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I. INTRODUÇÃO: 

I.1. Generalidades: 

Os pinheiros são árvores com folhas em forma de agulhas persistentes, resinosas, repartidas por 
um grande número de espécies, na Europa, América do Norte, ou Ásia; encontrando-se quase 
unicamente nas zonas de clima temperado. 

As suas agulhas estão dispostas em grupos de duas, três ou cinco. É por isso que falamos de 
“pinheiros de duas agulhas” ou de “pinheiros de cinco agulhas”: é o número de agulhas ligadas 
em grupo ao ramo. A sua classificação botânica é a seguinte: 

Classe: Gymnospermes; Ordem: Coniferales; Família: Pinaceae; Género: Pinus. 

As gimnospérmicas são árvores de “semente nua” (do grego gymnos – nu; e sperma – semente), 
quer dizer, são árvores em que os grãos de semente não estão protegidos por um fruto, uma 
casca, etc. Os pinheiros são árvores monóicas (do grego monos – sozinho; e oikos – casa), em 
que os órgãos masculinos e femininos “habitam a mesma casa”, a mesma planta, que possui 
tanto flores masculinas como femininas, podendo assegurar sozinha a sua reprodução. 

As sementes dos pinheiros estão situadas dentro de “cones”, vulgarmente chamados de pinhas, 
que se formam geralmente durante dois anos, antes de se abrirem e libertar as sementes (cerca 
de quarenta por cone), as quais, munidas de uma pequena asa (semelhante às sâmaras dos 
acers), são transportadas pelo vento. Os cones permanecem geralmente na árvores durante 
quatro anos antes de cair. É neste sentido que denominamos estas árvores de “coníferas”: 
árvores portadoras de cones (do grego phérein – portador). 

Existe dentro do género Pinus um grande número de espécies de pinheiros, as quais se 
agrupam em subgéneros. Existem diversas classificações admitidas; nós podemos encontrar 
informação mais detalhada no seguinte site, inteiramente consagrado aos pinheiros: 
http://jeanlouis.helardot.free.fr/page_pins/pin_accueil.html. A título de exemplo, a empresa 
“Semences du Puy”, que é especializada na venda de sementes de árvores, disponibiliza no seu 
catálogo cerca de quarenta espécies de pinheiros. Ver: http://semencesdupuy.com/1L19-
Coniferes-Pinus.html. 

Na cultura dos bonsai, distinguimos os pinheiros de acordo com as suas exigências, as suas 
reacções à cultura em vaso e, sobretudo, às podas efectuadas sobre os seus rebentos. 
Distinguimos em geral dois tipos de pinheiros, os pinheiros “fortes” e os pinheiros “fracos”. Esta 
classificação não está relacionada com o estado de saúde individual de uma árvore: 
pretendemos distinguir desta forma as suas capacidades de reacção às podas. Regra geral, 
chamamos de pinheiro “forte” a um pinheiro que é capaz, após uma poda, de produzir nova 
rebentação e de realizar um novo crescimento no mesmo ano. Os pinheiros ditos “fracos” 
podem, depois de uma poda, produzir rebentos, mas estes não irão eclodir nem produzirão um 
novo crescimento antes do ano seguinte. 

Na Europa, cultivamos em bonsai diversas espécies de pinheiros, que podem ser divididos em 
dois grupos de acordo com a sua origem: os pinheiros japoneses e os pinheiros europeus.  
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As três espécies clássicas do bonsai japonês são as seguintes: Pinus thunbergi, ou pinheiro 
negro do Japão (em japonês Kuromatsu); Pinus densiflora, ou pinheiro vermelho do Japão (em 
japonês Akamatsu); e finalmente, o Pinus pentapylla ou parviflora, o pinheiro branco do Japão, 
ou pinheiro de cinco agulhas (em japonês Goyoomatsu). 

Pinus thunbergi: é um pinheiro de duas agulhas que se caracteriza por ter uma cortiça escura, 
que se torna bastante rugosa com a idade, com agulhas verde escuras, muito duras e longas (+/- 
10 cm, mas podem ser reduzidas em bonsai até aos 3-4 cm), e que tem a particularidade de ser 
bastante resistente e de responder com vigor à poda. Diremos que é um pinheiro “forte”, com 
capacidades impressionantes de produzir novos crescimentos. É uma espécie costeira, que se 
adapta bem ao vento, ao sol, e a uma certa humidade atmosférica. Podemos encontrar dois 
artigos interessantes sobre o Pinus thunbergi no nº 43 da Bonsai Today, disponível no seguinte 
site: http://www.stonelantern.com. Igualmente, encontramos uma revisão dos cuidados anuais 
desta espécie nos números 15 a 21 da revista France Bonsai (http://www.edgbonsai-fr.com). 
Finalmente, está disponível um plano de cuidados em http://parlonsbonsai.com/synthese-sur-le-
cycle-annuel-de.html. 

Pinus densiflora: é igualmente um pinheiro de duas agulhas, de cor verde-claro, longas mas 
menos duras, mais flexíveis que as do Pinus thunbergi. É sobretudo apreciado pela beleza da 
sua cortiça, com reflexos rosados, que se torna mais impressionante com a idade. É um pinheiro 
um pouco menos “forte” que o pinheiro negro, mesmo que algumas variedades sejam mais fortes 
que outras. Classificamo-lo geralmente entre os pinheiros “fracos”. É uma espécie colonizadora, 
que suporta condições duras e solos pobres. Podemos dizer que é um primo asiático do nosso 
Pinus sylvestris. Podemos encontrar magníficos exemplares no Japão, assim como na Coreia. 

Pinus Parviflora: é o único pinheiro de cinco agulhas da península japónica; as suas agulhas são 
curtas, de um verde por vezes azulado, com uma banda branca sobre a face interna. A sua 
cortiça é clara e demora bastante tempo a se fissurar – tem sobretudo tendência, com a idade, a 
escamar-se em pequenas placas finas, mas não forma habitualmente as fissuras profundas 
características dos pinheiros negros e vermelhos. Podemos encontrar um artigo detalhado sobre 
as diversas variedades japonesas de P. parviflora no nº 33 da Bonsai Focus (anteriormente 
Bonsai Europe). 

As espécies europeias mais correntes são as seguintes: Pinus sylvestris, o Pinus uncinata, o 
Pinus Mugo, o Pinus nigra austriaca, o Pinus cembra, o Pinus pinaster, e o Pinus pinea. 

Pinus sylvestris: é uma árvore de duas agulhas, de um verde por vezes azulado (sobretudo nas 
variedades como o P. sylvestris “Watereri”, reproduzido por enxerto), com uma bela cortiça 
vermelho-acinzentada que vai escamando com a maturidade. É uma árvore de baixa e média 
altitude, com um porte esguio e uma copa pontiaguda, com ramos finos. Existe de modo natural 
na Europa, da Sibéria à Espanha. É geralmente vigoroso, e o seu sistema radicular é bastante 
sólido – é uma árvore que podemos retirar da terra com relativamente poucas raízes. 
Classificamo-la normalmente entre os pinheiros fracos, se bem que certos espécimes 
manifestam uma boa capacidade de produzir novos rebentos. Um artigo detalhado pode ser 
encontrado em http://www.esprit-bonsai.com. Uma série de DVD foi-lhe consagrada por um 
especialista, Laurent Breysse: “Il était une fois le pin sylvestre (Era uma vez o pinheiro silvestre)”. 

Pinus Mugo: é uma árvore de montanha, que encontramos apenas em grandes altitudes. De 
pequenas agulhas agrupadas aos pares, ligeiramente curvadas, verde-escuro, sobre os ramos 
habitualmente um pouco curvos. Apresenta um porte arbustivo de uma altura limitada. Podemos 
distinguir diversas variedades, que produzem naturalmente troncos múltiplos, particularmente 
adaptados às altitudes mais elevadas. É uma árvore categorizada como um pinheiro fraco, e que 
apresenta um sistema radicular mais delicado que o do P. sylvestris. 



Pinus uncinata: é uma variedade de mugo. É uma árvore de altitude (pode viver até aos 2750 m), 
e de uma longevidade excepcional (mais de 2000 anos). Encontramo-lo no seu estado natural 
nos Pirenéus e nos Alpes. As suas agulhas estão agrupadas aos pares, ligeiramente mais 
espessas que as do silvestre, sobre ramos igualmente mais densos. O seu porte é mais 
massivo, menos esguio que o do silvestre. A sua cortiça é cinzenta, escamando na maturidade. 
Se apresenta por vezes dificuldades em se estabelecer em vaso fora do seu clima de origem, 
parece que uma vez aclimatado, o seu sistema radicular mostra-se vigoroso, e regenera bem. 
Patrice Bongrand propõe uma comparação interessante entre o P. sylvestre e o P. uncinata no 
nº 10 da Revista Esprit Bonsai, e igualmente na edição extra nº 5 de Esprit Bonsai. 

