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Caro pecanicultor! 

 
     No momento em que estiver lendo isto 
estaremos iniciando ou no limiar de uma 
nova safra que partiu de um inverno menos 
frio do que o desejável, excesso de chuva 
na polinização, estiagem no enchimento da 
fruta e atualmente uma incerteza sobre 
como reunir a mão de obra para a colheita. 
     Diante disto cabem algumas reflexões. 
     Enquanto os pomares de nossos colegas 
americanos foram devastados por um 
furacão em anos recentes e estão 
enfrentando uma lenta recuperação, no 
mesmo período, através de nossa união, 
fomos abençoados com um aumento 
exponencial de conhecimentos, 
possibilitando manejos mais corretos e boas 
práticas, que literalmente irão nos render 
frutos com qualidade e quantidades 
crescentes e excepcionais.  

      
 
         A soma da alternância natural com 
uma safra menor neste ano, conspiram para 
um aumento significativo na colheita de 
2021 quando a danosa pandemia também 
já estiver ultrapassada. 
     Estaremos também mais próximos ou 
usufruindo da abertura do mercado de 
exportação, remunerando de forma 
diferenciada a produção de qualidade. 
Tecnicamente, os convênios com o Senar, 
Embrapa, Emater, universidades, viagens 
de estudos e troca de informações disso 
decorrentes, assim como os cursos, tudo irá 
alavancar e profissionalizar nossas 
produções. 
     Não me atrevo aqui a citar todas ações 
do nosso IBPecan, pois elas foram 
brilhantemente descritas pelo nosso vice-
presidente Demian (em matéria publicada 
neste boletim) e que estão se expandindo 
em várias frentes, com o trabalho heroico e 
voluntário de nossa diretoria. 
     No entanto, para enfrentar os desafios 
atuais, necessitamos muito da 
solidariedade, união e do  
desprendimento de todos, focado no bem 
comum e centralizado numa entidade 
representativa. 
     Nosso instituto tem muito a oferecer, 
mas necessita do seu apoio para 
fortalecimento em nossas demandas 
comuns. 
      Boa colheita e vamos continuar fazendo 
aquilo que sabemos fazer muito bem, com 
inteligência e paixão. 
Carlos Eduardo Scheibe – Presidente do 
IBPecan 
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Do desenvolvimento do setor da noz pecan 
 

 
 
Demian Segatto da Costa - vice-presidente do 
Instituto Brasileiro da Pecanicultura (IBPecan) 
 
     Não é exagero afirmar que o ano de 2020 
deixará marcas em nossa sociedade. Iniciamos o 
ano com uma das maiores estiagens da história 
do Rio Grande do Sul. Então somos assolados por 
uma pandemia que altera profundamente os 
hábitos e relações interpessoais sob grave 
ameaça à saúde pública, tendo como 
consequência uma possível crise econômica que 
atingirá a indústria e o comércio. 
     Neste cenário, é natural nos sentirmos 
desamparados e inseguros quanto ao futuro. 
Na cultura da pecan, atividade de alto 
investimento e longo prazo de retorno, este 
conjunto de fatores pode ter consequências 
graves, demandando ações assertivas e eficazes. 
     Para enfrentarmos estes desafios nada melhor 
do que informação, razão pela qual, aproveito a 
oportunidade como vice-presidente do IBPecan e 
coordenador da Câmara Setorial da Noz Pecan 
para compartilhar algumas das ações já 
realizadas e outras encaminhadas para que o 
futuro da pecanicultura seja tão promissor quanto 
desejamos: 

1) Tratamento tributário diferenciado para 
a noz pecan: 

     Uma das primeiras ações em favor da cadeia 
produtiva foi o encaminhamento de relatório 
elaborado pelo escritório Monticelli & Pessoa 
Advogados Associados, objetivando um 
tratamento tributário diferenciado à noz pecan.  
    Este relatório foi levado pelo IBPecan à Câmara 
Setorial e apresentado ao secretário da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, 
Luis Antonio Franciscatto Covatti que determinou 
imediatamente o encaminhamento do pleito a 
Eduardo Jaeger, subsecretário adjunto da Receita 
Estadual. 
     Pela Receita Estadual foi solicitado estudo 
mais aprofundado dos impactos positivos da 
tributação diferenciada para o desenvolvimento 
do setor e para a sociedade, justificativa 
importante para que o pleito possa ser aprovado 
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – 
Confaz. 
     O estudo de justificativa está sendo elaborado 
pelo escritório Monticelli & Pessoa Advogados 
Associados com o apoio da Farsul que designou o 
seu economista chefe, professor Antônio da Luz 
para revisão e finalização. 
 

