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Resumo 

A reumidificação é uma etapa importante no processo de beneficiamento das folhas de tabaco, pois a umidade 
final do tabaco processado é fundamental para a sua preservação física, manuseio e garantia da conservação de 
suas qualidades intrínsecas. A técnica atual de reumidificação de folhas de tabaco utiliza vapor d’água e, por isso, 
apresenta alto consumo de energia para produção de vapor e elevado consumo de água para sua geração. Por 
estar em temperatura elevada, somente uma parte do vapor de água fica retido nas folhas processadas, 
necessitando-se de muita energia para o aquecimento da água da caldeira, o que demanda manutenção constante 
dos equipamentos de geração e emissão de vapor devido à corrosão e incrustação, além de gerar um grande 
volume de água de purga da caldeira que deve ser tratada, consumindo mais energia e produtos químicos. 
Objetivou-se neste trabalho testar uma proposta alternativa de reumidificação de folhas de tabaco através da 
criação de névoa de água fria gerada por ultrassom. Para testes experimentais de bancada foi desenvolvida uma 
caixa teste, à qual foi acoplado um umidificador de ambiente comercial, simulando a câmara de reumidificação da 
indústria. Com essa caixa foram realizados testes que avaliaram a capacidade de reumidificação a frio do tabaco, 
testando a eficiência da entrada da névoa de água em posições diferentes, assim como a necessidade de 
ventilação sobre o tabaco ou sucção da névoa, além da necessidade e posição de exaustão da névoa. A medição 
da umidade inicial e final do tabaco foi feita por perda de massa em estufa, com metodologia própria da indústria 
do tabaco. Como resultado, foi confirmada a possibilidade de uma forma mais sustentável de reumidificação do 
tabaco processado, conseguindo atingir o teor de umidade requerido no mesmo tempo estabelecido para o 
processo industrial. 

Palavras-chave: Tabaco. Reumidificação. Umidificação por ultrassom. 

1. Introdução 

O processo de umidificação utilizado na indústria de beneficiamento de folhas de vegetais, tais como: 
chás, ervas medicinais, temperos, tabaco e grãos (soja, trigo, milho etc.) tem o objetivo de, com o 
aumento do teor de umidade destes materiais, permitir que os mesmos estejam em condições 
adequadas para seu processamento, transporte, manuseio e consumo. Além dos vários segmentos das 
áreas industriais, a umidificação também está presente em pesquisa em laboratório (COTTA et al., 
2009). O processo de umidificação é importante na indústria de grãos como o milho (CASTRO et al., 
2009), feijão, soja, café, dentre outros, pois auxilia na fase da separação do endosperma, gérmen e 
pericarpo, retirada da casca do grão. Outra função que se destaca da umidificação do grão de milho é 
que o grão umidificado evita o superaquecimento dos cilindros de moagem, facilitando este processo e, 
consequentemente, a peneiração da casca e do grão, como nos casos da indústria de farinha de milho 
(ALESSI et al., 2003). 
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Estudos feitos com sementes de girassol (JOSÉ et al., 2009), durante o processo germinativo após a 
secagem, verificaram que a umidificação melhora o desenvolvimento da raiz da planta e da 
condutividade elétrica da semente. Para testes com grãos de feijão, por Martins et al. (2002), a etapa 
de umidificação garante com que a umidade esteja estabilizada para obtenção da isoterma de 
equilíbrio do teor da umidade durante o processo de secagem. O processo germinativo da semente de 
café, conforme Sguarezi et al. (2001), é fortemente influenciado no seu resultado pela etapa de 
umidificação, esta etapa acelera e uniformiza a germinação da semente proporcionando uma melhor 
qualidade a mesma e, consequentemente, à futura planta. No caso da germinação das plântulas da 
pupunheira (MARTINS et al., 2009), o umedecimento adequado faz com que a plântula tenha uma 
emergência mais rápida e um desenvolvimento mais saudável do que as que não são submetidas a 
esta etapa (AVACA et al., 2010). 

No trabalho de Araújo et al. (2006), durante a produção da castanha de caju, uma das etapas mais 
críticas do processo é a decorticação, o qual consiste na retirada do fruto da semente sem que haja 
dano à amêndoa. Para que este objetivo seja alcançado com sucesso é necessário que a castanha 
passe pela etapa da umidificação com um controle rígido de sua umidade, variando em torno de 3% a 
5%. 