Pinus nigra austriaca: é frequentemente plantado nas localidades ou nas bermas das estradas, 
em virtude da sua boa resistência à poluição. É uma árvore direita, com agulhas verde escuras, 
longas e rígidas, agrupadas em pares. A sua cortiça escura vai se fissurando com a maturidade. 
Os seus ramos são bastante densos. No estado selvagem, encontramo-lo nos Alpes, na 
Alemanha, na Itália, assim como na Europa-Central, em altitudes médias. É uma árvore que faz 
crescimentos vigorosos, com ramos densos. Considera-se principalmente como um pinheiro 
"fraco". À parte de poder ser retirado da natureza, nos Alpes italianos ou suíços por exemplo, 
não é hábito encontrar exemplares muito interessantes em viveiro. Existem variedades com 
pequenas agulhas, muitas das vezes enxertados. 

Pinus cembro: é uma árvore de montanha (entre 1700 e 2400 metros), e é o único pinheiro 
europeu de 5 agulhas, verde azuladas, com uma banda de estômatos brancos sobre a face 
interna. Está adaptado a invernos muito rigorosos. Com um crescimento muito lento, a sua 
cortiça, de aspecto liso, demora bastante tempo a se fissurar. Encontra-se no estado natural nos 
Alpes, e em algumas regiões da Europa Central. 

Pinus pinaster: é o pinheiro marítimo, com cortiça densa, cinzenta, que se torna vermelho-
acinzentada e fendida com a idade. A característica principal da espécie prende-se com o 
tamanho das agulhas, agrupadas aos pares, de 10 a 20 cm de comprimento, o que torna a sua 
formação em bonsai bastante delicada. Podemos, mesmo assim, tentar essa aventura. Ver o 
exemplo de Monique Faye: http://site.voila.fr/babadubonsaï/evol/evole/evoler.html. É uma árvore 
que cresce de um modo bastante vertical, e em que o topo se arredonda com a idade. Encontra-
se sobre a costa atlântica, da Bretanha a Portugal. 

Pinus pinea: é o pinheiro manso, crescendo naturalmente sobre a bacia mediterrânica, com uma 
bela cortiça cinzento-rosada, de longas agulhas verde-escuro, e com grandes cones donde 
retiramos as sementes: os pinhões. Os exemplares jovens crescem verticalmente, acabando por 
formar ao fim de algum tempo uma copa circular. Os exemplares mais velhos têm uma copa em 
forma de chapéu-de-sol. É uma espécie que raramente é trabalhada em bonsai, por uma razão 
muito simples: é um pinheiro que emite, após a poda, novos brotos em que as agulhas são 
juvenis – moles, verde claras, que crescem individualmente. As agulhas maduras (verde 
escuras, rígidas, agrupadas aos pares) não aparecem antes do ano seguinte. No fundo, torna-se 
bastante difícil obter agulhas maduras com este pinheiro. 

 

I.2. As particularidades do pinheiro em bonsai: 

 

O pinheiro é uma árvore paradoxal: é uma árvore que na natureza é capaz de sobreviver em 
condições extremamente difíceis, em terrenos pobres e bastante expostos, capaz de suportar os 
grandes frios e o sol quente do verão. Alguns pinheiros suportaram mesmo o rigor dos 
elementos durante vários milénios, como os famosos Pinus aristata das Montanhas Rochosas 



dos Estados Unidos. E, no entanto, a sua cultura em vaso é bastante delicada. Aqui estão as 
razões: 

 

As quatro dificuldades do pinheiro em Bonsai: 

1) O perigo de um substrato permanentemente húmido. É o ponto essencial da cultura do 
pinheiro em bonsai : as suas raízes não suportam viver num solo saturado de água, que 
permanece húmido por muito tempo. Necessita de um solo seco e arejado. No fundo, deve-
se evitar toda a cultura em terra normal ou em argila de jardim. Necessita de um substrato 
granuloso, arejado, que seque rapidamente, sobretudo, durante os grandes períodos de 
chuva, no Outono e inverno, que podem ser fatais, tornando-se necessário abrigá-los 
debaixo de um alpendre, por exemplo. 

2) São árvores que apenas produzem um crescimento por ano. Na primavera, os rebentos 
começam a engrossar e a se alongar. São chamados de "velas" (podem chegar, mesmo em 
vaso, a mais de 20 cm de comprimento…). Depois, os grupos de agulhas começam a 
aparecer sobre as velas, e, geralmente em Junho, as agulhas começam a se distinguir umas 
das outras e a se alongar. No início de Junho, a nova folhagem está geralmente 
estabelecida, as agulhas têm o seu tamanho maduro. Entre Julho e Setembro, formam-se, 
na extremidade dos ramos, os brotos que eclodirão no ano seguinte. De Julho a Outubro, as 
agulhas mais velhas amarelam, secam e tombam. Não existe mais de uma ocasião por ano 
para fazer cada operação. Se a perdermos, é necessário esperar pelo ano seguinte. 
Igualmente, a ramificação densifica-se menos depressa que um junípero, ou uma folhosa, 
que podem produzir dois, três, mesmo quatro brotações sucessivas no mesmo ano!  

3) A terceira característica do pinheiro é a sua grande dificuldade em produzir rebentos sobre a 
madeira velha. Como quase a totalidade das coníferas, um ramo de pinheiro apenas vive se 
na sua extremidade se encontrarem agulhas verdes; e mesmo, na maior parte dos casos, é 
necessário existir um rebento na extremidade do ramo para garantir a sobrevivência. O que 
significa que se cortarmos um ramo pela metade, sem deixar agulhas verdes, ele morre na 
sua totalidade, sem voltar a rebentar. Do mesmo modo, os pinheiros têm geralmente uma 
forte dominância apical, quer dizer que os rebentos do topo e da extremidade dos ramos são 
bem mais fortes do que os restantes, os quais inibem pelo seu crescimento. A vegetação 
afasta-se, ano após ano, do tronco, porque os rebentos interiores, beneficiando de menos 
luz, morrem pouco a pouco sem voltar a rebentar. Todo o jogo da cultura do pinheiro em 
bonsai anda à volta de fazer reaparecer rebentos "atrás", quer dizer mais perto do tronco, 
pois a árvore não o faz de modo espontâneo. 

4) Finalmente, a lentidão das reacções do pinheiro. Pode acontecer que uma árvore morra no 
decurso de uma estação, sem razão aparente, embora tenha brotado bem e começado a 
crescer depois de um transplante. De facto, a árvore estava morta desde o transplante: as 
suas raízes terão sido demasiado ou mal podadas, ou terão apodrecido num substrato mal 
adaptado, e não conseguem voltar a alimentar a árvore. Portanto, esta terá sobrevivido 
durante algum tempo, a partir das suas reservas, chegando mesmo a brotar, enquanto que 
as suas raízes já não a alimentavam. Do mesmo modo, observamos que uma árvore retirada 
da natureza pode sobreviver um ano, mesmo um ano e meio, com as agulhas bem verdes, 
enquanto que as suas raízes já não se encontram em actividade. É por este motivo que, 
geralmente, apenas podemos estar seguros que uma árvore de yamadori recuperou o seu 
crescimento a partir da sua segunda brotação em vaso de cultura. Ao mesmo tempo, um 
ataque parasitário, ou fúngico, um apodrecimento das raízes pode levar bastante tempo a se 
manifestar ao nível da massa verde. O que, muitas vezes, já é demasiado tarde. Daí a 



importância de uma boa cultura, num bom substrato, com cuidados atentos e apropriados 
que irão prevenir estes riscos. 

Uma vez conhecidos estes diferentes aspectos, podemos cultivar estas árvores com sucesso. 
Em boas condições de cultura, são árvores extremamente vigorosas. 

 

II. CONDIÇÕES NORMAIS DE CULTURA: 

 

II.1. Exposição: 

 

Os pinheiros não só apreciam, como têm necessidade de uma exposição total ao sol. Eles 
enfraquecem se colocados à sombra, onde um acer ou um ficus conseguem viver, por exemplo. 
Em certos casos, quando se tratam de árvores em pequenos vasos (shohin ou mame), 
poderemos colocá-los em meia-sombra, durante o verão. Mas apenas durante os meses mais 
quentes. Ou ainda, enterrar os vasos numa caixa de areia, ou com casca de pinheiro, para evitar 
uma desidratação demasiado violenta. Algumas espécies, como o parvifolia, têm as agulhas 
mais delicadas que podem por vezes sofrer debaixo do sol quente, enquanto que o thunbergi, 
por exemplo, acomoda-se sem dificuldade. Igualmente, no inverno, os pinheiros que estão bem 
estabelecidos não necessitam de protecção. Salvo em casos de períodos de frio muito fortes 
(10º negativos, ou temperaturas ainda mais baixas), com ventos gelados, em que podemos 
proteger dentro de uma estufa de inverno. 

