
REUMIDIFICAÇÃO DE FOLHAS DE TABACO – UMA 
PROPOSTA MAIS SUSTENTÁVEL 

______ 
PROPOSAL FOR MORE SUSTAINABLE RE-MOISTURIZING 

TOBACCO LEAVES  

Prof. Dr. Carlos Alberto Klimeck Gouvea,  BORZIO, R. F., BERRETTA-HURTADO, A., L. 



• O processo de reumidificação de folhas de vegetais, tais como 
chás, ervas medicinais, temperos, tabaco e grãos (soja, trigo, milho 
etc.) é de grande importância. 

• Permitem que os vegetais estejam em condições adequadas para 
seu processamento, transporte, manuseio e consumo. 

 

• Como é feita a umidificação ? 

• por equipamentos que possuem algum sistema que permita a 
aspersão da água ou de vapores d’água sobre o material que se 
deseja umidificar, ou seja, aumentar o teor de umidade.  

• Processo único, tradicionalmente usado no mundo inteiro. 

Introdução 



Na indústria do tabaco  
 

• É feita secagem e depois reumidificação. 
• A secagem destina-se a esterilização e uniformização da 

umidade inicial. 
• A reumidificação dá características necessárias ao produto. 

 

O secador/reumidificador 
• O secador utiliza vapor d’água 
• O reumidificador também utiliza vapor d’água e ventilação 

forçada. 





Problemas do processo atual 
• Manutenção elevada por entupimento dos ejetores de vapor. 

• Necessita de água de alta pureza. 

• Hora-máquina parada em manutenção. 

• Elevado consumo de água. 

• Elevado consumo de energia. 

• Efluente gerado como purga de caldeira. 

• A água condensada no fundo da câmara não pode ser 
reaproveitada necessitando de tratamento na ETE. 

• A água empoçada é um meio de cultivo para micro-organismos, 
sendo uma fonte de contaminação do tabaco. 

 



• A técnica de ultrassom é aplicada nas áreas de medicina, área 
geológica, limpeza de metal, inspeção de soldagem, 
perfuração, emulsificação, teste de fadiga, fisioterapia,, 
esterilização e nebulizações. 

• Por ser uma técnica capaz de produzir névoa de água em 
temperatura ambiente, apresenta potencial de uso para o fim 
aqui desejado. 



Objetivo 
• desenvolver uma alternativa inovadora para a reumidificação de folhas 

processadas de tabaco com auxílio de ULTRASSOM (US) na geração de 
névoa de água em temperatura ambiente.  

 

Para atingir esse objetivo é necessário: 

• Estudar o perfil térmico da câmara de umidificação com vapor; 

• Verificar se de fato há contaminantes na água empoçada na câmara com 
vapor 

• Construir uma câmara para reumifidicação com um equipamento de US; 

• Testar qual a posição ideal para a umidificação; 

• Verificar se o tempo utilizado na indústria de 2 minutos é satisfatório para 
reumidificação com US; 

• Levantar o consumo de água e de energia nas duas técnicas; 

• Comparar consumo de energia entre as duas técnicas. 



Materiais e Métodos 

• Equipamento de US 1,6MHz e 30W. 

• Câmara de acrílico. 

• Adicionar 2% de umidade ao tabaco, elevando esta de aprox. 
9 para 12%. 

• Calcular pela equação (1) o teor inicial e final de umidade de 
acordo com o método da indústria de tabaco (amostras de 
10g, temp. 100oC tempo de 3h em estufa com circulação de 
ar): 

% de umidade = massa inicial – massa final x 100 (1) 
    massa inicial   
• Todos os ensaios feitos e 6 réplicas 
• Estimar os consumos de energia pelas potências dos motores 



Resultados e Discussões 

Processo atual 
• A empresa estudada produz 10.000kg/h de tabaco 
• Consome na geração de vapor 6.000L/h de água  
• Metade da água é usada na secagem do tabaco 
• Consome 18,3kW/h com motores e bombas  

 
Equipamento de US 
• O ultrassom consome 30W/h; 
• Produz 0,5L de névoa por hora; 
• Para aumentar em 2% de umidade em 10.000kg/h seria 

necessários somente 200L/h (3% do consumo atual). 



• A água empoçada está a 35oC 
• A análise de microorganismos  
• Coliformes totais = 3.000.000 UFC/100mL  
• Coliformes fecais = 130.000 UFC/100mL.  