2) Para saber quem somos: 
     Para que seja possível concluir o trabalho de 
justificativa para o deferimento do tratamento 
tributário diferenciado, assim como para que 
possamos alcançar diversas políticas públicas de 
apoio técnico e financeiro, deve ser realizado um 
trabalho minuciosos de levantamento de 
informações sobre a importância da cultura da 
noz pecan para o Estado e para a sociedade. 
     Precisamos saber qual o tamanho do setor 
produtivo da noz pecan, onde estão as 
propriedades, qual o tamanho dos pomares 
implantados, a sua produtividade, pessoas 
ligadas diretamente ou indiretamente a cadeia 
produtiva. 
     Este importante trabalho está sendo realizado 
pela Emater, por demanda da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – 
SEAPDR. O IBPecan por sua vez está 
complementando as informações através de 
contrato firmado com a FIERGS, objetivando o 
levantamento de informação básica como volume 
total de produção, produtividade média, consumo 
doméstico ou exportação e preço médio praticado 
no mercado interno e exportações já realizadas, 
assim como seus principais destinos. 



 
Câmara Técnica tem sido ferramenta importante 
 

Abertura de novos mercados: 
     Para que a pecanicultura seja uma atividade 
comercial viável, é necessário que o resultado 
final da operação traga lucro para todos os elos 
da cadeia produtiva. 
     Entendendo que a viabilidade econômica da 
noz pecan está condicionado ao resultado da 
equação produtividade versus valor de mercado 
da fruta, o IBPecan trabalha com o escopo de 
melhorar a produtividade pela orientação e 
formação técnica dos produtores, trazendo 
informações factíveis e seguras, busca a abertura 
de maiores e melhores mercados para que os 
preços praticados tornem a atividade mais 
atrativa a novos investimentos. 
     Conforme informações já disponibilizadas pelo 
IBPecan, em seu Boletim Informativo de número 
4, as exportações realizadas pela Argentina 
alcançaram em 2019, o preço médio de USD 4,01 
por Kg FOB. Em recente trabalho realizado pela 
FIERGS, a pedido do IBPecan, constatou-se que o 
valor de referência para o mercado argentino 
também foi alcançado pelas exportações 
brasileiras nos últimos anos.  
     Com base nestas premissas, haverá 
vantagem ao produtor de pecan com a abertura 
do mercado internacional, inclusive como forma 
de regular o valor oferecido pelo mercado interno 
com base na inviolável lei da oferta e procura. 
     Feitas as prospecções necessárias para 
ampliação das nossas exportações, descobriu-se 
que o maior mercado consumidor é a China, 
tendo o IBPecan solicitado a SEAPDR auxílio na 
intermediação com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA - para a 
abertura deste importante mercado. 
     Neste momento o IBPecan acaba de atender 
ao pedido de informações solicitadas pela China à 
embaixada brasileira em Pequim, com a 

apresentação das respostas do questionário ao 
MAPA. 
     No âmbito do Programa Pró-Pecan, estão 
sendo compiladas normativas para padronização 
da noz pecan, tendo como fontes sugeridas: 
CODEX, normas internacionais já existentes 
(Argentina, EUA, México), para que o MAPA possa 
emitir Instruções Normativas regulamentando a 
cultura para que se tenha um lastro legal nas 
negociações com os chineses.  
     Importante destacar o papel desempenhado 
pela Apex-Brasil - Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos, na viabilização 
de projetos encaminhados pelo IBPecan visando 
promover a noz pecan brasileira no mercado 
interno e externo.  
     O potencial do mercado interno é enorme, o 
que se comprova por ser um produto alimentar 
extremamente saudável e que ainda está longe 
do consumo ideal, atualmente as informações 
produzidas pela FIERGS apontam para um 
consumo per capito de somente 0,019 kg por ano. 
     Já o mercado externo sequer possui a 
informação de que o Brasil é produtor importante 
de noz pecan, muito menos que estamos nos 
preparando para entregar volume e qualidade 
adequados aos padrões internacionais, sendo 
justamente este o papel da Apex Brasil e do 
IBPecan na abertura de novos mercados. 

 
4) Suporte técnico: 