 

II.2. O substrato: 

 

Os pinheiros têm necessidade de um solo arejado e drenante. Existem várias misturas que se 
lhes adequam, e que cada amador compõe por si, de acordo com a sua região e a sua 
experiência. No Japão, os pinheiros são tradicionalmente cultivados numa mistura de akadama e 
kiryu, numa proporção de 70/30 nas regiões quentes do sul, e de 30/70 nas regiões mais frescas 
e húmidas do norte. Na Europa, podemos utilizar estes substratos, ou substituí-los por terra 
vulcânica (pouzzolane1 – rocha vulcânica porosa), pumice2 (muito semelhante ao Kiryu), e casca 
de pinheiro moída e peneirada (que assegura uma certa retenção de água sem prejudicar a 
drenagem). Alguns amadores rejeitam a terra vulcânica, pois a sua estrutura porosa leva a que 
as raízes se agarrem com facilidade, o que coloca riscos de se partirem no momento do 
transplante. Podemos usar igualmente os zeólitos (chabazite), puros ou misturados com casca 
de pinheiro, com muito bons resultados. No sul de França, por exemplo, em que as árvores têm 
de suportar longos verões quentes e secos, assim como ventos igualmente secos, sendo os 
invernos relativamente suaves, essa mistura permite uma boa retenção de água. Neste caso, 
podemos utilizar uma mistura de Akadama/Kiryu (50/50), ou uma mistura de pumice/terra 
vulcânica/casca de pinheiro moída (40/30/30), ou ainda pedrisco/casca de pinheiro (50/50). No 
norte de França, onde os inversos são longos e chuvosos, e os verões suaves, podemos utilizar 
as misturas seguintes: Akadama/Kiryu (20/80), casca de pinheiro/Kiryu (30/70), pumice/terra 
vulcânica/casca de pinheiro (60/30/10), pedrisco/casca de pinheiro (80/20). É claro que estas 
proporções são apenas referências: as condições de luminosidade, humidade e exposição ao 
vento podem variar consoante a região, o jardim e mesmo o local de colocação no jardim. Mas o 
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 No original – espécie de pedra-pomes partida. 



princípio permanece o mesmo: substrato drenante, granuloso, estável, arejado, e com uma 
granulometria homogénea. Para isso, é necessário peneirar sempre o substrato, eliminando as 
partículas mais pequenas (menos de 2mm), e utilizar grânulos da mesma grossura em todo o 
vaso. Para as árvores em vasos mais pequenos (shohin, mame) é preferível guardar a mesma 
composição de substrato, mas utilizar uma granulometria mais fina, e colocar a meia-sombra no 
verão. 

 

II.3. A rega: 

 

Neste tipo de substrato, a rega deve ser bem dominada: é necessário deixar o substrato secar 
entre duas regas, mas regar abundantemente desde o momento em que esteja seco, não 
esperar mais um dia. O pinheiro perdoará uma seca passageira, ao mesmo tempo que não 
tolerará um banho prolongado. A qualidade, a acidez da água não é essencial, se bem que 
alguns pinheiros sofrem de carências relacionadas com uma água demasiado alcalina. A água 
da chuva, ou de fonte à temperatura ambiente, é sempre preferível. Os pinheiros apreciam 
bastante o orvalho nocturno, assim como as chuvas de verão, pelo que, quando os regamos, 
devemos molhar bem as agulhas: elas têm uma grande capacidade de absorção. Igualmente, 
uma árvore que tem as raízes sensíveis (após a recuperação, transplante, transporte, etc.) 
beneficia bastante de ser borrifada, ou regada com um regador de ralos finos, sobre as suas 
agulhas, mesmo em pleno dia. 

 

II.4. A fertilização: 

 

Em bonsai, os pinheiros crescem num substrato neutro, sem elementos nutritivos. É por isso que 
é necessário fertilizar o substrato, quer dizer, torná-lo fértil, ao adicionar elementos que o vão 
enriquecer e permitir à árvore encontrar os elementos nutritivos de que necessita. Estes serão 
providenciados pela decomposição de elementos orgânicos realizada pelos microrganismos que 
vivem no solo. É, portanto, um adubo orgânico aquele que é necessário fornecer, para favorecer 
a vida destes microrganismos, e que permite ao substrato ser nutritivo de forma contínua e 
permanentemente disponível para a árvore. No caso do adubo químico, este “alimenta”, quer 
dizer, fornece os nutrientes directamente assimiláveis, mas de uma maneira brutal e 
descontínua. Como dizemos entre os amadores de bonsai: é melhor alimentarmo-nos de 
maneira equilibrada cada dia do que fazer um festim por semana… Regra geral, o adubo 
químico apenas deve ser utilizado como um suplemento, para favorecer o crescimento de uma 
árvore em formação. Mas com prudência na dosagem, pois as raízes dos pinheiros são bastante 
sensíveis. Como o aconselha Laurent Breysse, deveremos utilizar bolas de Osmocote1, de 
libertação lenta. Nos outros casos, a árvore deverá ser alvo de uma administração regular de 
adubo orgânico, desde o surgimento dos novos rebentos até ao fim de Novembro. Depositamos 
sobre o solo, a cada 2 cm, bolas de adubo orgânico (tipo Biogold, por exemplo), que se 
decompõem lentamente, desde que a temperatura permita a activação dos microrganismos do 
solo (à volta dos 12º), e assim alimentam as raízes a cada rega. Regra geral, deverão ser 
mudadas a cada 4-6 semanas. Se chover bastante e as bolas de adubo não tiverem sido 
retiradas, irão decompor-se mais rapidamente.  

É necessário ter atenção ao facto que, à medida que as bolas de adubo se vão degradando, é 
necessário retirá-las antes que formem uma crosta na superfície do substrato que dificulta a 
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 Produto francês. 



drenagem e o arejamento do solo. Podemos ainda colocá-las em pequenas cestas de plástico 
importadas do Japão, que evitam que o adubo se espalhe sobre o solo. Podemos igualmente 
preferir uma administração de adubo orgânico líquido em cada rega, na dosagem proporcional. 

Os pinheiros são grandes consumidores de adubo. Têm necessidade de adubação durante todo 
o período de crescimento: na primavera, para sustentar a eclosão das velas; no princípio do 
verão, para alimentar as jovens agulhas; ao longo do verão, pois a árvore fabrica os rebentos do 
ano seguinte; no Outono, até Novembro, período em que a árvore faz as suas reservas para o 
inverno e para a primavera seguinte.  

Compreendemos assim que a árvore inicia o seu crescimento na primavera graças à energia 
acumulada no ano precedente. Os efeitos da fertilização do ano X far-se-ão verdadeiramente 
sentir no crescimento do ano X+1. Neste sentido, a fertilização realizada no verão e Outono é 
essencial.  

Com uma árvore adulta, interessa evitar fornecer adubo antes do verão, para que a árvore 
realize o seu crescimento com as suas próprias reservas, prevenindo assim a produção de 
agulhas demasiado longas. Fertilizaremos bem a partir da abertura das agulhas, a fim de lhes 
fornecer as reservas para o ano seguinte. 

 

III. O TRANSPLANTE: 

 

III.1. Generalidades: 

 

É sempre uma operação delicada, mas que exige maior prudência com o pinheiro do que com as 
folhosas, e mesmo relativamente a outras coníferas. O melhor momento para a sua realização é, 
como para todas as árvores, na primavera, no momento em que os rebentos começam a 
engrossar, mas antes que se transformem em velas. Podemos igualmente proceder a um 
transplante de Outono (setembro/outubro), na condição de proteger impreterivelmente as árvores 
de geadas ou frio intenso (colocação em estufa de inverno). 

O objectivo do transplante é duplo: renovar o substrato que terá perdido as suas propriedades, 
de drenagem em particular (substrato compacto, arejamento diminuído pelos depósitos de adubo 
orgânico), e rejuvenescer o sistema radicular (eliminar as raízes mortas e podres, podar as 
raízes para as ramificar e trazer para mais próximo da base as raízes finas que provêem o 
alimento). 

A drenagem é a qualidade essencial do substrato dos pinheiros: as raízes são muito sensíveis 
ao apodrecimento pelo excesso de água estagnada. O transplante impõe-se no momento em 
que temos a sensação de que a água são se escoa tão rapidamente como devia, ou tem 
dificuldades em penetrar no substrato, e este já não seca com tanta rapidez. Igualmente, impõe-
se sobretudo no caso de uma árvore que não se encontra num substrato apropriado (árvores 
provenientes de yamadori, ou adquiridas em viveiro, ou bonsai obtidos com um substrato de 
importação medíocre). 