 
• A Resolução CONAMA 357/2005 - padrão de qualidade das 

águas  
• contato secundário em recreação máx. = 2.500 UFC/100mL; 
• a água empoçada excede em 52 vezes o limite mencionado; 
• Há riscos até para o contato dérmico; 
• O tabaco processado será transformado em cigarros.  



Perfil térmico das câmaras industriais de reumidificação por vapor. 
  
  tabaco leve     tabaco pesado 



Caixa teste com dimensões 42 x 42 x 30cm de altura  



5cm de tabaco 5cm de tabaco 5cm de tabaco 

5cm de tabaco 
5cm de tabaco 

Saída natural 

entrada entrada 

exaustão 

Saída natural 

 
entrada 

Saída natural 

ventilação 

Saída natural exaustão Saída natural 

entrada entrada entrada 

        Ventilação 
 Saída natural 

a. Entrada da névoa por cima 
com saída natural 

b. Entrada da névoa por cima 
com ventilação forçada 

c. Entrada da névoa por cima 
com exaustão forçada por baixo 

d. Entrada da névoa por baixo 
com saída natural 

e. Entrada da névoa por baixo 
com exaustão forçada por cima 

f. Entrada da névoa por baixo 
com ventilação por baixo 

5cm de tabaco 

1. Bandeja com 
tabaco é perfurada 
por baixo. 
 
2. Altura do tabaco 
na bandeja de 5cm. 
 
3. Distância da 
bandeja de tabaco 
em relação a base 
de 10cm. 
 
4. Ocorre 
condensação de 
água nas paredes 



Formas de 
exaustão / 
ventilação 

Teor de umidade 
com entrada da 
névoa de água por 
cima (%) 

Formas de 
exaustão / 
ventilação 

Teor de umidade com 
entrada da névoa de 
água por baixo (%) 

Somente saída 
natural de ar 1,99 

Somente saída 
natural de ar 0,45 

Ventilação por cima 0,13 Exaustão por 
cima 

0,94 

Exaustão por baixo 0,22 Ventilação por 
baixo 

0,19 

Média dos teores de umidade nas posições de entrada da névoa  



• Reumidificação de 
tabaco do tipo leve e 
tipo pesado (%) 

 

• Observa-se que o 
tabaco tipo leve 
necessita da mais 
tempo 

 

Ensaio 

Diferenças de Umidade (%) 

Tabaco tipo 
leve 

Tabaco tipo 
pesado   

1 1,66 1,61 

2 1,37 1,66 

3 1,73 2,06 

4 1,83 2,01 

5 1,31 2,03 

6 1,39 1,90 

Média 1,55 1,87 



Constatações 

1. Para 10.000kg/h de tabaco aumentar de 2% umidade = 200L/h. 

2. Equip. testado produz 0,5L/h = 400 equipamentos desses.  

3. Consumo 30W/h = 12kW/h  contra consumo atual = 18,3kW/h.  

 

4. Consumo de água de 3.000L/h reduzido para 200L/h 

5. Toda água condensada serve para gerar névoa novamente. 

 

6. Não gera água de purga nem água condensada para ser tratada. 

7. Economiza energia e produtos químicos no tratamento e não 
gera o correspondente lodo para os aterros 



Conclusão  

No processo atual 
 
1. Verifica-se que a reumidificação do tabaco leve é feita em 

temperatura mais baixa que o do tipo pesado. 
2. Todo tabaco sai em temperatura superior a 45oC, o que 

implica em perda posterior de umidade pela pressão de 
vapor da água. 

3. O processo tradicional acumula água condensada e essa é 
um meio de cultura com níveis de coliformes 52 x acima do 
limite para o contato dérmico em áreas de recreação. 

4. O consumo de água é 15 maior do que a quantidade 
necessária para aumentar em 2% o teor de umidade. 



No ultrassom 

1. A técnica é capaz de reumidificar o tabaco e possivelmente 
qualquer outro vegetal e papel. 

2. Toda água condensada pode ser reaproveitada para gerar 
mais névoa eliminando o problema da presença de micro-
organismos no meio e possível contaminação do produto. 

3. Não requer água ultrapura. 

4. A manutenção será menor, assim como paradas. 

5. A alteração de escala implica em redimensionamento do 
locais de alimentação de névoa, potência etc. 



Ganhos Ambientais 

 

1. Redução no consumo de água de 2.800L/h = 985,6m3/mês 

2. Redução no consumo de energia.             (2.000W/mês) 

3. Redução na geração de efluente. 

4. Redução no consumo de produtos químicos e energia para 
tratamento de efluentes. 

 

 

O trabalho resultou em uma patente de processo  
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