram realizadas coletas de 
amostras a cada 8 caixas. Cada amostra era formada por 160g de tabaco processado, tendo sido 
imediatamente acondicionadas em recipientes com tampas hermeticamente fechadas. Cada amostra 
foi identificada através de um sistema informatizado de código de barras. 

As amostras foram inicialmente moídas em fragmentos de aproximadamente 3mm, utilizando moinho 
de facas rotativas modelo Wiley Mill – Thomas Scientific, marca Multserv. A partir de cada amostra 
moída foi retirada uma alíquota de 10g de tabaco, que foi acondicionada em recipiente de aço inox de 
5,5cm de diâmetro por 2,5cm de altura, com tampas perfuradas para permitir a circulação de ar, 
seguido de pesagem com resolução de 10-3g. 

Todas as amostras foram desidratadas em fornos com circulação de ar da marca Precision FREAS 
Oven, modelo 605P, pré-aquecido em temperatura de 100°C, permanecendo em seu interior durante 3 
horas. Após esse período de secagem, as amostras foram resfriadas em dessecador até temperatura 
ambiente, durante 20 minutos e pesadas novamente. Para determinar o teor de umidade foi utilizada a 
Eq. 1: 

% de umidade = 100×






 −

inicial

finalinicial

peso

pesopeso
  

(1) 
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Para avaliar a variabilidade da técnica de perda de massa em estufa foram efetuados 3 ensaios de 
determinação de umidade. Para cada ensaio a amostra foi dividida em 18 sub-amostras e estas foram 
alocadas em 2 prateleiras, sendo 9 amostras na superior e 9 na inferior, de cada forno Freas (figura 2). 

 

      7     8  9 

 
 Bandeja superior      4   5      6 
  
       1        2  3 
 
            16 17       18 
 
         13       14  15 
   

Bandeja inferior          10    11       12 
 
 

Fig. 2. Esquema de distribuição das amostras no forno 

Foram utilizados 4 equipamentos para os 3 ensaios. Cada ensaio consistiu em uma única amostra de 
tabaco, dividida em 18 sub-amostras para cada um dos 4 equipamentos, num total de 72 recipientes 
e, consequentemente, 72 resultados. Em cada um dos 3 ensaios foram utilizadas amostras diferentes 
de tabaco. As umidades foram determinadas com o auxílio da Eq. 1. e a visualização das dispersões foi 
feita com auxílio de boxplot. 

Na determinação do teor de umidade pelo método de micro-ondas foi utilizado o equipamento marca 
Malcam modelo MMA-4020. O fardo de tabaco seguiu em velocidade constante pela esteira enquanto a 
medição foi efetuada, sendo que todo o processo, desde o início da passagem do volume até o término 
demorou aproximadamente seis segundos. O processo de medição somente finaliza quando os 
sensores identificam o término da passagem do fardo através de antenas, garantindo, assim, que toda 
a seção de produto seja analisada. As antenas (Unidade Transmissora e Unidade Receptora), bem 
como demais sensores não entram em contato com o produto, portanto, não estão sujeitos a 
desgastes, nem requerem manutenções ou limpezas especiais. 

Os resultados obtidos dos teores de umidade determinados pela técnica de perda de massa e por 
micro-ondas foram tratados utilizando-se a comparação das médias, diferença entre os resultados 
individuais e análise de variância (ANOVA) (SILVA, 2007). 

O processo de validação consistiu em identificar os parâmetros de calibração para o sistema de 
determinação por micro-ondas, a fim de que as diferenças das médias dos resultados obtidos pelas 
duas técnicas fossem menores ou iguais a 0,10 pontos percentuais. Por especificação do fabricante do 
equipamento de micro-ondas, considerou-se que a diferença entre os resultados do teor de umidade 
entre as duas técnicas deveria obedecer a três critérios:  

1) os resultados individuais devem apresentar diferença menor do que 0,45 pontos 
percentuais em, no mínimo, 67% das análises, ou seja, são aceitos no máximo 33% de resultados com 
diferença maior que 0,45 pontos percentuais; 

2) os resultados individuais devem apresentar diferença menor do que 0,90 pontos 
percentuais em, no mínimo, 91% das análises, ou seja, são aceitos no máximo 9% de resultados com 
diferença maior que 0,90 pontos percentuais; 

3) os resultados individuais devem apresentar diferença menor do que 1,35 pontos 
percentuais em, no mínimo, 97% das análises, ou seja, são aceitos no máximo 3% de resultados com 
diferença maior que 1,35 pontos percentuais. 