Antes de começar a operação, convém preparar previamente o substrato e o vaso para o qual 
vamos transplantar a árvore, com as redes de drenagem fixadas, e o arame de fixação no lugar. 

 

 

 



III.2. Observar o torrão: 

 

Começamos por extrair do vaso a massa radicular, procurando danificá-la o menos possível. Se 
encontrarmos sobre as raízes uma rede de filamentos brancos, que exalam um odor a 
cogumelos, é muito bom sinal: tratam-se de fungos que vivem em simbiose, em associação com 
as raízes, eles entranham-se por todo o substrato e abastecem as raízes com água e nutrientes 
que encontram. Em troca, obtêm das raízes os açúcares essenciais à sua sobrevivência. 
Chamamos de "microrrizas" a este fenómeno de associação raízes/fungos. As raízes dos 
pinheiros retiram grandes benefícios desta associação, assim como várias outras árvores (em 
particular os carvalhos, os carpinus, etc.). Se as microrrizas estiverem presentes, é necessário 
reintroduzi-las no novo substrato, ao conservar-se elementos do antigo que contêm esses 
fungos. Se não estiverem presentes, podemos introduzi-las artificialmente: existem esporos 
disponíveis em revistas especializadas em bonsai (www.maillot-bonsaï.com, por exemplo), ou, 
de modo mais simples, ao introduzir no substrato pedaços de casca de pinheiro fresca, em que a 
compostagem vai incitar ao aparecimento dos fungos. De toda a maneira, a decomposição das 
raízes mortas no substrato irá levar no fim ao aparecimento de microrrizas. 

 

III.3. Eliminar o substrato antigo: 

 

De seguida, é preciso retirar delicadamente o antigo substrato das raízes, com a ajuda de 
pauzinhos de bambu (iguais aos dos restaurantes asiáticos), danificando o menos possível as 
raízes. É neste momento que é necessário ser-se bastante prudente, porque as raízes do 
pinheiro são frágeis e quebradiças. Não é necessário puxar o substrato das raízes, o que 
aumenta o risco de as quebrar, mas fazer cair a terra, enquanto se desembaraça suavemente as 
raízes. É uma operação que pode ser longa! Não deve ser realizada em plena exposição ao sol 
e ao vento, pois as raízes estão despidas. Não hesitar em humedecê-las periodicamente com 
um borrifador, para evitar que sequem. 

Se for um transplante clássico, de uma árvore que já se encontra num vaso de bonsai, num 
substrato apropriado, não é necessário retirar toda a terra das raízes, mas sim apenas uma terça 
parte do limite exterior. Sobretudo, é a parte de cima do torrão que é necessário retirar, onde 
muitas vezes o substrato se encontra mais compacto, devido aos depósitos de adubo. 

Se se tratar de uma árvore de viveiro que cresce num substrato inadequado (humus, terra de 
jardim, etc.), é necessário retirar o máximo do antigo substrato para melhor assegurar a 
drenagem, e não deixar ficar no centro do torrão uma parcela de terra esponjosa ou argilosa que 
não secará jamais. É uma operação arriscada, mas necessária. No pior dos casos, deixaremos 
uma parte do antigo substrato, com a promessa de o retirar no próximo transplante (é necessário 
ter-se atenção com a rega até esse momento). 

Se for uma árvore proveniente de yamadori, que foi colocada num vaso de cultura, mergulhada 
num substrato drenante e que respondeu bem (2 a 3 anos, pelo menos), é necessário retirar o 
substrato original (argiloso muitas das vezes), com a ajuda dos pauzinhos de bambu, evitando 
partir o menor número de raízes 

Qualquer que seja a situação, é vivamente desaconselhado retirar todo o substrato de só uma 
vez para os pinheiros com mais de 2 ou 3 anos. Sobretudo, deve-se evitar, sempre que possível, 
passá-los por um jacto de água, como o faríamos sobre as raízes das folhosas para as 
desembaraçar do substrato antigo.  

 



III.4. A poda de raízes: 

 

Uma vez retirado parcialmente o substrato antigo, devemos desembaraçar as raízes, 
preservando as mais finas. Ao observar as raízes, distinguimos partes negras, castanhas e 
brancas. As partes brancas, situadas nas extremidades, são as raízes finas activas, essenciais à 
sobrevivência da árvore. As partes castanhas são os canais de circulação, mas não crescem. As 
partes negras estão mortas e apodrecidas. 

Depois, devemos cortar e retirar as raízes mortas, e se necessário podar algumas raízes vivas. 
Mas atenção: para a poda de raízes, prevalece a mesma regra que para a zona aérea, não 
podamos jamais debaixo de um rebento, não deixamos jamais um ramo sem rebentos. De igual 
modo, para as raízes, não podamos se não nos assegurarmos de deixar uma parte branca activa 
atrás do corte. Se apenas deixarmos parte castanha, existem muito poucas hipóteses de 
emergirem raízes finas atrás do ponto de corte. Isso implica que não se deve sobretudo cortar 
«dentro do molho», como poderia ser feito com uma folhosa. É preciso seleccionar raiz a raiz. 
Assim, estamos por vezes obrigados a deixar ficar longas raízes, porque não existem raízes 
finas de substituição mais atrás. Esperamos que, no decorrer das próximas estações de 
crescimento, surjam novas raízes finas, o que permitirá um corte superior no próximo 
transplante. Como em todos os transplantes, tentaremos podar mais as raízes que crescem 
verticalmente, e favorecer o crescimento e ramificação das raízes horizontais, para formar o 
nebari. 

 

III.5. Colocar a árvore no novo substrato: 

 

Uma vezes realizada a poda, é necessário colocar a árvore sobre o montículo de substrato no 
melhor local dentro do vaso, numa posição geralmente descentrada (sobretudo nos vasos 
rectangulares e ovais). Repartir bem as raízes de modo radial, e se necessário, mantê-las em 
posição utilizando pequenos fragmentos de pauzinho de bambu como calços. Fixar bem a árvore 
com a ajuda de arame colocado através dos orifícios do vaso, para que não se mova. Não 
hesitar em proteger as raízes com um pedaço de borracha, de plástico, ou de câmara-de-ar.  

Depois, fazer penetrar o substrato entre as raízes, com a ajuda de um pauzinho de bambu. 
Juntar progressivamente o restante substrato, assegurando-se de cada vez que não ficam 
bolsas de ar entre as raízes. Por fim, regar abundantemente, até que a água saia limpa pelos 
orifícios de drenagem.  

 

III.6. Cuidados pós-transplante: 

 

Colocamos a árvore num local luminoso, mas abrigada do calor do sol. Se as temperaturas não 
estiverem quentes, podemos deixar o pinheiro transplantado ao sol. Mas como as raízes ainda 
não estão em condições de alimentar adequadamente a árvore, deve-se molhar as agulhas com 
água limpa, bastantes vezes ao dia: atenção que não se deve regar demasiado o solo, evitando 
saturar com água, pois a árvore bebe menos do que o normal. Esperar que o substrato esteja 
seco à superfície.  

Para ajudar o pinheiro recém-transplantado podemos juntar à água (desde a primeira rega) um 
produto como o Tonus V (ver "gamme bonsaï/régénérant" em http://soins.sante.bonsaï.free.fr/) 
ou Superthrive (http://www.superthrive.com), soluções de vitaminas e hormonas que estimulam o 



crescimento radicular. Ao fim de um mês, parar este tratamento, que se tornou inútil pois o 
sistema radicular está estabelecido, e poderia provocar fenómenos de habituação. Por 
precaução, deve-se evitar realizar um metsumi ou um mekiri no ano do transplante: pode resultar 
na perda de vigor da árvore. 

 

IV. TÉCNICAS DE FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO: 

 

Formar um pinheiro em bonsai implica dominar um certo número de técnicas, que visam à 
realização dos seguintes objectivos: 

1) Equilibrar a força dos crescimentos nas diferentes partes da árvore; 

2) Fazer aparecer novos rebentos na madeira velha, a fim de densificar a folhagem e/ou de 
a substituir; 

3) Reduzir o tamanho das agulhas. 

De facto, os pinheiros têm particularidades de crescimento que é necessário conhecer e ter em 
conta:  

a) A dominância apical: é a tendência natural da árvore em ver os seus rebentos do topo e 
da extremidade dos ramos a ultrapassar em força os ramos baixos e as zonas interiores. 
Se não contrariarmos esta tendência, os ramos baixos e interiores vão enfraquecer e 
podem mesmo morrer. 

b) O pinheiro não rebenta espontaneamente sobre a madeira velha: a folhagem vive na 
extremidade do ramo, as agulhas permanecem 3-4 anos sobre os ramos, depois secam 
e caem. A madeira velha permanece despida, à sombra da folhagem jovem. Em bonsai, 
procuramos ter uma vegetação mais próxima do tronco, compacta e disponível no 
coração dos ramos, para sugerir um largo patamar de folhagem. 

c) A tendência que a grande parte dos pinheiros tem de produzir agulhas longas (sobretudo 
nas zonas fortes), desproporcionadas relativamente às dimensões do bonsai. 

