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Pergunta nº: 1076/Question nº: 1076 

 
Título: /Title: Sobre o pinheiro manso - Pinus pinea 

                   Por: / By: Polyana 

 

E-mail: citrusbth@gmail.com  
 

Questão: /Question: 

 

Olá, Sr. Celso! 
  

Moro em Nova Campina - SP - uma região muito parecida com o sul do 

país. 

  

Achei lindo, vendo uma revista espanhola de paisagismo, uma árvore 
que, buscando na internet vi que era o pinheiro manso. No Pinhal de 

Leiria (Portugal) tem muito disso. Achei uma árvore MUITO ornamental 

e, gostaria de plantá-la ao longo do muro de nossa propriedade, local 

que vamos construir nossa futura casa. 
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Porém, ao procurar no livro ÁRVORES EXÓTICAS NO BRASIL - pelo 

nome Pinus pinea, aparece outra árvore - COMPLETAMENTE diferente! 

Porém, esta, conforme vi na internet, tem esse nome científico. Porém, 

a imagem que vi na internet, com a da revista são as mesmas, pedindo 
ou "pinheiro-manso" ou "pinus pinea", porém no livro, é absolutamente 

outra coisa. 

  

Então, vi seu site e, vim até aqui para pedi informação onde encontro 
essas mudas. 

  

Fico aguardando contato. 

  
Muito obrigada, 

  

Polyana 

  _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  
Polyana, boa tarde. 

Você tem toda razão, as árvores de Pinus pinea são maravilhosas em 

sua forma, além do fato das sementes serem também comestíveis. 

Veja o artigo escrito pela Ester Foelkel em: http://www.celso-

foelkel.com.br/pinus_19.html#um 
Será muito difícil encontrar aqui no Brasil sementes ou mudas desse 

pinheiro – talvez tenha que importar sementes ou comprar pequenos 

lotes em floriculturas especializadas ou em fornecedores de materiais 

para bonsais, já que é uma árvore bem procurada para essa finalidade. 
Veja algumas referências: 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-191733020-sementes-de-

pinheiro-italiano-pinus-pinea-bonsai-103-_JM 

http://ilhabonsai.com.br/product_info.php?products_id=103&osCsid=39
01643ebf33c2e337a3e348b965974c 

http://todaoferta.uol.com.br/comprar/sementes-de-pinheiro-italiano-

pinus-pinea-bonsai-jardim-HPM3LWG1RI#rmcl 

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 
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