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Pergunta nº: 866/Question nº: 866 

 
Título: /Title: Resina de Pinus 

                   Por: / By: Rodrigo Cassio Sola Veneziani  

 

E-mail: rcsvenez@unifran.br 
 

Questão: /Question: 

 

Bom dia Celso 
  

Meu Nome é Rodrigo e sou professor/pesquisador da Universidade de 

Franca (Franca-SP). Atualmente, minhas pesquisas estão voltadas para 

avaliação da atividade antimicrobiana (dentre outras) de diterpenos de 

fontes naturais. Verifiquei que as resinas de Pinus são ótimas fontes 
deste tipo de substâncias e, pesquisando na internet, descobri seu nome 

sempre relacionado à resina de Pinus. 

Se fosse possível, gostaria de sua orientação no tocante à aquisição 

deste material. Onde poderia comprar resinas de Pinus? Gostaria de 
ressaltar que não preciso de muito (cerca de 500g), mas seria 

importante saber exatamente de quais espécies eles procedem. 

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


  

Grato pela atenção  

  

Abraço 
 

_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Professor Rodrigo 

Realmente a sua demanda de resina de Pinus é bastante pequena e com 

certeza terás algum doador que colaborará com a sua pesquisa. 
Sugiro contatar cinco possíveis fontes e obter com eles a quantidade e 

os dados que necessita: 

  

 ARESB - Associação dos Resinadores do Brasil - 
http://www.aresb.com.br/  

  

 AR ELDORADO IND. COM. PROD. P/ RESINAGEM 

LTDA.http://areldorado.googlepages.com/ 

Estr. Campina Salto, km 04 - B. do Aleixos - CEP 18245-000 - Campina 

do Monte Alegre/SP 

Fone 0xx15 3256-1443 

   

 RAMIRES REFLORESTAMENTOS LTDA. 
Caixa Postal 2078 - CEP 79180-000 – Campo Grande/MS 

Fones 0xx67 3349-4704 / 0xx15 3229-7575 

E-mail diretoria@ramires.com.br 

  

 Alejandro Cunningham   alexcunn@gmail.com   -  

http://picasaweb.google.com/ar.eldorado.ltda 

  

 http://resinadepinus.blogspot.com/ 

  
A mais fácil seria a própria ARESB que teria mais condições de localizar 

alguém próximo de sua demanda. 

 

Um abraço 
Celso Foelkel 
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   __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Celso Foelkel  

 

Caro Professor Rodrigo, acabei de notar que a Ar Eldorado, empresa do 

Sr. Alejandro Cunningham encerrou atividades no Brasil. Está 
mencionado no website do qual lhe enviei o endereço. Aproveite para 

baixar as fotos do Alex já que o website ainda está ativo - são notáveis 

para seu trabalho. 

 
Um abraço 

Celso 

 

   __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Rodrigo Cassio Sola Veneziani  

 
E-mail: rcsvenez@unifran.br 

 

Caro Celso 

  
Agradeço muito pela dica. 

  

Obrigado! 
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