
Como escolher,
seu pinheiro
- As espécies mais indicadas 
para serem usadas como 
pinheirinhos de natal são as 
Tuias, as Kaizukas e as 
Ciprestes. Sendo a Tuia a mais 
utilizada nos últimos anos, pois 
apresentam mais variações de 
cores e tamanhos.

- Na hora de comprar o pinheiro 
é importante observar a sua 
aparência, se está saudável. Se 
possuir galhos secos em sua 
base é um mau sinal.

Kaizukas Tuia limão

Tuia strickta

Como cuidar
de seu pinheiro
- Deixe-o em um local 
bem ventilado, próximo 
a portas e/ou janelas 
para que ele receba luz 
natural constante.

- A recomendação é que 
o pinheiro seja regado 3 
vezes por semana, 
podendo variar 
conforme temperatura e 
umidade do local.

Enfeitando
seu pinheiro
- O recomendado é que os 
enfeites natalinos sejam 
leves e macios para que não 
prejudiquem a árvore.

- Também deve-se ter 
cuidado ao escolher o 
“pisca-pisca”, o mais 
indicado são as luzes de LED 
pois esquentam menos, já 
que o calor pode prejudicar 
o pinheiro.

PRINCIPAIS TIPOS

ESPECIAL
PINHEIRO DE NATAL

Como escolher, cuidar e enfeitar
seu pinheiro de natal.
Confira estas dicas e tenha 
o natal mais lindo de todos!

Kaizukas
É um arbusto de formato cônico ou colunar, 
muito ramificado e que pode chegar até 6m de 
altura. O seu crescimento considerado lento, 
seu formato, seu fácil cuidado e sua coloração 
verde escura e brilhante tornam a Kaizuka 
uma árvore de natal incrível!

Se adaptam bem em vasos, a altas 
temperaturas e a quase todo tipo de solo, mas 
não toleram encharcamento. Devem ser 
cultivadas em pleno sol ou no máximo meia-
sombra, necessitam de poucas regas, a água 
da chuva é suficiente para regá-las. Quando 
adulta toleram bem a seca.

Tuia strickta
O Natal está chegando e uma das 
árvores de natal mais indicadas é a 
Tuia Strickta, ela se adapta muito 
bem em vasos e é muito resistente. 

Essa árvore natalina, gosta do sol, 
mas cuidado, em regiões onde o sol é 
muito intenso ela se dá melhor com 
o sol da manhã. Necessita de regas 
diárias e podem crescer até 6m de 
altura!

Tuia limão
Se você quer uma árvore que seja para 
a vida toda então estamos falando da 
Tuia Holandesa, conhecida também 
como Tuia Limão porque exala um 
aroma parecido com o da fruta toda 
vez que é tocada. 

Pode ser cultivada em vasos, em 
ambientes internos e externos, o que 
ajuda muito na hora de decorar o 
ambiente natalino.

Somente ao atingir 2m de altura a Tuia 
Limão necessita ser cultivada em um 
lugar definitivo e mesmo assim não 
perde a sua beleza nem essência! 
Outro ponto a favor é que ela tem seu 
crescimento considerado lento, em 
relação a outros pinheiros natalinos, 
demorando cerca de 4 anos para 
atingir no seu tamanho máximo. E 
como toda planta, a Tuia Limão 
necessita de cuidados. Ao realizar o 
seu plantio, a Tuia Holandesa necessita 
de 3m², precisa ser regada todos os 
dias, ser adubada a cada 15 dias e 
precisa de 2h de sol diárias.


