
BOLETIM INFORMATIVO IBPecan 
 

Instituto Brasileiro de Pecanicultura 
Avenida Presidente Rooselvet, 1264, lj. 36 | Porto Alegre-RS | 90230-002 

Contatos: contato@ibpecan.org | www.ibpecan.org | 
(51) 3103-5299 | (51) 9 9829-1140  

 
 

Noz pecan, além de saborosa, melhora a 
nossa qualidade de vida 

 
     

 
      
     Verônica destaca importância da noz pecan para a saúde 
humana. 
 
     Através da ingestão de alimentos corretos o organismo 
recebe nutrientes, vitaminas e minerais necessários para 
manter seu funcionamento da melhor maneira, prevenindo 
contra doenças como anemia, obesidade, diabetes tipo 2, 
acidente vascular cerebral (AVC) e várias outras. Em 
resumo, uma boa nutrição é fator relevante para a 
qualidade de vida. E esta visão, cada vez mais presente na 
área das ciências da Saúde, tem sido importante para o 
aumento da demanda de noz pecan, no mundo todo. 
     A nutricionista Verônica Leão, formada pela Unisinos, 
em 2011, pós-graduada em Gestão em Unidades de 
Alimentação pelo Instituto de Pesquisas Ensino e Gestão – 
IPGS, atualmente atua na nutrição materno infantil, 
atendendo desde a pré-concepção até o pré-escolar. E ela 
integra esta visão de profissionais da Saúde que destaca a 
importância da noz pecan.  
          Mas a relação de Verônica com este alimento tem 
uma raiz mais profunda. Relata que, “durante a minha 
jornada com a nutrição, sempre tive muito contato com este                  
 

 
cultivo, porque familiares seus são produtores de noz 
pecan, com cultivo em Butiá, somando em torno de 200 
pés e uma produção aproximada de três toneladas”.  
      Ela destaca que uma alimentação adequada e 
saudável garante uma boa nutrição influenciando muito 
a saúde, relaciona alguns cuidados que devemos ter: 
- Dar sempre preferência para alimentos “in natura” 
(frutas, verduras, legumes, oleaginosas) ou 
minimamente processados (aqueles que passaram por 
pequenas intervenções antes de chegar ao consumidor); 
- Evitar ultra processados, em que há excesso de caloria, 
sódio, gorduras saturadas, pobre em fibras e não 
possuem quantidades significativas de vitaminas e 
minerais; 
- Praticar atividades físicas que ajudam a reduzir o risco 
de muitas doenças, bem como melhorar a saúde física e 
mental; 
- Ingerir muita água para manter a hidratação corporal, 
para os que tem dificuldade em ingerir água, podemos 
colocar pedaços de frutas, gengibre, hortelã para dar um 
sabor; 
- Se possível consumir alimentos orgânicos, além de 
serem mais saborosos e nutritivos, não contém 
agrotóxicos. 
    Verônica sublinha que, nesta fase de pandemia torna-
se ainda mais essencial manter uma alimentação 
saudável e balanceada, porque o nosso corpo precisa de 
nutrientes variados para fortalecer nossa imunidade. E aí 
ela inclui a noz pecan. “Um exemplo de alimento que não 
pode faltar na nossa alimentação são as nozes. Elas 
fazem parte da família das oleaginosas, que são ricas em 
ácidos graxos essenciais (ou seja, aqueles que não são 
sintetizados pelo homem e necessitam ser adquiridos 
através da alimentação), esses ácidos graxos fortalecem 
o sistema imune, melhoram as funções cognitivas 
(memória, atenção, concentração, funções que exigem 
mais do nosso cérebro)”. 
     As nozes, ressalta Verônica, são ricas em vitaminas e 
minerais. Adiciona que que podemos destacar algumas 
bem importantes: 
- Selênio e vitamina E: são antioxidantes naturais 
(protegem contra danos nas células) retardando o 
processo de envelhecimento; 
- Zinco: é ótimo para imunidade e sistemas de defesa do 
corpo; 
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- Manganês: desempenha um papel importante no 
controle de níveis de açúcar no sangue, na formação 
óssea (estimulando células que levam cálcio para os 
ossos) e no bom funcionamento da tireoide. 
    Segundo estudos, o consumo de 30 gramas diárias é 
suficiente para adultos saudáveis, informa Verônica, para 
diminuir o risco de doenças cardiovasculares, produção 
de colesterol ruim (LDL) e risco de doenças crônicas, 
como a diabetes tipo 2. Elas também são ricas em fibras, 
favorecendo o trânsito intestinal, prevenindo constipação 
e garantindo saciedade. 
     Este consumo, em torno de 5/6 unidades, fornece 
mais ou menos 195 calorias e 10% das recomendações 
de fibras/dia. Para gestantes, os ácidos graxos presentes 
nas nozes são essenciais para o desenvolvimento 
neurológico e visual do feto. E, para crianças, é ótimo no 
desenvolvimento da memória, além de ser um alimento 
cheio de vitaminas e minerais e excelente para ingestão 
nos lanches. Verônica dá exemplos: iogurte com frutas e 
nozes picadas, biscoito de nozes, bolinho de frutas e 
nozes, frutinhas e nozes. 
     Para saber mais sobre o tema, acesse: 
@nutriveronicaleao. 
 
