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Pecanita: presença forte na história 
brasileira de cultivo da noz pecan 

 
 

 
 
Claiton e Leny Wells, vendo práticas de cultivo da 
nogueira pecan nos EUA 
 
     A empresa Pecanita Alimentos foi fundada 
em 1968, com o cultivo de noz pecan em 
Cachoeira do Sul, através de Geraldo Tollens 
Linck (1927-1998), sendo denominada de Linck 
Agroindustrial. Ele possuía uma empresa de 
venda e aluguel de máquinas em Eldorado do Sul 
e tinha um grande relacionamento interpessoal 
e estar sempre atento às potencialidades do 
mercado.  
     A partir dos anos 70 se iniciou um importante ciclo de 
produção de noz pecan na região Sul do Brasil. Do viveiro 
introduzido na Pecanita, vieram a maior parte dos pomares 
comercias do sul do Brasil. Ali também foram replicadas as 
melhores variedades provenientes dos EUA, fortalecendo a 
capacidade produtiva das nogueiras no hemisfério sul. 
     Porém, no final dos anos 80, este ciclo da noz com casca 
arrefeceu um pouco e a empresa foi atrás de uma nova 
forma de consumo das nozes, que oferecesse maior 
comodidade aos consumidores.  
     Com a entrada do novo milénio, a procura por 
alimentos saudáveis se fortaleceu, assim como o consumo 

de noz pecan em vários países, principalmente naqueles 
com renda per capita mais elevada. 
     Em 2006, a partir da compra da Linck por Claiton 
Wallauer, hoje, sócio e diretor, surge a Pecanita 
Alimentos, que se tornou uma das principais empresas 
deste ramo no Brasil. Para tal decisão, o atual diretor 
iniciou contato com produtores de pecan nos EUA e 
México, onde percebeu grande potencial para a produção 
de nozes no Rio Grande do Sul. 
       E foi no ano de 2008 que Claiton intensificou mais 
ainda seu estudo sobre o tema e realizou parcerias, como 
com a University of Georgia, que forneceu conhecimentos 
que aos poucos foram trazidos para o Rio Grande do Sul. 
Com isto, se conseguiu realizar um estudo maior sobre as 
variedades que melhor se adaptam na região. 
 

Evento mostrou o interesse crescente 
pela noz pecan 

 
     Claiton conta que, ainda naquele ano, para divulgar a 
empresa e os seus produtos para a comunidade 
cachoeirense, a Pecanita realizou o seu primeiro 
workshop, onde reuniu mais de 200 pessoas. Neste 
evento, trouxe dois mexicanos conhecedores desta 
cultura, dando ênfase ao manejo e à venda de mudas de 
noz pecan. Sua finalidade foi criar novas parcerias, para o 
crescimento da produção no Brasil e conseguir com seus 
parceiros as nozes para processar na Pecanita. Deste 
evento, destaca que “ressurgiu um novo ciclo de 
crescimento da nogueira pecan no Brasil, atraindo cada 
vez mais diversos empresários para o setor”. 
     Hoje, adiciona Claiton, “a Pecanita Alimentos, pioneira 
no cultivo de noz pecan, se tornou a maior produtora e 
beneficiadora da América do Sul, considerando sempre a 
importância de estar sempre em parceria com os 
produtores, clientes e fornecedores. Orgulha-se ainda de 
que a maioria dos pomares hoje existentes no Brasil, são 
de materiais originais do pomar da Pecanita. Com mais de 
50 anos em observância e estudos, a empresa conseguiu 
avaliar as melhores variedades de mudas de nogueira 
pecan para a adaptação no solo sul brasileiro”. 
     O diretor da Pecanita destaca ainda que “é importante 
salientar que é do trabalho desenvolvido com os parceiros 
norte-americanos no passado que surgiram mudas de alta 
qualidade genética, com avaliação de produtividade e 
sanidade, certificadas junto ao MAPA, que garantem ao 
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produtor mudas com excelência. Com toda a produção 
própria e de parceiros, a empresa abastece o mercado 
nacional e internacional, assim como a Europa, Ásia e os 
Estados Unidos”. 
    Claiton acredita muito no crescimento do setor e vê em 
seus parceiros a oportunidade de continuar com esse 
crescimento, lado a lado. Com a unidade processadora de 
Cachoeira do Sul, consegue abastecer seus mercados o 
ano todo.   Além disso, Claiton vê a necessidade de maior 
divulgação da noz pecan junto à população, pois não há 
um conhecimento mais aprofundado sobre todos os 
benefícios à saúde que este produto pode trazer. Com uma 
população cada vez mais interessada em produtos 
saudáveis e apelos nutricionais, as nozes serão o alimento 
do futuro. 
       Visando o reconhecimento desta cultura, em parceria 
com as empresas do ramo, a Pecanita sediou, em 2019, o 
II Simpósio Sul Americano de Noz Pecan, realizado 

