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Questão: /Question: 
 

Boa noite Celso, tudo bem?  

 

Um amigo nosso nos solicitou uma pesquisa sobre antraquinona com 
certa urgência. Você teria condições de nos ajudar com essa demanda? 

 

1. Quantas fábricas de celulose no Brasil estão usando antraquinona 

e razão do porque do uso deste produto? Para que tipos de polpa?  
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2. O uso de antraquinona é conhecido por ser perigoso para a saúde, 

e o uso é proibido na Europa, USA, Japão. Você sabe a razão 

porque é proibido?  

3. Qual é a tendência atual mundial com relação ao uso deste 

produto? Aumentar o uso ou reduzir? 

 
Muito obrigada pela sua atenção e aguardo retorno.  

 

Abraços 

Tatiana 
 

 

_________________________________________________ 

 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 
Boa tarde Tatiana, o uso da antraquinona como aditivo facilitador da 

deslignificação é conhecido há algumas dezenas de anos. Entretanto, 

somente a partir da década dos anos 90’s que ela cresceu em utilização, 

em especial pela redução de seus preços (oferta de produtores globais 
de mais baixo custo). Durante alguns anos, ela foi utilizada para 

redução da sulfididade a níveis baixos (o sulfeto do álcali ativo) do licor 

de cozimento, o que permitia como consequência a redução no odor 

típico do processo kraft. A partir do início desse século, as fábricas mais 
modernas passaram a contar com digestores muito mais qualificados em 

tecnologias (corpo de impregnação, redução das temperaturas de 

cozimento, circulações pré-agendadas de licores, etc.), bem como de 

caldeiras de recuperação isentas de odor. Com isso, os efeitos da 

antraquinona não se mostraram tão significativos, como acontece em 
fábricas com digestores de tecnologias mais antigas e trabalhando 

acima de suas capacidades de projeto e com níveis de odores mais 

pronunciados (o que não mais acontece em digestores e caldeiras de 

recuperação de última geração tecnológica).  
Essa nova situação tem levado a que diversas fábricas de geração mais 

antiga ainda utilizem a antraquinona como auxiliar de polpação 

(associada ou não a outros reagentes) – ou então em fábricas que 

tenham gargalos em seu sistema de recuperação (para redução na 
quantidade de sólidos secos no licor preto e do odor). Cada caso é um 

caso, que precisa balancear dados técnicos, ambientais e econômicos. 

A antraquinona deve continuar a ser uma alternativa para fábricas 

médias e pequenas, mas isso não descarta que fábricas estado-da-arte 



também não possam a utilizar e se valerem de alguns de seus 

benefícios. 

Desconheço o fato da antraquinona estar proibida em alguns países para 

uso em processos de polpação. A antraquinona é na verdade um 
conjunto de alguns produtos típicos e que possuem processos de 

fabricação diferentes. Antraquinonas são amplamente utilizadas na 

indústria, até mesmo na indústria de cosméticos. O que sei é que em 

alguns processos de fabricação das antraquinonas podem estar 
presentes alguns contaminantes tóxicos, que podem assim limitar a sua 

aceitação pelas entidades fiscalizadoras (e com merecida razão). Dai, 

proíbe-se não a antraquinona, mas a presença de contaminantes. 

Em relação a um potencial crescimento, não acredito – ela deve 
continuar desempenhando papel complementar, principalmente em 

fábricas com gargalos de produção e em fábricas com tecnologias e 

equipamentos mais antigos. Para que venha a ser um grande sucesso, 

há que se ter uma excelente relação benefício/custo a estimular a sua 
retomada em maior escala nas aplicações industriais. 

 

Um abraço e sucessos. 

Celso Foelkel 
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