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

Na indústria de beneficiamento de tabaco, local onde será executado este trabalho, o teor de umidade 
é um dos parâmetros de maior controle durante o processamento. O teor de umidade necessita de 
monitoramento, pois exerce influência nas características intrínsecas do produto e no seu manuseio, 
sendo o equipamento chamado secador o responsável pela secagem e, posteriormente, pela etapa do 
processo da reumidificação das folhas de tabaco. Esta definição de reumidificação dá-se pelo fato de 
que as folhas de tabaco durante o processamento possuem umidade alta, entre 17 a 20%. Por isso, as 
folhas de tabaco processadas necessitam passar pelo secador, a fim de reduzir o teor de umidade, 
esterilizando-as, e depois, precisam ser novamente umidificadas, ou seja, reumidificadas. 

Na etapa do processo de reumidificação há um conjunto de bicos injetores de vapor d’água, além de 
um conjunto de ventiladores que fazem soprar o ar úmido sobre as folhas de tabaco, seguido de 
exaustores. Tais equipamentos não sofreram mudanças ao longo da evolução da indústria de 
processamento de folhas de tabaco, nas quais ainda provocam altos gastos com sua manutenção e, 
principalmente, altos gastos energéticos com combustível, eletricidade, água e produtos químicos para 
tratamento dos efluentes (água de purga de caldeira) (figura 1). 

 
Fig. 1. Figura esquemática de um secador de folhas de tabaco 
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Outro problema ocorre na câmara de reumidificação, uma vez que a água condensada está mais 
concentrada em sais e, por esse motivo, não retorna para a caldeira. A água empoça no fundo da 
câmara e lá ocorre a proliferação de microorganismos. 

Testar uma técnica nova para reumidificação torna-se importante, tanto do ponto de vista econômico 
quanto ambiental e, também, deve levar em conta que, além do tabaco, o processo de reumidificação 
é utilizado com outros processos e materiais vegetais.  

A umidificação ultrassônica possui um diferencial importante na produção de névoa de água, onde 
através da vibração, criada pelo cristal piezoelétrico energizado, consegue-se criar uma névoa com 
pouco volume de água (BUTTON, 1998; ARNOLD, 2005; KORN et al., 2005). O ultrassom tem várias 
aplicações em diversas áreas, tais como na medicina, na indústria e na área geológica, dentre estas: 
limpeza de metal, soldagem, perfuração, emulsificação, teste de fadiga, nebulizações, fisioterapia, 
diagnósticos da medicina, esterilização, verificação de profundidades oceânicas e localização de mineral 
(LAMY et al., 2002; KORN et al., 2005 & PEREIRA, 2010). 

Este estudo foi desenvolvido em uma usina de beneficiamento de folhas de tabaco, indústria 
responsável pelo tratamento primário do fumo. Nessa indústria em específico, o projeto teve curso na 
seção de reumidificação do secador das “lâminas” (pedaços maiores da folha do tabaco), estudando 
um processo inovador alternativo para reumidificação das folhas de tabaco, através da utilização da 
tecnologia de ultrassom. A indústria estudada processa 10.000kg/h de tabaco, tendo um consumo de 
6m3/h de água e um consumo de 18,3kW/h com motores e bombas. 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma alternativa inovadora para o processo de 
reumidificação de folhas processadas de tabaco. A alternativa inovadora desenvolvida é a geração de 
névoa de água através do uso da tecnologia de ultrassom em câmara fechada e a verificação de sua 
efetividade em reumidificar o fumo. 

Desse modo, primeiramente necessita-se desenvolver uma câmara de testes que seja capaz de 
reumidificar o tabaco, de acordo com as especificações da indústria (entre 11 e 12% de umidade), 
através da tecnologia de ultrassom, em um período de tempo de 2 minutos. Além disso, propõe-se 
testar, nessa câmara, diferentes locais para entrada de névoa de água, diferentes locais para a 
instalação de sistemas de ventilação e exaustão, buscando com isso, uma circulação da atmosfera  
saturada sobre o fumo para uma reumidificação homogênea.  

Posteriormente, pretende-se determinar, no equipamento industrial de reumidificação por vapor, qual 
o consumo de água, energia elétrica, o perfil térmico em seu interior e a presença de microorganismos 
na água empoçada, uma potencial fonte de contaminação do tabaco. 