juntamente com a Abertura Oficial da Colheita de Noz 
Pecan, onde reuniu centenas de pessoas. Este evento teve 
por objetivo fortalecer o cultivo das nozes como 
alternativa de diversificação produtiva e geração de renda 
para a agricultura brasileira, bem como demonstrar o 
cenário atual e as tendências de mercado da cultura. Este 
evento, trouxe várias empresas parceiras do ramo para a 
demonstração de produtos, máquinas e implementos aos 
produtores e para o público em geral, de diversas regiões, 
sendo elas Brasil, Uruguai, Argentina, México, Estados 
Unidos, entre outros. 
       Finalmente, Claiton avalia que, como referência na 
produção e beneficiamento de noz pecan da América do 
Sul, a Pecanita, ao longo dos seus 50 anos, tornou-se uma 
das principais empresas geradoras de emprego e renda, 
auxiliando no desenvolvimento econômico doe Cachoeira 
do Sul e região. 
 



Estudo mostra a variabilidade morfológica das nozes no RS 
     
     Um estudo científico publicado recentemente por 
Poletto et al. (2020) na revista científica Scientia 
Horticulturae mostrou a grande variedade de formas e 
tamanhos das nozes brasileiras. O estudo foi realizado 
em parceria entre a Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa), Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) e Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 
     A nogueira pecan foi importada dos Estados Unidos e 
México, que é seu local de origem, ao longo das décadas 
de 40 até 70 do século passado, através da importação 
de sementes, mudas e material vegetativo para enxertia. 
A introdução no Brasil de inúmeras variedades, bem 
como, os cruzamentos espontâneos durante décadas de 
cultivo, geraram uma grande diversidade genética de 
plantas e inúmeras características morfológicas de 
frutos. Dessa forma, a maioria dos nomes atribuídos às 
variedades no Brasil são os mesmos dos conhecidos nos 
Estados Unidos, mas muitas vezes as características das 
nozes não conferem. Além disso, muitos materiais 
genéticos foram nomeados com o sobrenome do 
proprietário, sem nenhum critério de identificação de 
variedade. 
     Neste estudo, os cientistas demarcaram 60 árvores 
em diversos municípios no estado do Rio Grande do Sul 
e estudaram as características das nozes de cada árvore, 
como comprimento, diâmetro, peso, rendimento de 
amêndoa, teor de proteínas das amêndoas (Tabela 1). 
     Chama a atenção a amplitude de valores. Alguns 
fenótipos apresentam frutos alongados, chegando à 
média de 58,9 mm, enquanto que a árvore com frutos 
mais curtos apresentou comprimento médio de 28,8 
mm, ou seja, uma diferença média de 30,1 mm. Na 
Figura 1 é possível observar alguns exemplos dessa 
amplitude de valores morfológicos. 
     Outra característica que nos chama atenção é o peso 
das nozes. A árvore que apresentou os maiores frutos 
pesou em média 12,8 g, enquanto que a árvore com 
menores frutos apresentou peso médio de 1,7 g, ou seja, 
uma diferença de 11,1 g. Neste sentido, a árvore com 
menores frutos precisa de 608 nozes para somar 1 kg, 
enquanto que a árvore com maiores frutos necessita de 
apenas 80. 
     A relação entre a porcentagem de amêndoa e casca 
é uma característica interessante para a indústria, pois 
proporciona um maior rendimento do produto final para 
comercialização. A árvore com o maior rendimento de 
amêndoa foi 62,3% e a árvore com o menor rendimento 
apresentou apenas 41,1%. Se compararmos as duas 
árvores, a cada 1000 kg de nozes, a diferença é de 210 
kg de amêndoas. 
     O teor de óleos (extrato etéreo) e de proteínas são 
características importantes principalmente para a 
indústria. A variação foi bem significativa, obtendo 
valores de 62,6% a 96,4% no teor de óleos e 6,9% a 
17,4% para o teor de proteínas. Esses resultados nos 
mostram que pode haver variedades mais apropriadas, 
quando o objetivo for produção de óleos.  
      