Para controlar estes pontos, é necessário utilizar as técnicas seguintes. Após descrevê-las, com 
o seu efeito respectivo, iremos verificar em seguida como e quando as associar. 

 

IV.1. A pinçagem das velas ou “metsumi”: 

 

Chamamos «vela» ao broto do pinheiro que se alonga na primavera, antes que surjam as 
agulhas. Pinçar as velas significa partir uma parte da vela com os dedos, segurando a base com 
o polegar e o indicador de uma mão, e fazendo rodar sobre si o alto da vela com o polegar e 
indicador da outra mão para que se separe adequadamente. Cortamos por norma 2/3 das velas 
fortes, 1/3 das médias, e não mexemos nas mais fracas. Esta pinçagem é chamada de 
«metsumi» pelos japoneses, o que quer dizer «seccionamento de todo o novo crescimento 
verde». O metsumi tem por função abrandar o crescimento: a vela pinçada vai se abrir 
progressivamente, mas menos vigorosamente do que se a deixássemos desenvolver 
naturalmente. Por outro lado, os outros brotos não pinçados vão beneficiar da energia que a vela 
pinçada deixa de consumir. Aqui está a razão pela qual pinçamos mais os rebentos vigorosos, 
geralmente antes dos medianos. Esta pinçagem faz aparecer novos brotos na base da vela, que 
estavam adormecidos e foram assim estimulados. 



Atenção: como a pinçagem trava o crescimento do ramo e diminui o seu vigor, não deve ser 
realizado sobre um ramo ou uma árvore que queremos que engrosse e se alongue. 
Normalmente, esta pinçagem é realizada sobre árvores já formadas, em que queremos manter a 
sua forma e equilíbrio. Em particular, não é uma operação benéfica para uma árvore acabada de 
ser transplantada, porque é justamente a actividade dos novos rebentos que vai estimular o seu 
sistema radicular. 

 

IV.2. A remoção de agulhas: 

 

Como vimos, o pinheiro produz novos ramos em cada ano, com uma nova série de agulhas, que 
vão fazer sombra às dos anos precedentes. Estas últimas tornam-se cada vez mais baças, e 
consomem energia sem serem verdadeiramente úteis à árvore. Vão enfraquecendo a pouco e 
pouco, deixando o interior da árvore sem folhagem, e demasiado à sombra para que possam 
surgir novos rebentos. Ora, em bonsai, procuramos justamente provocar esta «rebentação 
anterior», quer dizer, estimular a eclosão de novos rebentos na madeira velha, a fim de produzir 
brotação que irá permitir densificar a folhagem, ou de reestruturar ramos demasiado longos, ou 
mal colocados. Para isso, é necessário remover as velhas agulhas, com 2 ou mais anos, para 
permitir ao sol chegar ao interior dos ramos e acordar os brotos adormecidos. A energia que era 
consumida pelas agulhas velhas beneficiará assim estes novos rebentos. 

Podemos retirar as agulhas velhas à mão, uma a uma. Podemos igualmente cortá-las com uma 
tesoura bem afiada, cerca de 3 mm do seu ponto de ancoragem. É menos cansativo. A base do 
grupo de agulhas vai secar e cair, sem risco de danificar os brotos adormecidos. Realizamos 
geralmente esta operação entre Agosto e Setembro, no momento em que a árvore começa a 
acumular as suas reservas e são formados os brotos do ano seguinte, e em que a luminosidade 
ainda é suficiente para a estimulação da rebentação. Para equilibrar a força dos ramos, 
retiramos, numa árvore formada, todas as agulhas velhas nas zonas mais fortes, e mais algumas 
do próprio ano nas zonas muito fortes; todas as agulhas velhas nas áreas médias; e não 
tocamos nas zonas fracas. Assim, a circulação da seiva vai se equilibrar pouco a pouco. 

Podemos reparar que, depois da remoção de agulhas, a árvore, que perdeu bastante da sua 
massa verde, bebe menos. Atenção à adaptação da rega. Quando os novos rebentos 
aparecerem ainda são frágeis, pelo que é necessário que se estabeleçam (1 a 2 anos) até que 
possa suprimir-se a extremidade do ramo. 

 

IV.3. A selecção dos brotos: 

 

Assim que surgirem os novos brotos, deve-se seleccionar imediatamente aqueles que interessa 
manter e eliminar os restantes. No que respeita aos brotos que surgem na extremidade do ramo, 
apenas conservamos dois: para os ramos fortes, conservamos os dois mais fracos, para os 
ramos fracos, mantemos os dois mais fortes. Se pretendemos fazer crescer e engrossar o 
ramos, conservamos um terceiro broto, como tira-seiva, que cortaremos em seguida. 
Tentaremos conservar os brotos que crescem horizontalmente, e eliminamos os que crescem na 
vertical, tanto para cima como para baixo. Conservar 3 ramos, ou mais, que partem do mesmo 
ponto é um erro, pois isso não transmite uma impressão de ramificação natural. Para além disso, 
produzirá um engrossamento pouco estético do ponto de ancoragem dos ramos… 

 



IV.4. A poda dos rebentos maduros, ou “mekiri”: 

 

Quando nós procedemos à pinçagem dos rebentos novos, ou metsumi, atrasamos o 
crescimento, mas não estimulamos verdadeiramente o aparecimento de nova rebentação, 
porque a brotação jovem não teve tempo de fazer as reservas. Alguns poderão surgir na base do 
ramo pinçado, mas de uma forma relativamente pouco espectacular. Um método eficaz para 
provocar a rebentação atrás consiste em cortar com a tesoura os ramos correspondentes ao 
crescimento do ano corrente, assim que tenham atingido a maturidade, o que acontece 
geralmente no final de Junho, inícios de Julho. Nesse momento, as agulhas estão 
completamente abertas e desenvolvidas, o ramo está em actividade e começa a lenhificar-se. A 
poda neste período vai significar a eliminação do rebento apical e assim desinibir os que estão 
adormecidos mais atrás. 

Para o pinheiro negro do Japão, que é um pinheiro forte, podamos, com a tesoura, todo o novo 
crescimento na sua totalidade, por cima das agulhas do ano precedente, deixando alguns 
milímetros da brotação mais recente, para evitar a retracção da seiva. Fazemos isso em duas 
etapas: começamos por seccionar os brotos de vigor mediano. Dez dias depois, 
aproximadamente, cortamos os mais fortes. Com alguma sorte, as zonas médias assumiram 
algum avanço no que respeita à rebrotação. Como sempre, evitamos tocar nas zonas mais 
fracas. Podemos mesmo refinar esta reequilibração ao remover totalmente as agulhas do 
crescimento forte (sem cortar), na altura em que podamos as zonas médias: assim, estas últimas 
terão um avanço ainda maior relativamente ao crescimento forte, que será cortado dez dias mais 
tarde. Veremos, nas semanas seguintes, o aparecimento de novos rebentos no local do corte, e 
igualmente mais atrás. Será então necessário seleccionar os futuros rebentos (ver secção IV.4.).  

Para os outros pinheiros, considerados como fracos, é necessário ser-se mais prudente, pois 
reagem menos vigorosamente à poda. Cortamos assim apenas metade do crescimento do ano 
corrente, deixando três ou quatro pares de agulhas novas como tira-seiva. Começamos pelo 
crescimento forte, e 10-2 dias mais tarde, cortamos o médio. Novamente, não tocamos nas 
áreas fracas. A rebrotação é mais lenta do que com o Pinus thunbergi. De facto, arriscamos a 
que os rebentos cheguem ainda muito frágeis ao inverno. Podemos esperar um pouco, e realizar 
esta poda no Outono, ou no início de Setembro, o que leva a que os rebentos apenas surjam na 
primavera seguinte. 

Os japoneses chamam "mekiri" a esta poda, o que quer dizer, poda do crescimento maduro. 
Tem o papel de estimular o aparecimento de nova brotação anterior; e é mais eficaz quando é 
realizada alguns tempos depois de uma remoção de agulhas, que tornou os ramos menos 
compactos. Esta poda não terá o efeito desejado se a árvore não estiver de boa saúde, e bem 
fertilizada. O mekiri é uma intervenção que força o ramo a fazer uma segunda brotação no ano. 
É assim uma operação muito esgotante, que apenas pode ser praticada sobre o crescimento 
forte e mediano da árvore, nunca sobre o mais frágil. Igualmente, evitaremos realizá-lo numa 
árvore recém-transplantado, a menos que demonstre sinais de grande vigor. 