Por fim, será possível calcular o aumento de umidade e extrapolar a quantidade de equipamentos de 
ultrassom do tipo caseiro necessários para a geração de névoa de água, com vistas a substituir o 
processo atual de geração de vapor por caldeira, comparando os consumos de energia.  

 

2. Métodos 

A determinação do perfil térmico da câmara industrial de reumidificação foi feita com folhas de tabaco 
de dois tipos: Tabaco leve e Tabaco Pesado. Com o auxílio de um pirômetro marca FLUKE modelo 68IR 
Termoter, foram coletados dados durante um período de avaliação de 5 dias para cada tipo de tabaco. 
A presença de microorganismos na água empoçada na câmara de reumidificação foi feita através da 
análise de coliformes totais e fecais, por laboratório terceirizado, como indicadores da presença de 
organismos de risco à qualidade do produto. 

Para os ensaios as folhas de tabaco foram processadas (fragmentadas) e retiradas do equipamento de 
secagem no compartimento de resfriamento, antes da reumidificação. Os ensaios de bancada tiveram 
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como objetivo aumentar o teor de umidade do tabaco em aproximadamente 2%, aumento esse 
equivalente à condição de trabalho industrial. O tempo de residência durante o processo industrial de 
reumidificação é de aproximadamente 2 minutos e, por essa razão, o tempo utilizado na realização dos 
ensaios de bancada foi o mesmo. 

Para o estudo da reumidificação foi construída uma caixa teste com um umidificador acoplado, 
desenvolvida especialmente para este fim, com dimensões 42 x 42 x 30cm de altura, vedada, com 
tampa na parte superior e um orifício para exaustão também na parte superior, chamado de saída 
natural de ar. O tabaco processado ficou sob uma tela metálica em uma altura de 10cm da base da 
caixa (figura 2).  

 
Fig. 2. Caixa teste com entrada da névoa de água na parte superior 

Inicialmente, foi investigada a posição mais eficiente para reumidificar o tabaco através de ensaios das 
diferentes condições para entrada de névoa úmida, uso de ventilação e uso de exaustão, em um total 
de 6 diferentes condições, repetindo 5 vezes os ensaios para cada uma das 6 condições, num total de 
30 ensaios. Isso porque, as 5 repetições de cada condição permitiu utilizar o tabaco proveniente do 
processamento na planta industrial em diferentes condições reais (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saída natural de ar 
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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  

Fig. 3. Seis condições de reumidificação na caixa teste 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  

Depois dos ensaios descritos acima, também foi verificada a capacidade de reumidifcação do tabaco 
com entrada de névoa úmida na caixa teste por cima e por baixo ao mesmo tempo. Encontrada a 
condição de melhor reumidificação foram feitos seis ensaios de reumidificação de tabaco tipo leve e 
seis com tabaco tipo pesado, encontrando-se as médias. 

Para verificação do teor de umidade inicial e final do tabaco processado foi utilizado método de 
diferença de massa após um período em estufa. Toda a quantidade de tabaco contida na caixa teste foi 
triturada e homogeneizada, separada em amostras de 10g, acondicionadas em recipientes de aço inox 
de 5,5cm de diâmetro por 2,5cm de altura, com tampas perfuradas para permitir a circulação de ar e 
mantidas 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, foram 
deixadas em dessecador por 20 minutos para atingirem a temperatura ambiente e pesadas 
novamente. Ao final, utilizou-se a Eq.1 para determinar o teor de umidade do tabaco: 

% de umidade = 100×






 −

inicial

finalinicial

peso

pesopeso
  

(1) 

Encontrada a melhor condição de umidificação do tabaco, foram ensaiados na caixa teste 6 
experimentos com tabaco do tipo leve e 6 com tabaco do tipo pesado para avaliar o percentual de 
reumidificação em 2 minutos de ensaio. 
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Para este trabalho foi utilizado um umidificador ultrassônico que possui uma cerâmica piezoelétrica a 
base de PZT (Titanato zirconato de chumbo), a qual produz vibrações em meio líquido, no caso a água, 
para produção de neblina semelhante àquela produzida pelos aparelhos de nebulização utilizados na 
medicina. O umidificador é da marca Cadence modelo UMI500, potência de 30W e frequência 
ultrassônica de 1,6MHz, vendido no mercado para uso caseiro. A taxa de produção de névoa informada 
pelo fabricante é de aproximadamente 500mL de água por hora. 

