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Questão: /Question: 

 

Boa noite, Dr Celso Foelkel. 
Meu nome é Franciele Moreira Toledo, estou cursando o 9º período de 

Engenharia Florestal (5º ano), na Faculdade  ULT- União Latino 

Americana de Tecnologia, na cidade de Jaguariaíva. 

Escolhi como tema para trabalho de conclusão de curso "Avaliação na 

qualidade da celulose em comparativos entre processo kraft 
convencional e processo kraft com adição de antraquinona".  

Escolhi este tema quando li o artigo sobre "Adição de antraquinona na 

polpação alcalina de Eucalyptus saligna" que foi resumo de uma 

dissertação de mestrado de Lúcia Helena Jerônimo, e através dele 
cheguei ao seu contato, esse tema me enteressou muito. Mas estou com 

um grande problema: não estou conseguindo comprar a antraquinona. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


gostaria de saber se o senhor pode me ajudar, indicando uma empresa 

onde eu possa comprar esse produto, já que ele é a base do meu 

trabalho. E se possível me disponibilizar material sobre a Antraquinona. 

Ficarei aguardando resposta. 
  

Desde ja agradeço. 

Atenciosamente 

  
Franciele. 

   _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Bom dia  Franciele, tudo bem? 

Tentei com alguns amigos obter alguma quantidade de antraquinona 

para sua pesquisa, mas esse tema já não vem sendo tão pesquisado 
atualmente, pela grande quantidade de informações disponíveis na web 

(teses, artigos, textos de fornecedores, etc.). Por essa razão, não 

consegui obter algumas gramas de antraquinona para você – não serão 

necessárias muitas gramas, pela baixa dosagem desse aditivo na 

polpação kraft. 
Como consequência sugiro você entrar em contato com alguns 

fornecedores tradicionais, tais como: 

 Siderquímica: 

http://www.guiacomprascelulosepapel.org.br/pesquisa.php?tag=2500 

  

 Ashland 

http://www.guiacomprascelulosepapel.org.br/pesquisa.php?tag=2499 

Sugiro navegar ainda nos artigos que o Google facilmente encontrou 

sobre o tema: 
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-

ab&q=antraquinona+kraft&oq=antraquinona+kraft&gs_l=hp.3..0i30j0i8i

30.1166.10387.0.12909.34.30.4.0.0.5.825.9967.2-

9j3j1j9j1.23.0...0.0.qGGTBzz7ECo&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.
,cf.osb&fp=b3666403817422b2&biw=1280&bih=521 

e 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=antraquinona+kraft&btnG=&hl

=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1 
Sucessos 

Celso Foelkel 
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