 

IV.5. A modelação: 

 

É necessário aramar e/ou baixar os ramos com tensores, para os posicionar e os “abrir”, quer 
dizer, os repartir de modo a criar espaços arejados, para que o ar e a luz cheguem a todas as 
partes da árvore e favoreçam a rebrotação. Tradicionalmente, arama-se os pinheiros com fio de 
cobre, bastante mais rígido do que o de alumínio, o que permite ligar os ramos com um diâmetro 



de fio mais pequeno. Regra geral, podemos determinar o bom diâmetro do fio ao retirar uma 
porção de 10-12 cm, e apoiar a extremidade do arame sobre o ramo. Se o ramo dobrar e o 
arame não, quer dizer que o diâmetro não é demasiado fino. 

Podemos aramar no Outono ou no fim do inverno. É um período em que a seiva circula menos 
que na primavera ou no verão. Deste modo, arriscamos menores perdas de seiva. Sobretudo, 
não ficamos em risco de danificar os jovens rebentos. Mas podemos aramar igualmente em 
Junho: os ramos estão mais flexíveis e as feridas cicatrizam mais rapidamente. É necessário 
proteger com ráfia molhada, bem apertada, antes de colocar o arame, e sermos extremamente 
cuidadosos com os rebentos. 

Deixamos os arames colocados entre 1 ano ou 2, de acordo com o vigor da árvore. Mas 
sobretudo, é preciso verificar regularmente, de acordo com a época de crescimento, se o arame 
não está a encastrar-se na madeira. É comum ouvir-se dizer que, ao aramar, devemos 
direccionar sempre a extremidade do ramo para cima, mas tal não é uma necessidade: em todo 
o caso, este procedimento irá favorecer o vigor dos brotos terminais, melhor expostos ao sol, em 
detrimento dos situados mais atrás. Na generalidade dos casos, as velas se redireccionarão para 
cima, o que irá resultar, no fim de contas, numa melhor ondulação do ramo. 

 

IV.6. Jin e shari: 

 

Os pinheiros na natureza apresentam muitas vezes porções de madeira morta: ramos baixos 
que definham por falta de luz, porções de tronco e ramos que secam sob o efeito de ventos 
gelados, ou de quedas de neve ou granizo, etc. Faz todo o sentido tentar recuperar esses 
elementos em bonsai. Mas é necessário que isso seja pertinente relativamente ao estilo e ao 
projecto da árvore. Será um pouco surpreendente encontrar um shari (porção de tronco com 
cortiça morta) espectacular numa árvore direita e calma que evoca uma paisagem de planície. 
Ao mesmo tempo, será desconcertante, num tronco dobrado ou muito curvo, encontrar um shari 
na zona interior, relativamente à posição do sol. A madeira morta indica sempre os traços de 
uma luta contra os elementos, e testemunha a resistência da árvore. Neste sentido, os 
japoneses têm o costume de apresentar a madeira morta nos P. parviflora e P. densiflora, mas 
raramente sobre os P. thunbergii, que evocam simbolicamente a força viril dos samurai: que 
assim se deve “mostrar sem feridas”. No entanto, podemos encontrar trabalhos em madeira 
morta sobre alguns pinheiros negros da Kokufu-Ten, ou noutras exposições de prestígio. A regra 
será a de não abusar na madeira morta, de cuidar para que a sua presença e o seu aspecto 
sejam coerentes com o projecto global da árvore. Enfim, que a madeira morta não prenda a 
atenção em detrimento das outras partes da árvore.  

Para criar um jin (ramo sem casca), cortamos a cortiça ao longo do ramo com o alicate de corte 
lateral, depois retiramo-la, por exemplo, com um alicate de jin. Podemos igualmente, para dar a 
impressão de uma laceração natural, continuar a descascar na madeira debaixo da cortiça. 
Depois partimos a extremidade do ramo a fim de criar uma impressão de ter sido quebrado por 
factores naturais.  

Para o shari, delimitamos a porção de tronco a descascar, depois retiramos a cortiça com um 
canivete, ou uma lâmina bem afiada, tendo atenção para que o corte não seja demasiado 
rectilíneo. 

Podemos de seguida tratar a madeira morta ao queimá-la com um maçarico. Escovamos de 
seguida com um escova de nylon húmida. Podemos aplicar de seguida, sobre a madeira húmida, 
líquido para Jin, que embranquece, endurece e desinfecta. Para atenuar a brancura artificial 



deste produto, podemos misturar com um pouco de guache negro ou tinta-da-china. Em vez de 
passar continuamente líquido para Jin na madeira morta, podemos simplesmente pulverizar 
anualmente com uma solução de líquido de Jin (nas proporções de 1/20), no final do inverno, 
sobre toda a árvore: tem uma função insecticida e fungicida (enxofre), e dá um aspecto mais 
natural e menos contrastado à cortiça e à madeira morta. 

 

IV.7. Aplicações concretas: 

 

Neste momento, vejamos dentro de que casos podemos aplicar estas técnicas, e como as 
combinar. A primeira regra na cultura dos pinheiros é «um só trabalho de cada vez». O pior erro 
será o de querer transplantar, pinçar, remover as agulhas, podar e modelar, tudo no mesmo ano. 
Na maior parte dos casos, a árvore perecerá. No melhor dos casos, ficará extremamente 
debilitada, e terá necessidade de vários anos de bons cuidados para recuperar o seu vigor. 

Por prudência, num ano de transplante, não se deve realizar o metsumi, que diminui o vigor do 
crescimento, assim como a produção de raízes. Podemos, em rigor, remover as agulhas velhas 
no fim da estação e fazer um mekiri ligeiro sobre os rebentos mais fortes. Vejamos alguns casos 
frequentemente encontrados:   

 

IV.7.1. Um bonsai maduro: 

 

É um pinheiro bem formado, bem enraizado no seu vaso, num bom substrato. Está colocado em 
pleno sol. A sua forma está estabelecida, é necessário mantê-la, controlando o equilíbrio dos 
crescimentos.  

Antes de tudo, dizer que é um caso relativamente raro!! De qualquer modo, não permanece 
muito tempo nesta condição: os ramos fortificam, a ramificação densifica-se e deve ser refeita 
periodicamente. É um estado passageiro da árvore, não um resultado definitivo. 

Para os pinheiros fracos: no período de desenvolvimento dos novos rebentos (primavera), pouco 
ou nenhum adubo; fazer um metsumi nos brotos mais fortes para os alinhar com os restantes. 
No momento em que as agulhas surgem, espaçar um pouco as regas, para que não se 
alonguem demasiado. Começar a administrar o adubo assim que estejam bem abertas (cerca do 
início de Julho). Ao longo de Agosto, remoção de agulhas: retirar todas as agulhas dos anos 
precedentes nos ramos fortes. Para os ramos médios, deixar um ou dois pares de agulhas do 
ano anterior. Não tocar nos ramos fracos. Se a árvore estiver bastante vigorosa, podemos fazer 
um mekiri, em Setembro (não tocar nas áreas fracas), começando pelo crescimento forte, e 
seguindo uma dúzia de dias mais tarde para as zonas médias. Laurent Breysse aconselha 
mesmo em esperar por Novembro para fazer o mekiri. Podemos aramar ligeiramente os 
pequenos ramos para os colocar em posição no fim da estação. Como medida de prudência, não 
se deve a todo o custa fazer um mekiri em cada ano, deve-se deixar a árvore “encher”, deixá-la 
“solta”, como diria Patrice Bongrand, para que recupere o vigor, e responda bem às 
intervenções. Uma vez mais, apenas se deve trabalhar uma árvore em pleno vigor. Se não, 
cuidaremos da boa cultura (rega, sol, adubo) até que recupere as forças. 

Para os pinheiros negros do Japão (pinheiro forte): são árvores naturalmente muito vigorosas, 
capazes de fazer espontaneamente uma segunda brotação no período de verão. Igualmente, 
após a poda, emitem novos brotos, o que resulta num segundo crescimento. Na primavera, 
metsumi sobre as velas mais fortes. No início do verão, aproximadamente no início de Julho, 



fazer um mekiri: começar por seccionar totalmente os crescimentos novos de força média. Ao 
mesmo tempo, retirar todas as agulhas para os mais fortes. Uma dezena de dias mais tarde, 
cortar o crescimento forte por completo. Não tocar nas zonas fracas. Uma vez que surjam os 
novos brotos, em Agosto, realizar uma selecção: apenas conservar dois brotos por ponto de 
inserção, de preferência colocados horizontalmente na extremidade do ramo. Nas zonas fortes 
da árvore (ápice e extremidades dos ramos), conservamos os brotos mais pequenos, nas zonas 
fracas, apenas conservamos os mais fortes. Entre Setembro e Dezembro, remover as agulhas, 
cortando as mais velhas pela base, com uma tesoura. Deixar dois ou três pares para os ramos 
fortes, um pouco mais nos ramos fracos. A partir de Setembro e até Março, podemos aramar e 
eliminar os ramos em excesso. Neste caso, não é necessário utilizar pasta de cicatrização: a 
água da rega solidifica a resina que escorre das áreas de corte. Além disso, a pasta cicatrizante 
tem tendência a manter a resina líquida. 