Caso os resultados obtidos não atendam a um dos critérios acima especificados, devem ser 
considerados não validados, implicando em efetuar ajustes na calibração do equipamento para o 
próximo grupo de análises. Cada grupo foi validado individualmente.  



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

6

Forno 4Forno 3Forno 2Forno 1

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

Equipamentos

%
 U

m
id

a
d

e

Dados Ensaio 1

Forno 4Forno 3Forno 2Forno 1

11,3

11,2

11,1

11,0

10,9

Equipamentos

%
 U

m
id

a
d

e

Dados Ensaio 2

Forno 4Forno 3Forno 2Forno 1

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

Equipamentos

%
 U

m
id

a
d

e

Dados Ensaio 3

Para avaliar a variabilidade da técnica de determinação do teor de umidade por micro-ondas foram 
efetuados cinco ensaios, onde cada ensaio consistiu em avaliar o teor de umidade de um mesmo 
volume (fardo), cinco vezes repetidas. Em outras palavras, cada fardo foi passado por cinco vezes no 
detector e os resultados foram registrados, os quais foram comparados entre si, sendo também a 
visualização das dispersões feita com auxílio de boxplot. 

O consumo de energia de cada equipamento foi obtido pelas informações constantes nos próprios 
equipamentos e comparados os tempos necessários para um turno de trabalho, ou seja, 8 horas de 
operação. 

O cálculo da geração de resíduos foi feita com base nas amostras de 160g coletadas, as quais foram 
passadas em moinhos, a maior parte secada nos fornos, porém, todas as 160g de amostra são sempre 
descartadas como resíduo. 

 

3. Resultados 

Os resultados das 72 determinações de umidade por perda de massa foram separados por seus 
respectivos 4 fornos e calculadas as médias e desvios padrões (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Resumo dos resultados obtidos nos ensaios de avaliação da variabilidade da técnica por 
perda de massa 

Fardo  
amos-
trado 

Desvio 
Padrão 

Diferença em Pontos 
Percentuais 

(Maior valor – Menor valor) 

Média 
Forno 1 

Média 
Forno 2 

Média 
Forno 3 

Média 
Forno 4 

01 0,104 0,52 11,51 11,46 11,39 11,40 
02 0,076 0,36 11,09 11,08 11,06 11,08 
03 0,111 0,58 11,52 11,43 11,36 11,36 

 
Em cada ensaio, pode-se observar que o teor de umidade variou dentro de um mesmo equipamento 
para uma mesma amostra e, também, de forno para forno. Para a visualização da dispersão dos 
resultados em cada Forno Freas utilizou-se a análise de variância com boxplot, ilustrado na Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

(a)       (b)     (c) 
Fig. 3. Dispersão dos resultados de teor de umidade em cada forno por método de perda de massa  
(a) no Ensaio 1; (b) no Ensaio 2; (c) no Ensaio 3 

Verifica-se na figura 4 que há uma variação da média do teor de umidade entre equipamentos iguais 
(Forno Freas). Também se observa que a técnica de perda de massa apresenta grande dispersão dos 
resultados, sendo que a variabilidade deste sistema de medição pode ser atribuída à soma de erros 
sistemáticos provenientes dos procedimentos de pesagem, manipulação das amostras e até mesmo 
uma deficiência na uniformidade dos equipamentos em termos de pequenas diferenças de temperatura 
interna, visto que os resultados colhidos mostraram diferenças de umidade nas amostras entre as 
bandejas, assim como nas posições das amostras em uma mesma bandeja. 
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A avaliação da variabilidade dos resultados para as determinações de umidade pelo método de micro-
ondas é apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3. Resultados obtidos nos ensaios de avaliação da variabilidade do método de determinação do 
teor de umidade por microondas 

Fardo 
Desvio 
Padrão 

Diferença em Pontos 
Percentuais 

(Maior valor – Menor valor) 

1°°°° 
medida 

2°°°° 
medida 

3°°°° 
medida 

4°°°° 
medida 

5°°°° 
medida 

01 0,058 0,15 11,42 11,36 11,48 11,51 11,44 

02 0,043 0,11 11,66 11,61 11,57 11,62 11,68 

03 0,056 0,13 11,19 11,29 11,22 11,28 11,16 

04 0,046 0,11 11,52 11,44 11,46 11,55 11,52 

05 0,054 0,12 10,74 10,74 10,70 10,65 10,62 

Baseado nos dados da tabela acima se observa que o sistema de medição do teor de umidade pela 
técnica de micro-ondas apresenta menor variabilidade entre os resultados quando comparado com os 
valores encontrados na técnica de perda de massa constantes da Tabela 2. Estes dados asseguram que 
a técnica por micro-ondas possui uma melhor precisão (repetitividade). A figura 4 apresenta o boxplot 
da dispersão dos resultados obtidos. 
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Fig. 4. Dispersão dos resultados de teor de umidade em cada forno por método de micro-ondas 

Na figura 4 observa-se uma diferença de posição (média) para cada ensaio, pois se trata de amostras 
com diferentes teores de umidade, porém é possível verificar que o método de micro-ondas apresenta 
uma menor dispersão dos resultados.  