 
     Este estudo nos mostra que temos um grande 
caminho a seguir para esclarecer qual a verdadeira 
quantidade de variedades de nogueira pecan que temos 
no Brasil, oriundas dos países de origem ou 
desenvolvidas espontaneamente aqui, pela reprodução 
via sementes.                                  
     O conhecimento de todas as características dessas 
variedades, como resistência a doenças, polinização, 
exigência nutricional, adaptação à diferentes condições 
edafoclimáticas, etc., é importante para a formação de 
pomares. 
     A formação de um banco de germoplasma, que 
poderia agregar e conservar todas estas variedades, é 
de fundamental importância para o desenvolvimento da 
cadeia produtiva da noz pecan. Muitas árvores com 
características importantes já foram perdidas para 
abertura de novas áreas agrícolas ou para a construção 
civil. Além disso, o banco de germoplasma viabilizaria o 
desenvolvimento de vários estudos, dentre eles, o 
desenvolvimento de novas variedades. 
     O estudo completo que gerou os dados 
anteriormente citados pode ser localizado em Poletto et 
al. (2020). 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0304423819307496?via%3Dihub) 

  
Figura 1: Exemplos da variabilidade morfológica dos frutos da 
nogueira pecan.  
Fonte: Poletto et al. (2020). 
Poletto, T.; Poletto, I.; Silva, L. M. M.; Muniz, M. F. B.; Reiniger, L. 
R. S.; Richardsd, N.; Stefenon, V. M. Morphological, chemical and 
genetic analysis of southern Brazilian pecan (Carya illinoinensis) 
accessions. Scientia Horticulturae, n. 261. 2020. 

 



Tabela 1: Amplitude de valores obtidos entre as médias da biometria de frutos de cada árvore 
de nogueira pecan

Variáveis Mínimo Média Máximo CV% 

Comprimento (mm) 20,8 40,1 58,9 18,3 
Diâmetro (mm) 14,4 21,3 26,1 11,3 
Peso total (g) 1,7 7,6 12,8 29,9 

Peso de amêndoa (g) 0,8 3,9 6,9 31,5 
% Amêndoa 41,1 51,9 62,3 7,5 

Número nozes kg-1 80 153 608 48,8 

Espessura da casca (mm) 0,58 0,86 1,63 21,8 

Proteínas (%) 6,9 9,9 17,4 14,9 

Extrato etéreo (%)  62.6 70.3 96.4 5.8 

CV: Coeficiente de variação. Fonte: Poletto et al. (2020) 
 

 
 



Live tratou da relevância e 
maneira correta da irrigação e 

fertirrigação 
 

   

     Em uma ação apoiada pelo IBPecan, no dia 12 de 
agosto, a Irrigatec RS promoveu palestra virtual, que 
tratou de irrigação com tecnologias para alto rendimento. A 
mediação foi de Marcos Antônio Giovanaz, engenheiro 
agrônomo e gerente da Paralelo 30 Sul, e teve como 
apresentador Cristiano Jannuzzi, gerente agronômico da 
Netafim Brasil.  
     O sistema de irrigação é parte integrante de um 
conjunto de técnicas agrícolas, destacou Cristiano, 
acrescentando que “talvez nada contribua mais para a 
produtividade do cultivo de noz pecan do que a irrigação e 
fertirrigação bem feitas. Sem água, não ocorrem os 
processos de desenvolvimento de uma planta”. Explicou 
que, quando falta água, a planta se vê obrigada a usar suas 
reservas e isto impacta sua produção. 
     Em relação ao manejo da irrigação, observou que o 
objetivo da irrigação é repor a quantidade de água perdida 
pela evapotranspiração, que é a perda simultânea de água 
pela evaporação da superfície e da transpiração da planta.  
Para medir a necessidade de irrigar, observou que há a 
estação meteorológica, que realiza a medição de 
parâmetros climáticos importantes para determinar 
evapotranspiração. Também considera a luminosidade, 
temperatura, velocidade do vento, calculando a 
evapotranspiração diária. 
     A partir deste ponto, repassou orientações sobre o 
manejo da irrigação e da fertirrigação. 
     A palestra na íntegra pode ser acessada pelo endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=RvEo-FGk1_4. 