 

IV.7.2. Um bonsai num mau substrato: 

 

É um bonsai estabelecido, por vezes um pré-bonsai, que foi comprado com um mau substrato, 
insuficientemente drenante: em akadama que se foi desfazendo e compactando, ou ainda, em 
argila de importação chinesa. O seu crescimento é medíocre, porque as suas raízes não 
conseguem respirar bem e se desenvolver. O primeiro objectivo é estabelecê-lo num bom 
substrato, a fim de recuperar o vigor, e possa responder bem aos trabalhos. O transplante pode 
ser um pouco delicado: poucas raízes activas, um torrão radicular compacto. Se se tratar de 
akadama ainda um pouco granulosa, podemos retirá-la inteiramente com a ajuda de pauzinho de 
bambu. Mas para a argila, a única solução será de aplicar um jacto de água, não muito forte, 
para não partir as raízes mais finas. É um trabalho delicado, mas essencial, pois será perigoso 
para a árvore, manter um substrato composto em metade por argila colante, e a outra metade 
por substâncias granulosas, que secarão mais depressa, o que proporcionará duas zonas de 
drenagem completamente diferentes. 

Neste processo, evitaremos cortar qualquer raiz viva: temos de assegurar a recuperação. 
Eliminamos todas as partes mortas. Deixamos crescer pelo menos um ano livremente, sem 
qualquer intervenção. Este transplante deve ser feito na primavera, de preferência, ou no 
Outono, em Setembro. Fazê-lo mais tarde, no inverno, obriga à sua protecção numa estufa de 
inverno luminosa, para protecção do frio. 

 

IV.7.3. Uma árvore de viveiro clássica, em vaso de cultura: 

 

Trata-se de uma árvore que foi, normalmente, cultivada na terra, e que se encontra plantada 
num vaso de plástico, num solo mais ou menos compacto, com alguma casca de pinheiro 
decomposta, que não é propício à vida das raízes durante muito tempo, sobretudo nas regiões 
húmidas. A sua vantagem prende-se com o facto de que normalmente não é regada com muita 
frequência. Trata-se sobretudo de uma árvore jovem, fortemente fertilizada, com longos entre-
nós, ramos direitos, e um nebari não trabalhado; o que não a torna à partida uma boa candidata 
à bonsaificação. Sem falar do ponto de enxerto pouco estético de muitos dos exemplares 
comerciais.  

Na maioria dos casos, são árvores que não permitirão bons resultados. No entanto, se 
encontrarmos um exemplar interessante e saudável, é necessário verificar o estado das raízes: 
devemos observar a existência de raízes brancas e, se possível, a existência de microrrizas. Se 



a árvore estiver saudável, podemos cortar os ramos completamente inúteis no Outono. E 
transplantamos assim que possível. Deixamos secar bem o torrão, e desembaraçamos as raízes 
com a ajuda de um pauzinho de bambu, tendo o maior cuidado com as raízes finas. Durante o 
transplante, é necessário eliminar as raízes mortas e podres. Envasar num substrato bem 
drenante e esperar um ano ou mais antes de qualquer intervenção. 

 

IV.7.4.  Uma árvore de yamadori: 

 

Trata-se de uma árvore que cresceu de um modo mais ou menos natural em plena terra, ou 
numa bolsa de terra sobre uma rocha, e que nós queremos aclimatar à cultura em vaso para 
transformar em bonsai. O yamadori é, sem dúvida, a operação mais delicada a realizar com o 
pinheiro, a que exige maiores cuidados e paciência. Em França, alguns amadores e profissionais 
fizeram deste processo a sua especialidade, desenvolvendo técnicas variadas, adaptadas a 
cada espécie e às particularidades dos locais de recuperação. É sempre obrigatório dispor de 
uma autorização do proprietário do terreno para proceder à retirada da árvore. 

O yamadori é feito no Outono ou na primavera, de acordo com as regiões e os meios de 
protecção posterior de que dispomos. Nas regiões quentes, como no sul de França, por 
exemplo, realizamos o yamadori sobretudo no Outono, porque os invernos são mais suaves, 
mas os verões muito quentes e secos: uma árvore retirada em Março terá que suportar o calor e 
a seca muito rapidamente. Enquanto que no fim de Agosto/início de Setembro, as raízes ainda 
se encontram activas, a árvore fez as suas reservas, o que lhe permitirá refazer as suas raízes 
antes da chegada do frio. É necessário protegê-la das geadas, em estufa de inverno, e borrifar o 
mais possível. O ideal para a recuperação é uma atmosfera quente e bastante húmida, protegida 
do vento e do sol directo. Nos climas mais nórdicos, devemos realizar o yamadori sobretudo na 
primavera: o calor do verão não será muito intenso, enquanto que o inverno rigoroso colocará 
mais facilmente em perigo uma árvore fragilizada.  

O critério mais importante para a escolha de um yamadori é a qualidade estética da árvore: é 
inútil retirar uma árvore da qual não consigamos fazer um bonsai interessante. Outro aspecto, 
igualmente importante, é a sua saúde: é melhor não retirar uma árvore debilitada, que arriscará 
não recuperar. É melhor igualmente evitar fazer um yamadori com uma árvore que não podemos 
retirar sem o máximo de raízes. Enfim, é necessário assegurar as chances de recuperação pós-
retirada, com os cuidados adequados. Para isso, o mais importante é garantir a realização do 
processo obtendo o máximo de raízes activas. Um teste importante, antes do yamadori, consiste 
em mexer o tronco com os dedos. Se o trono se mexer ligeiramente no solo, é mau sinal: 
significa que a árvore tem poucas raízes, por ventura longas; as raízes finas estarão muito 
afastadas do tronco. É melhor evitar retirar essa árvore. Se, pelo contrário, a árvore se mostrar 
firmemente agarrada ao solo, significa que tem bastantes raízes perto do tronco, e portanto, 
bastantes raízes finas. 

No momento do yamadori, podemos cortar os ramos que considerarmos totalmente inúteis. Mas 
é melhor guardar o máximo de ramos para assegurar a recuperação e permitir várias hipóteses 
de escolha na altura da formação. Escavamos um círculo à volta do tronco, isolando um torrão 
com um raio proporcional à copa da árvore após a poda, lateralmente, assim como em 
profundidade. Retiramos o torrão e voltamos a encher o buraco, de maneira a que a operação 
não perturbe a paisagem. Se as partes do torrão não apresentam claramente raízes, podemos 
descobri-las com a ajuda de um pauzinho de bambu. Mas evitar mexer demasiado nas raízes. 
Embrulhamos firmemente o torrão num tecido húmido, fechamos com um cordel, para assegurar 
que permanece intacto durante o transporte. 



Uma vez em casa, desembrulhamos o torrão. Aí, existem duas situações possíveis. Ou a árvore 
cresceu num solo argiloso, ou num solo granuloso. Se o solo for argiloso, deve-se tentar remover 
a argila das raízes, com a ajuda de um pauzinho de bambu, para permitir o transplante da 
árvore. Mas sem ferir nem cortar raízes. Podemos igualmente eliminar a argila com um jacto de 
água, se o pauzinho não o permitir fazer sem estragos. Depois, coloca-se a massa de raízes 
num substrato drenante, com granulometria elevada, de maneira a que as raízes estejam em 
bom contacto com o novo substrato. Atenção em manter pelo menos 5 cm de novo substrato 
entre as raízes e a parede do vaso, ou da caixa de cultura. Juntar, se necessário, casca de 
pinheiro, assim como um pouco de terra, nas regiões mais quentes. Podemos, por exemplo, 
colocar a árvore num contentor cheio de casca de pinheiro grossa. É bastante drenante e retém 
água ao mesmo tempo. 

Colocar ao abrigo do vento, em meia-sombra, ou em estufa de inverno, vaporizar a folhagem 
várias vezes ao dia, pois a árvore beberá mais pelas agulhas que pelas raízes, durante algum 
tempo. Começar a fertilizar suavemente, com adubo orgânico, com os primeiros sinais de 
recuperação. Proteger do frio. Evitar realizar qualquer trabalho antes de, pelo menos, o segundo 
período de crescimento em vaso. Á medida que as agulhas crescem bem, e atingem um bom 
comprimento, podemos ficar mais seguros quanto à recuperação. Se a árvore esteve num 
substrato rochoso ou arenoso, colocamos o torrão, sem lhe tocar, numa caixa repleta de um 
substrato igualmente drenante, sem perturbar as raízes. Deve-se proceder aos mesmos 
cuidados pós-yamadori.  