Na sequência, foram comparadas as médias das umidades determinadas e os desvios padrões para as 
duas técnicas (Tabela 4): 

Tabela 4. Comparativo entre médias de teor de umidade e desvio padrão entre as duas técnicas 

 
Medida  Forno Freas Micro-ondas 

Média dos teores de umidade  11,07 11,25 

Desvio padrão 0,32 0,04 

 

As médias dos teores de umidade para as duas técnicas é muito próxima, o que demonstra, tanto que 
a umidade é a mesma nas amostras coletadas de tabaco, quanto as técnicas apresentam a mesma 
precisão em determinar o teor de umidade. Entretanto, o desvio padrão informa que a técnica de 
perda de massa é muito menos acurada que a técnica de micro-ondas que busca-se aqui validar, pois 
a dispersão dos resultados é maior. 

Para validar a técnica de micro-ondas, foi observado o atendimento aos três critérios de validação 
apresentados na metodologia (Tabela 5). 

 
Tabela 5. Verificação de atendimento aos três critérios para valores  

   encontrados na curva de dispersão dos resultados 
Critério Percentual de atendimento 
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ao critério (%) 
diferença menor do que 0,45 pontos 

percentuais em no mínimo 67%  97 

diferença menor do que 0,90 pontos 
percentuais, em no mínimo 91% 100 

diferença menor do que 1,35 pontos 
percentuais, em no mínimo 97% 100 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 5 é possível afirmar que a técnica atende aos 
requisitos propostos de validação. 

Para avaliação dos ganhos econômicos e ambientais considerou-se o período de trabalho de 8 horas, 
equivalente a 1 turno. A partir dessa premissa compararam-se as duas técnicas, lembrando que a 
técnica por perda de massa (Forno Freas) necessita do forno Brabender para análises rápidas visando 
a correção da linha de processamento, além de moinho para preparação das amostras. A técnica de 
micro-ondas necessita do Forno Freas para comparar e corrigir o próprio equipamento de micro-ondas, 
que por sua vez necessitará de um moinho, estando a maior diferença entre as técnicas na quantidade 
de amostras requeridas durante a operação. A Tabela 6 apresenta o comparativo de consumo de 
energia para as duas técnicas, envolvendo os demais equipamentos requeridos pela metodologia: 

 

Tabela 6. Comparativo de consumo de energia entre as técnicas de perda de massa e micro-ondas 

Método de determinação de umidade 

Por perda de massa Por micro-ondas 
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Forno 
Freas 

130 76 2 2,5 40,0 Micro-
ondas 

1040 4.800 1 0,25 2,0 

Forno 
Brabender 

130 288 3 1,1 26,4 Forno 
Freas 

44 76 1 2,5 20,0 

Moinho  136mi-
nutos 

480 1 2,2 5 Moinho 44 mi-
nutos 

480 1 2,2 1,7 

Resultado      71,4      23,7 

 

O uso da técnica de micro-ondas proporciona uma economia de aproximadamente 67% de energia 
quando comparado com a técnica por perda de massa. Além disso, as 160g retiradas das 130 
amostras somam 20,8kg de resíduo por turno de trabalho, chegando a mais de 1.000kg por mês em 
períodos de grande demanda. Quando comparado às 44 amostras de 160g usadas na técnica de micro-
ondas, encontra-se um total de 7,04kg/turno, ou seja, há uma redução de aproximadamente 2/3 na 
massa de resíduo gerado. 

 

4. Conclusão 

A variabilidade da técnica de micro-ondas é menor do que a da técnica de perda de massa, tendo um 
desvio padrão aproximadamente 80% menor. Além disso, a dispersão dos resultados é menor, como 
demonstrado pela análise de variância. 

A economia de energia é aproximadamente 67% menor com uso da técnica micro-ondas e a redução 
na geração de resíduos é superior a 60%. 

Conclui-se, portanto, que a técnica de micro-ondas pode ser validada e que há ganhos econômicos e  
ambientais coma nova técnica proposta. 
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