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Pergunta nº: 1190/Question nº: 1190 

 
Título: /Title: Remoção de resina de eucalipto 

 

    Por: / By:  José Olympio Netto 

 
E-mail: joseolympioneto@hotmail.com   

 

 

Questão: /Question: 
 

Prezado Sr. Celso, 

  

Tenho plantadas, numa propriedade rural aqui na Bahia, algumas 
árvores de eucalipto, com objetivo  meramente paisagístico/decorativo. 

  

Há cerca de uma semana, estacionei meu veículo sob uma dessas 

árvores e, lamentavelmente, caíram e escorreram sobre ele vários 
pingos de uma resina de - até agora -  difícil remoção, tendo em vista já 

estar seca e cristalizada. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:joseolympioneto@hotmail.com


Teria o Senhor alguma orientação a me encaminhar, com o objetivo de 

remover a tal resina sem danificar a pintura do veículo? 

  

Agradeço antecipadamente. 
  

José Olympio Netto - Salvador, Bahia   

 

_________________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Caro José Olympio, essa resina ou goma com certeza se deve a 

alguma ferida causada por galhos que se soltam e machucam a casca do 
tronco ou de outros galhos. 

Em geral esses extrativos são relativamente solúveis em álcool, éter e 

acetona. Tente molhar um pano em álcool etílico e deixar um tempo 

sobre a resina seca, mas não exagere na quantidade. Em geral, o álcool 

não afeta a pintura, mas faça isso com cautela e segurança. Se o álcool 
não funcionar, tente éter de farmácia, mas antes faça um teste em 

relação à pintura em uma parte menos visível do carro. 

Sucessos e um abraço 

Celso Foelkel 
__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  José Olympio Netto 

 
E-mail: joseolympioneto@hotmail.com  
 

Prezado Sr. Celso, 

  

"Tiro na mosca"!!!  
  

A resina foi removida com álcool, sem qualquer dano à pintura do carro. 

  

Muito grato pela "dica" 
  

Abs, 

  

José Olympio Netto. 

 __________________________________________________ 
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Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Celso Foelkel 

 
E-mail: foelkel@via-rs.net  

 

 
Fico feliz em ter podido ajudar – abraços.  
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