Se a árvore responder bem, ao fim de duas estações de crescimento, podemos perspectivar um 
transplante, com poda selectiva das raízes, e eliminação total da terra de origem, a fim de 
adaptar a árvore às dimensões de um vaso de bonsai. Esperar ainda um ano antes de qualquer 
trabalho de aramação ou podagem. Pode-se realizar, no entanto, a remoção de agulhas. 
Portanto, é necessário que a árvore recupere o vigor, esteja bem aclimatada à vida em vaso, 
para que reaja bem às intervenções. Evitar trabalhar a parte aérea da árvore até que as raízes 
estejam bem estabelecidas, num bom substrato. 

No que respeita ao yamadori, podemos consultar com interesse as três seguintes páginas: 

http://jcbonsai.free.fr/Prelever.html/ 

http://jcologne.club.fr/prelev_pins.html 

http://www.artisanbonsai.com/ 

 

IV.7.5. Uma árvore obtida a partir de semente: 

 

A estaquia é muito aleatória para o pinheiro : apenas o P. Thunbergii e o P. parviflora "Zuisho" 
são considerados como reprodutíveis por esta técnica, embora com uma taxa de sucesso 
modesta. O alporque, pouco utilizado, parece ter alguns resultados, pelo que pode ser alvo de 
algumas tentativas (ver, por exemplo, os conselhos de Takuzo Sugimoto, no site: 
http://www.kuromatsuen.fr/MarcottePin.html). No entanto, o modo de reprodução mais fácil e 
com maiores garantias de sucesso nos pinheiros é, sem dúvida, a partir de semente.  

Recolhemos as sementes nas pinhas maduras, mas ainda fechadas. Colocamos as pinhas sobre 
um aquecedor, ou por detrás de um vidro exposto ao sol, para que se abram. Recolhemos as 
sementes, às quais retiramos as sâmaras. Conservaremos as sementes em local seco, abrigado 
do calor e da luz. Na primavera, quando o tempo começar a ficar mais quente, em Abril, 
plantamos as sementes, sem ser necessário estratificar, num tabuleiro para sementeira, repleto 
de areia grossa, ou numa mistura de pedrisco e turfa. Aproximadamente, ao fim de um mês, os 



rebentos aparecem, com as suas primeiras «agulhas», que são de facto cotilédones. Assim que 
surgirem as primeiras verdadeiras agulhas, ao fim de 2/3 semanas, podemos retirar as jovens 
plantas, cortar a raiz pivot, e plantar em vasos individuais de plástico (substrato standard para 
pinheiro). Colocamos a meia-sombra durante 2 semanas, e depois em pleno sol, começando a 
fertilização orgânica. 

Se a planta crescer bem, podemos começar a sua formação, ligando com arame de alumínio, 
desde o primeiro Outono. Se o crescimento não for satisfatório, esperar mais um ano, até que o 
tronco atinja aproximadamente o diâmetro de um cabo USB. Podemos aramar a totalidade do 
tronco, sem apertar as agulhas, nem cortá-las. É importante que a jovem planta tenha o máximo 
de agulhas possível. É melhor usar 2 fios de arame de grossura média do que um único fio mais 
grosso, que poderá marcar mais a cortiça. De qualquer maneira, a cortiça ainda não está 
formada, pelo que o fio pode marcar no tronco sem perigo: as marcas irão desaparecer. A ideia é 
de dar uma curvatura no tronco, logo de início. Isso permitirá produzir pinheiros de tamanho 
shohin, em que as curvas e os ramos estão mais próximos do nebari. Será necessário criar 
curvas em três dimensões, e não simplesmente em duas, chegando mesmo a exagerar estas, 
pois, ao engrossar, o tronco irá absorver um pouco estas curvaturas. 

Neste momento, temos jovens plantas de uma estação ou duas, em vaso individual; o objectivo é 
o de criar movimento e engrossar o tronco. Para isso, é preciso deixar crescer a copa da planta, 
sem quaisquer cortes: qualquer poda (metsumi ou mekiri) enfraquecerá a jovem árvore e 
retardará o processo de formação. Na altura do crescimento, rebentos jovens vão aparecer 
espontaneamente no tronco, entre as agulhas. Eles são muito importantes porque irão permitir 
produzir os futuros ramos mais baixos, sobretudo para os shohin. Podemos ajudar o seu 
desenvolvimento ao retirar as agulhas em seu redor. Mas não demasiadas, porque a presença 
de um número elevado de agulhas nas jovens plantas favorece o engrossamento do tronco. 

Nesta etapa, o topo da árvore é um ramo de sacrifício ou «tira-seiva», que cortaremos assim que 
o tronco atinge o diâmetro pretendido. Posteriormente, nós reconstruiremos o topo e os ramos 
com os brotos adventícios da parte inferior do tronco. Se não surgirem novos rebentos em baixo, 
podemos cortar o extremo da folhagem mais jovem: fazer um mekiri em Julho. Os novos brotos 
irão aparecer. Não hesitar em fazer um transplante em cada ano, escolhendo as raízes com 
desenvolvimento horizontal, e cortando as mais longas. Fazer isto durante os primeiros 3-4 anos, 
pois depois as raízes serão dificilmente recolocadas e corrigidas.  

Colocar as plantas num escorredor, ou num vaso perfurado, e deixar engrossar, escolhendo 
alguns ramos de sacrifício: um no topo e vários na base da árvore, para favorecer o 
engrossamento e afunilamento do tronco. Tentar escolher aqueles que estão colocados na parte 
de trás da árvore, para que as cicatrizes dos cortes não sejam visíveis posteriormente. Deixar 
crescer estes ramos sem podar nem remover agulhas. No caso dos pequenos ramos que 
crescem perto do tronco, não hesitar em fazer um mekiri, para começar a densificar estes ramos. 
Assim que o tronco tenha atingido o diâmetro desejado, cortar progressivamente os ramos de 
sacrifício: em várias etapas e ao longo de vários meses. 

Durante toda a fase de formação, deve-se remover as agulhas com parcimónia, somente se 
existir algum broto que desejamos manter que não recebe suficiente luminosidade. Não fazer o 
metsumi antes da etapa de equilibração da ramificação, quer dizer, antes da última etapa. 

Adubar abundantemente desde o início da primavera. Depois de 2-3 anos no escorredor, colocar 
este num vaso maior cheio de substrato, sem desenvasar a árvore. Isto permitirá que as raízes 
continuem a crescer através dos orifícios do escorredor, e irá acelerar o engrossamento. Assim 
que a ramificação primária esteja bem estabelecida, que os ramos de sacrifício tenham sido 
completamente eliminados, e que seja necessário trabalhar as últimas etapas da ramificação, 
podemos transplantar para um vaso de bonsai. 



 

IV.7.6. Um “pré-bonsai” para trabalhar a ramificação: 

 

Trata-se de uma árvore em caixa ou vaso de cultura, aclimatada num bom substrato, em que o 
tronco atingiu o diâmetro desejado, mas os ramos não se encontram bem formados, nem 
ramificados. O objectivo é o de trabalhar a formação e modelação dos ramos. Neste estado, é 
necessário adubar bem: a redução do tamanho as agulhas será realizada mais tarde. Para 
trabalhar a ramificação, devemos provocar uma rebentação anterior. Para isso, existem dois 
métodos. 

O método “suave” consiste em, na primavera do ano 1, deixar crescer livremente cada vela. 
Fazer a remoção de agulhas em Agosto/Setembro. Na primavera do ano 2, os brotos novos irão 
surgir nos locais de onde foram removidas as agulhas. Deixaremos crescer todos os rebentos, 
sobretudo o terminal que estimula toda a actividade do ramo. Em Setembro do ano 2, cortamos a 
extremidade do ramo, mesmo por cima dos pequenos brotos, que vão receber mais energia, e 
crescer mais vigorosamente. 

O método «duro» é feito sobre as árvores bem vigorosas. Na primavera do ano 1, deixamos 
crescer livremente as velas. Retiramos as agulhas em Agosto-Setembro, fazemos um mekiri 
duas semanas mais tarde, em Setembro, sobre os crescimentos fortes e médios. Aramamos 
entre Setembro/Outubro. Na primavera do ano 2, obtemos novos rebentos mais atrás, sobre os 
ramos que sofreram a remoção de agulhas. Deixaremos crescer livremente. Em Setembro do 
ano 2, fazemos uma remoção de agulhas mais ligeira, e um mekiri sobre os crescimentos fortes. 
No ano 3, deve-se deixar crescer livremente, e fazer um metsumi ligeiro para equilibrar as velas. 
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