 



  
 

Produtores de noz pecan dos EUA com 
dificuldade para atender a demanda 

 
     Matéria assinada por Matthew Bailey, para a 
publicação Pecan Report, observa que, como a 
demanda por nozes continua a crescer nos EUA, a 
oferta da noz pecan local está com dificuldade para 
atender a demanda, mesmo com produtores 
espalhados por todo o sul dos EUA, do norte da Flórida 
ao sul da Califórnia. 
     O autor destaca que, ao contrário de produtos com 
safras anuais, que podem se ajustar rapidamente às 
mudanças nas tendências de consumo ou ao 
desenvolvimento de novos mercados, as nozes levam 
uma quantidade significativa de tempo para entrar em 
produção. Na verdade, na maioria dos novos pomares 
comerciais, o plantio de noz pecan geralmente leva 
cerca de sete a oito anos para entrar em produção. “A 
lacuna entre o plantio e a produção é o maior obstáculo 
para os produtores de noz pecan nos Estados Unidos”, 
avalia. 
     Segue a matéria: Enquanto as exportações de 
nozes caíram devido em grande parte às tensões 
comerciais, a demanda por nozes continuou a 
aumentar. A demanda doméstica continuou a crescer 
rápido o suficiente para compensar a queda nos 
números de exportação.  
     À medida que os hábitos alimentares dos 
consumidores continuam a mudar para alimentos 
menos processados, a indústria de nozes continua a ver 
um crescimento em várias facetas da indústria de 
alimentos, desde lanches doces e salgados com nozes 
como ingrediente principal, até grandes usuários 
industriais que procuram fontes alternativas de 
proteínas para suas misturas. As preferências dos 
consumidores por proteínas vegetais estão em uma 
tendência ascendente e a noz pecan é uma boa fonte 
de proteínas vegetais que são mais versáteis do que 
outras nozes mais densas. 
        Segundo Matthew Bailey, “esta demanda fez com 

que os produtores planejassem os pomares com 
anos de antecedência. Muitos produtores em todo o 

sul dos Estados Unidos estão plantando em ritmo 
frenético e planejando novos pomares a cada ano. 
Os produtores experientes estão planejando com 10 
anos de antecedência para novos pomares e estão 
plantando árvores agora para a produção futura”.  

         Muitos produtores optam por plantar com maior 
adensamento em terras existentes, com os planos 
de mover as árvores assim que elas atingirem um 
determinado tamanho. Por causa do custo da terra 
e do tempo e esforço para limpar novas terras para 
o desenvolvimento de nozes, muitos produtores 
estão plantando três a quatro vezes a quantidade 
indicada de árvores em suas terras, com planos de 
mover as árvores em uma data posterior. Esse 
método de planejamento permite que os produtores 
tragam novos pomares para a produção mais 
rapidamente, com um pouco menos de investimento 
de capital. 
 

 
 

Produção de nozes aumentará 30% 
no México 

 
     Segundo notícia do jornal El Heraldo de Chihuahua, 
neste outono, espera-se um aumento de 30% na 
produção de noz pecan no México, onde o produto está 
muito valorizado. Por outro lado, a incidência de pragas 
atinge, neste momento, mais da metade dos pomares 
monitorados. As altas temperaturas e umidade 
significaram que a incidência da broca aumentou desde 
junho. Devido a isto, o Conselho de Saúde Local 
recomenda aos agricultores o uso de insetos benéficos 
ou inseticidas biológicos ecológicos. 
     Luis Enrique Vázquez Chávez, coordenador da 
campanha fitossanitária em Delicias, antecipa que este 
ano será generoso e melhor do que 2019, quando a 
alternância ocasionou a produção menor. Afirma que 
“vejo que os agricultores esperam um aumento de 30% 
na produção para esse 2020, porque as árvores dos 
pomares têm mais cargas de amêndoas. Mas observa 
que ainda há incertezas sobre o preço que terá no 
mercado. Será nos meses de outubro e novembro que o 
valor do produto será conhecido. 

 



 
  



Ricas em cobre, pecans podem ser a solução para seus resfriados 
 

 
 

Por Eduardo Ruedell/ Acadêmico de Comunicação 
Social/UFSM e coordenador de Marketing do 
Hemotify 

 
     Com a chegada do outono, não são apenas 

as árvores que sofrem com o frio. A incidência de 
resfriados aumenta consideravelmente, 
atingindo um pico no período mais crítico do 
inverno. E se engana quem pensa que o único 
culpado é o frio. As baixas temperaturas 
influenciam, é claro, porém, nossa imunidade é a 
personagem principal dessa peça. Principalmente 
se ela não estiver em seus melhores momentos. 