O cálculo do número de equipamentos de ultrassom necessários para substituir a reumidificação por 
geração de vapor foi realizado baseando-se na quantidade de tabaco que é processada por hora, 
considerando-se que será necessária uma adição de 2% de umidade no fumo, desprezando-se a 
quantidade de vapor perdida na atmosfera saturada dentro do reumidificador e, também, a título de 
curiosidade, considerando-se o uso de reumidificadores do tipo domésticos. Por fim, uma breve 
avaliação de gasto energético foi realizada para que os equipamentos domésticos de utrassom gerem a 
quantidade de névoa de água necessária em substituição ao consumo de energia na caldeira. 

3. Resultados e Discussão 

Duas extrapolações podem ser feitas, já que o umidificador caseiro de ultrassom consome 30W/h e 
produz 0,5L de névoa por hora. Uma extrapolação seria que para gerar 6.000L de névoa de água por 
hora com ultrassom seriam necessários, a grosso modo, 3.600W/h com um conjunto de equipamentos 
caseiros similares ao utilizado nos testes. Outra extrapolação seria, considerando um gasto de 30W 
para reumidificar 300g em uma hora (considerando-se o ensaio da caixa teste com 10g por 2 
minutos), seriam necessários 100.000W/h para 10.000kg de tabaco.  

Na determinação do perfil térmico das câmaras industriais de reumidificação por vapor, verificou-se 
que há dois perfis distintos em função do tipo de tabaco processado, no qual, para o tabaco leve, 
observa-se uma elevação de temperatura ao longo da câmara de reumidificação e, para o tabaco 
pesado, uma redução na temperatura ao longo processamento de reumidificação, fenômeno inverso ao 
do tabaco leve (figuras 4 e 5). 
 

 
Fig. 4. Perfil térmico do primeiro teste de reumidificação com tabaco leve 

 
 



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

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

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

7

 
Fig. 5. Perfil térmico do terceiro teste de reumidificação para tabaco pesado 

Por primeiro, observa-se que o tabaco leve entra em temperatura baixa na câmara de reumidificação 
enquanto o tabaco pesado entra em temperatura mais elevada e, além disso, em ambos os tipos de 
fumo pode ser observado que a temperatura na saída da câmara de reumidificação está sempre acima 
de 46o C. Temperaturas elevadas aumentam a pressão de vapor da água, o que implica em um 
aumento da evaporação durante o processo de reumidificação, provocando perda de umidade até o 
momento da embalagem. Associa-se este fato às características do tabaco que, quando do tipo 
pesado, possui maior percentual de talo, o qual absorve com mais facilidade a umidade, absorvendo 
parte da energia térmica. Portanto, vislumbra-se uma redução com gastos energéticos para a 
reumidificação por ultrassom.  

A análise de microorganismos apresentou teor de coliformes totais igual a 3.000.000 UFC/100mL e 
para coliformes fecais 130.000 UFC/100mL. Considerando que a Resolução CONAMA 357/2005 
estabelece como padrão de qualidade das águas para contato secundário em recreação um limite de 
2.500 UFC/100mL, a água empoçada na câmara de reumidificação excede em 52 vezes o limite 
mencionado, ou seja, há riscos até para o contato dérmico. Entende-se que, pelo fato de a água 
empoçada dentro da câmara de reumidificação est ar em temperatura média de 35º C, configura-se um 
meio de cultivo propício para microorganismos, associado ao fato de que esta água empoçada não 
pode retornar para a caldeira devido ao fato de não ter a pureza requerida para tal. Com base nesse 
dado, acredita-se que, como a água que empoçar poderá voltar para o reservatório do ultrassom, este 
tipo de risco de contaminação estará eliminado. 

A Tabela 1 apresenta os resultados das médias de 5 testes para determinação do aumento de umidade 
através do uso da equação (1) obtidos nas 6 diferentes condições de reumidificação de tabaco com 
entrada de névoa de água por cima e por baixo, além de diferentes formas de ventilação e exaustão na 
caixa teste, sempre em períodos de 2 minutos. 

Tabela 1. Resultado da média dos teores de umidade das seis diferentes condições de reumidificação 
na caixa teste, em porcentagem mássica 

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 



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

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

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

8

Encontrou-se, assim, que a melhor condição de reumidificação ocorreu com a entrada da névoa de 
água na parte superior da caixa teste e com saída natural de ar, obtendo, aproximadamente, 2% de 
aumento de umidade, valor igual ao necessário na escala industrial. Utilizando esta condição da caixa 
teste, no mesmo período de 2 minutos, foram realizados mais seis ensaios para verificar a média de 
reumidificação com tabaco do tipo leve e do tipo pesado (Tabela 2). 