     Desde o momento em que a cultura da pecan 
começou a se profissionalizar, surgiram “escolas 
técnicas” defendendo os mais diversos tipos de 
manejos, sempre atrelados aos objetivos e 
interesses comerciais da empresa responsável. 
Estas recomendações nem sempre atendem aos 
interesses ou possibilidades dos produtores, o 
que constitui um dos mais relevantes fatos para 
a criação do IBPecan.  
     Sabendo que os recursos humanos e 
financeiros são limitados, o IBPecan, através de 
seus técnicos e associados produtores busca 
opções para que seja possível investir melhor. 
São analisadas informações sobre implantação e 
condução dos pomares, seus custos e a qualidade 
dos insumos utilizados, dentre eles com destaque 
para a sanidade, desenvolvimento e material 
genético das mudas atualmente ofertadas.  
     Para que seja possível a confecção de um 
manual técnico com recomendações mínimas de 
implantação e manejo de pomares de noz pecan, 
unificando as questões básicas e disponibilizando 
as informações necessárias à tomada de decisão, 
o Programa Pró-Pecan iniciou a elaboração deste 



trabalho em parceria com o IBPecan, Embrapa, 
UFRGS e técnicos atuantes no setor. Este trabalho 
está em desenvolvimento e servirá de base para 
a elaboração de um Caderno de Campo, em 
parceria entre IBPecan e Senar/RS. 
     A publicação do primeiro Caderno de Campo 
da Noz Pecan será de grande valia para que o 
pequeno produtor tenha acesso ao Manual de 
Boas Práticas e a forma de organização e controle 
de sua atividade, o que infelizmente ainda não é 
uma realidade.  
     Não menos importante será aos grandes 
produtores, porque, mesmo que possam contar 
com suporte técnico, o Caderno de Campo é uma 
forma segura de verificação das práticas 
adotadas, o que será imprescindível para a 
valorização do produto na comercialização. 
     Merece destaque o encaminhamento formal 
pelo IBPecan de Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira com o Senar/RS, para capacitar 
instrutores e qualificar mão-de-obra para o 
atendimento a produtores de noz pecan. 
     Ciente de que a produtividade da noz pecan 
está relacionada à questão nutricional, de solo e 
adequada irrigação, o IBPecan prospectou, junto 
à Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (SEAPDR), possíveis 
ações para remediar os ciclos de estiagem, tendo 
sido apresentado o Programa Estadual de 
Expansão da Agropecuária Irrigada “Mais água 
Mais Renda”, instituído pela Lei N° 14.244/2013, 
como ferramenta a incentivar a expansão das 
áreas irrigadas no Rio Grande do Sul. 
    A SEAPDR e o IBPecan compartilham da visão 
de que a irrigação detém a função de maior 
seguro agrícola do Estado, garantindo o sucesso 
da produção primária com sustentabilidade. 
     O IBPecan ainda é parceiro da Secretaria de 
Inovação Ciência e Tecnologia do RS, SEAPDR e 
Sebrae/RS, no desenvolvimento de projetos no 
setor metal mecânico, auxiliando as empresas 
que desenvolvem equipamentos para a cultura e 
para as indústrias de beneficiamento da noz 
pecan, agregando valor e qualidade ao produto 
final. 
     Paralelamente as ações implementadas junto 
aos órgãos estatais, o IBPecan inova e realiza, de 
forma periódica e constante, importantes cursos 
práticos de qualificação profissional dos 
produtores e colaboradores. Os cursos realizados 
pelo IBPecan se diferenciam principalmente por 
estarem desprovidos de quaisquer interesses que 
são sejam o aprimoramento do manejo dos tratos 
culturais, isso porque o instituto nada vende que 

não seja o compartilhamento de conhecimento e 
a troca de experiência entre os produtores. 
 

Cibele Medeiros e Jonas Janner Hamann - Associados IBPecan 
 

5) Suporte Fitossanitário Insuficiente: 
     Por se tratar de cultura de menor expressão 
econômica, a pecan é carente de registro de 
agroquímicos para controle das principais pragas, 
em especial fungos e insetos. 
     Para minimizar a celeuma o Comitê Gestor do 
Programa Pró-Pecan, coordenado por Carlos 
Martins, da Embrapa, conseguiu o registro por 
extensão de uso porque a noz pecan se enquadra 
como Cultura com Suporte Fitossanitário 
Insuficiente (CSFI) ou (Minor Crops). 
     Com este avanço, o número insuficiente de 
agroquímicos registrados para manejo e controle 
de pragas e doença é mitigado pela indicação de 
três princípios ativos para cada um dos três 
principais alvos biológicos: sarna, antracnose e 
pulgão amarelo.  
     A falta de registro de agroquímico e pode ser 
minimizada com a adoção de um manejo 
preventivo e ou pelo uso de produtos biológicos. 
 

Considerações finais: 
     Todas as ações apresentadas são de interesse 
de todo o setor da noz pecan e, justamente por 
este motivo, desejável a participação e 
colaboração de todos que puderem contribuir 
direita ou indiretamente. Assim, sempre que 
houverem inquietações, críticas ou sugestões, 
estaremos abertos a contribuições, visto que 
nosso interesse é comum. 
     Quanto mais unidos e organizados estivermos 
como setor produtivo, melhor e mais rápidos 
serão os avanços colhidos, quebre a inércia e 
venha fazer parte do futuro que estamos 
construindo! 


