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Introdução: A polpação Kraft é largamente utilizada por indústrias de celulose no
mundo todo, tendo em vista sua eficiência e eficácia na separação das fibras de
celulose da lignina. A cinética da polpação Kraft ocorre, basicamente, em duas etapas:
Impregnação e deslignificação. Na deslignificação, que ocorre concomitantemente à
impregnação, uma série de reações orgânicas acontecem a fim de separar a
macromolécula de lignina das fibras de celulose. A impregnação é bastante afetada por
alguns parâmetros, dentre eles a geometria externa dos cavacos, mas não há
conhecimento disponível sobre o impacto do arranjo geométrico do cavaco na cinética
de deslignificação. Objetivo: Comparando dois tipos de cavacos, a saber,
convencionais e PST (Picagem de Seção Transversal), o presente trabalho consiste em
analisar sua cinética de deslignificação, uma vez que a cinética é preponderante para a
análise de qualquer meio reacional, sendo também uma importante ferramenta
científica para tomadas de decisão na indústria. Metodologia: Os testes foram
realizados nas mesmas condições para os dois cavacos. Primeiramente foi feita a
preparação e seleção dos cavacos convencionais e PST, seguido da digestão no sistema
reacional montado em escala bancada durante 50 min. Foi feita a coleta de licor de
cozimento a cada 10 minutos, seguida de análise espectroscópica de cada amostra do
licor de cozimento nas faixas NIR e visível. A técnica utilizada foi a de reator batelada,
com o método integral de análise de dados cinéticos. Para tratamento e comparação
estatística dos dados foram utilizadas os testes ANOVA e Teste-F. Resultados: Houve
notório melhor desempenho dos cavacos PST nos primeiros 20 minutos, mas após esse
período observou-se um desempenho ligeiramente superior nos cavacos PC. Nos três
primeiros tempos de amostragem, o teste estatístico ANOVA indicou que estas
absorbâncias são estatisticamente diferentes, mas nos dois últimos tempos de
amostragem, foi indicado que os resultados são estatisticamente iguais, portanto
irrelevantes para a observação. O segundo tratamento estatístico realizado foi o
Teste-F, a fim de se analisar a variância do teor de lignina nos licores de cozimento
para ambos os cavacos, comparando-as e fornecendo dados estatisticamente confiáveis
acerca do seu desempenho. A variância dos cavacos PST foi maior nas duas primeiras
alíquotas, cerca de 3 vezes maior na primeira e 1,3 vezes maior na segunda, mas na
terceira a variância dos cavacos PC foi superior, cerca de 1,72 vezes maior. Os
modelos de equação diferencial integrados, dentro das devidas conjeturas de ordens,
foram estudados e analisados, de forma que as duas reações tiveram caráter de ordem
zero. Pelo perfil dos resultados de cada conjetura, a saber, pelo coeficiente de
regressão linear apresentado em cada uma, entende-se que as reações possuem ordem
fracionária. Conclusão: Estes resultados confirmam, pela técnica e estatística, que os
cavacos PST tiveram uma cinética de deslignificação superior. Para futuros trabalhos,
recomenda-se a utilização de, no mínimo, 4 níveis diferentes de álcali para a digestão,
em triplicata para cada nível de álcali, sendo estes experimentos realizados em um
digestor piloto.
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