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Pergunta nº: 1274/Question nº: 1274 

 
Título: /Title: Pasta estimulante para resinagem de Pinus 

 

    Por: / By:  Fernando Bonan 

 
E-mail: fernandobonan@hotmail.com  

 

Questão: /Question: 

 
Professor Celso, bom dia! 

  

Meu nome é Fernando e sou proprietário de uma pequena firma que faz 

PASTA ESTIMULANTE PARA RESINAGEM e estou à procura de alguma 

fórmula desse produto com AAS, será que poderia me ajudar? 
 

Se for possível agradeceria muito pois nossas fórmulações estão 

ultrapassadas e estão tentanto tirar o ácido súlfúrico da formulação e 

estou precisando muito de ajuda. 
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Obrigado. 

_________________________________________________ 

 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Fernando – bom dia. 

 
Para iniciar, sugiro a leitura da dissertação do Sr. André Fusatto (USP  - 

Universidade de São Paulo) a seguir: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11144/tde-12072006-

163632/publico/AndreFusatto.pdf  
 

Também sugiro navegar em apresentações do engenheiro Alejandro 

Cunningham, uma das maiores autoridades mundiais sobre esse tema: 

https://www.google.com.br/#q=alejandro+cunningham+resinagem+pin
us  

e 

https://www.google.com.br/#q=alex+cunningham+resinagem+pinus  

 

Não se esqueça também de olhar as literaturas do artigo escrito pela 
Ester Foelkel disponível na PinusLetter nº 03 em: 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_03.html#quatorze  

  

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 

 _______________________________________ 
 

 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Fernando Bonan 
 
E-mail:  fernandobonan@hotmail.com 

 

Obrigado pela sugestão, mas trabalho com PASTA ESTIMULANTE desde 
1993 e o Engenheiro Alejandro iniciou as atividades com minha 

instruções montanto uma fábrica em Campina do Monte Alegre, minha 

fima era RESIPASTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME. 

 

Gostaria de uma pasta que fosse boa no mercado, com diferencial. 
 

Obrigado. 

_________________________________________________ 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Fernando – bom dia. 
 

Sugiro ler o texto resumo da tese da Dra. Kelly Cristine da Silva 

Rodrigues-Corrêa. Pelo que sei, ela e o Dr. Arthur Fett Neto da UFRGS 

estão com um processo de patente no INPI para um novo tipo de pasta 
para induzir exsudação de resina. 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13703/000624750.p

df  

 
Um abraço. 

Celso Foelkel 
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