      Quando estamos com baixa imunidade, 
ficamos à mercê de bactérias ruins e vírus, como o da 
gripe, por exemplo. Um dia gelado também dá uma 
ajudinha nessa tarefa de jogar nosso sistema 
imunológico para baixo. É por isso que somos mais 
vulneráveis durante o inverno do que em outras 
estações. 

     Muitos nutrientes estão associados à uma boa 
saúde imunológica, de vitaminas à minerais, dentre 
eles o cobre. Dentre suas principais fontes figuram as 
nozes, que costumam concentrar uma boa quantidade 
do mineral em sua composição. A noz pecan, por 
exemplo, contém boa parte da quantidade diária 
recomendada para um adulto.  
      Para começar, ele é severamente negligenciado. 
E quando falamos em saúde humana, níveis muito 
baixos de um ou outro nutriente podem impactar 
severamente o nosso organismo. No caso do cobre, 
além de influir na imunidade, sua deficiência pode 
causar anemia e até mesmo problemas cardíacos. 
     Voltando ao tema imunológico, o cobre age de 
forma direta sobre várias instâncias de nosso "sistema 
defensivo". Além de ajudar na produção de células de 
defesa, ele é responsável por um verdadeiro efeito 
dominó. 

    Funciona assim: o cobre é indispensável para que 
nosso corpo consiga absorver de forma eficaz a vitamina 
C; ela, pode sua vez, age em duas frentes: aumentando 
o número de anticorpos no sangue e auxiliando na 
produção de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são 
células do sistema imunológico que agem no combate 
aos microrganismos ruins e estruturas estranhas ao 
nosso corpo. Outra informação importante que devemos 
saber sobre o cobre, - encontrado em abundância na noz 
pecan-, é que ele é, por si só, um poderoso antioxidante. 
Isso faz com que ele ainda dê uma mãozinha extra ao 
sistema imunológico. 

O papel da noz pecan nesse caso é bastante simples 
e muito importante: como em apenas 100 grs. ela possui 
aproximadamente 1/3 da dose diária de cobre 
recomendada para um adulto, e a classifica como uma 
de suas fontes mais importantes. 

Seu consumo não exige nenhuma mudança radical na 
sua dieta. A noz pecan pode ser consumida in natura, 
em packs com outras nozes e sementes, incorporada em 
pratos doces ou salgados. Além disso, para quem 
comprar as nozes ainda em casca, é importante saber 
que o chá das cascas também possui propriedades 
medicinais.  

 
Desafios da produção de noz pecan 

foram apresentados em live 
     Desafios da produção de noz pecan: experiências de 
um empreendimento no RS, foi o tema de live realizada 
dia 20, com mediação do engenheiro agrônomo Carlos 
Roberto Martins, pesquisador da Embrapa Clima 
Temperado, promovido pelo núcleo de Fruticultura da 
UFPel. 
     A apresentação foi do engenheiro agrônomo 
Jaceguáy Barros, da Pecanita Alimentos, que destacou 
inicialmente o avanço da comunicação como muito 
importante para divulgar a noz pecan e sua relevância 
para que se tenha uma alimentação saudável. Destaca 
também que isto determinou um crescimento de 
consumo, que ainda tem muito potencial para aumentar, 
oportunizando aumento de rentabilidade aos 
investimentos em pecanicultura, o que levou a Pecanita 
Alimentos a ampliar a sua produção. 
      Jaceguáy relatou que há muitos desafios a serem 
vencidos para que o potencial da noz pecan seja 
aproveitado e gere bons resultados para quem investe 
nela. E relacionou todos estes pontos a serem 
considerados, desde pesquisas, capacitação, 
informações, correto manejo, equipamentos adequados, 
estímulos tributários, ações para ampliar o consumo 
interno e viabilizar exportações. E ressaltou que muitos 
esforços institucionais e individuais estão sendo 
desenvolvidos para que isto seja alcançado. 
     O apresentador explicou que “estamos investindo na 
pecanicultura na crença firme de que esta cultura tem 
muito a crescer, desde que o trabalho seja desenvolvido 
em bases sólidas”. O conteúdo da live pode ser acessado 
pelo endereço https://bit.ly/3l4g7eE. 