Tabela 2. Resultado dos ensaios de reumidificação de tabaco do tipo leve e tipo pesado (%)  

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 

Observa-se que as médias dos valores de reumidificação para o tabaco leve e o tabaco pesado estão 
muito próximas aos 2% de aumento da umidade, no tempo de 2 minutos, que, normalmente, são 
necessários para o processamento na escala industrial. A reumidificação ocorreu em teor mais elevado 
no tabaco do tipo pesado, possivelmente porque este tipo de tabaco possui mais talo e pedaços de 
folhas mais grossas, locais que são mais espessos. 

Considerando que a indústria estudada processa 10.000kg/h de tabaco e que isso requer um aumento 
de 2% de umidade, tem-se um total de 200L/h de água. Tendo em vista que o umidificador doméstico 
testado produz 0,5L/h de névoa de água, seriam necessários 400 equipamentos desses. Como cada 
um consome 30W/h, o consumo total de energia para tal substituição seria de 12kW/h, contra o atual 
consumo de 18,3kW/h.  

No que tange ao consumo de água, verifica-se que são consumidos 6.000L/h para uma necessidade de 
somente 200L/h, ou seja, são requeridos para a reumidificação somente 3,3% da água consumida. 
Este consumo ocorre porque se utiliza metade do vapor d’água gerado para a câmara de secagem e, 
também, porque em temperaturas elevadas boa parte da água que deveria reumidificar o tabaco 
simplesmente evapora. Portanto, dos 3.000L/h de água consumidos, 200L/h são efetivamente 
necessários. Em um processo em temperatura ambiente a eficiência em reumidificar o tabaco seria 
certamente maior, assim, mesmo sem ter sido possível avaliar, o processo de ultrassom resultaria em 
uma considerável redução no consumo de água. 

4. Conclusão 

Primeiramente, verificou-se que o perfil térmico do equipamento industrial para reumidificação do 
tabaco difere de acordo com o tipo de tabaco que está sendo processado, sendo que para tabaco do 
tipo leve há um aumento da temperatura ao longo do equipamento e para o tabaco do tipo pesado há 
uma redução da temperatura. Verificou-se também que sempre o tabaco sai com temperatura superior 
a 46o C, informando que há perda de umidade no produto final em função da elevada temperatura, 
configurando desperdício de água e energia. 

Verificou-se que o acúmulo de água condensada no interior da câmara de reumidificação industrial é 
um meio de cultura propício à contaminação do tabaco processado, apresentando teor elevado de 
coliformes fecais e totais, fato que não aconteceria com o processo de ultrassom, pois esse 
possibilitaria que a água condensada retornasse para a câmara de geração de névoa. 
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Dos ensaios realizados, concluiu-se que a maior efetividade no aumento do teor de umidade do tabaco 
processado ocorreu quando a névoa de umidade entra pela parte superior da câmara sem que fosse 
necessária ventilação ou exaustão. Esta condição ideal restringiu-se à escala de bancada. 

No tempo de 2 minutos no interior da câmara de reumidificação em temperatura ambiente houve um 
aumento no teor de umidade capaz de atender a especificação industrial. Conclui-se, assim, que a 
câmara de teste foi capaz de demonstrar que a reumidificação do tabaco com névoa úmida produzida 
por ultrassom tem potencial de substituir o processo industrial, hoje realizado através de vapor d’água 
gerado em caldeira. 

Estima-se que a reumidificação de 10t/h de tabaco com o uso da tecnologia de ultrassom representará 
uma real economia de água, porém não mensurada neste trabalho em função da escala de bancada 
estudada. Quanto a economia de energia para geração de vapor estima -se um ganho superior a 
6kW/h, além da economia de energia e produtos químicos para tratar a água de caldeira proveniente 
da purga e, mesmo esta não tendo sido estimada neste trabalho devido a outras fontes geradoras de 
efluente na planta estudada, a economia é importante e ambientalmente relevante. 

Verifica-se, portanto, que há viabilidade de reumidificação de tabaco processado com uso da tecnologia 
de ultrassom para obtenção de névoa de água em escala industrial, promovendo ganhos no consumo 
de energia elétrica, possivelmente no consumo de água e produtos químicos na ETE. 
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