Receitas: 
 
Biscoito de banana e nozes 
Ingredientes: 
1 xícara de farinha integral 
½ colherinha de chá de sal 
½ colher de chá de Bicarbonato de Sódio 
100 GR de manteiga sem sal, em temperatura ambiente. 
½ xícara de açúcar mascavo 

1 ovo 
1 banana madura grande 
1 xícara de aveia em flocos 
100 GR de chocolate amargo 
½ xícara de nozes 
Modo de Preparo: 
Em uma tigela misture os secos (farinha integral, sal e 
bicarbonato) reserve. 
Na batedeira, bata bem a manteiga com o açúcar mascavo, 
adicione o ovo, a banana esmagada. 
Por fim adicione a mistura dos secos e bata bem devagar. 
Desligue a batedeira e adicione a aveia, as nozes picadas e 
o chocolate picado, não bata, apenas misture com a colher. 
Agora molde os biscoitos e coloque na assadeira untada e 
leve à geladeira por 20 minutos. 
Enquanto isso pré-aqueça o forno a 200 graus, quando sair 
da geladeira leve direto ao forno de 15 a 20 minutos, até que 
fiquem douradinhos. 
 
Molho Pesto com nozes 
Ingredientes: 
1 xícara de chá de folhas lavadas e secas de manjericão. 
10 nozes 
60g de queijo parmesão 
150 ml de azeite 
2 dentes de alho 
Pimenta do Reino 
Sal a gosto 
 
Modo de preparo: 
Coloque todos os ingredientes no processador, ou 
liquidificador, bata até que vire um molho. 
Depois coloque por cima da massa pronta! Bom apetite! 

 



 
  



Sarna: a doença que chega com a primavera 
 

 
 

Marília Lazarotto, doutora em Engenharia Florestal – 
Proteção Florestal e professora da Universidade Federal de 
Pelotas - e-mail: marilia.lazarotto@ufpel.edu.br  
 
     A primavera chegou e a nogueira-pecan 
iniciou a protusão das brotações foliares, 
período esperado pelos produtores. 
Normalmente, nesta época, há a concentração 
de dias de maior umidade relativa do ar e 
maiores temperaturas médias, condições ótimas 
para disseminação e reprodução de fungos. Em 
termos de doenças, esse período coincide com a 
inimiga número um da cultura da nogueira-
pecan, em termos de doenças, a sarna (Scab 
disease, em inglês).  
     A sarna é causada por um fungo, anteriormente 
identificado como Cladosporium carygenum, porém, após 
estudo amplo de genética e taxonomia em regiões de ampla 
ocorrência nos Estados Unidos, este passou a ser 
classificado como Venturia effusa. Independentemente da 
nomenclatura de identificação científica, o que se sabe é que 
as perdas de produção podem variar de 50 a 100% da 
produção de uma safra, em anos de alta intensidade de 
ataque.   

 
Quando o produtor deve ficar atento? Quais os 

sintomas dessa doença? 
     Respondendo a estes questionamentos, assim que as 
brotações de primavera começam a se expandir, podem 
surgir nos folíolos, pequenas manchas arredondadas de 
coloração verde-oliva que, aos poucos vão se juntando e 
formando manchas maiores e com aparência mais escura 
com um aspecto pulverulento, que logo se espalharão 
para as inflorescências em desenvolvimento e depois para 
o pecíolo e epicarpo dos frutos. Esse ataque nas 
estruturas foliares, causará redução da área 
fotossinteticamente ativa e, indiretamente também reduz 
a produção de frutos.  
     O grande problema é que, se o ataque é severo e 
coincide com o início do chamado preenchimento do 
fruto, o seu desenvolvimento será comprometido. Desta 
forma, a formação da chamada “amêndoa”, que são os 
cotilédones, não será completa ou mesmo ocorrerá a 
queda prematura do fruto inteiro, antes da sua 
maturação. Sintomas típicos nos folíolos e frutos são 
mostrados nas figuras para facilitar a identificação pelo 
produtor. 
     Quando o ataque da sarna não causar a queda 
prematura dos frutos, o endocarpo pode ficar mais 
fortemente aderido à noz, dificultando as operações de 
descasque, uma vez que parte dos cotilédones ficará 
aderida aos resíduos. Também podem ser observadas 
rachaduras no endocarpo após o ataque da sarna que 
podem ser colonizadas por outros fungos secundários 
oportunistas.  Esse problema pode ainda se agravar, pois, 
há relatos de alternância de produção em algumas 
cultivares, associada a ataques severos da sarna.  

E como controlar a sarna? 
     E como controlar a sarna? A primeira e mais 
importante estratégia para todas as práticas em um 
pomar é o monitoramento periódico da sua ocorrência e 
o recolhimento de todas as partes da planta com sinais e 
sintomas, retirando-as e destruindo. Apesar das 
recomendações de pulverizações semanais com 
fungicidas, desde a formação do fruto até meados de 
fevereiro, chama-se atenção para o fato de que ainda não 
existem fungicidas químicos registrados para o uso na 
cultura no Brasil e sua aplicação não encontra amparo 
legal.  
     Por isso, antes de qualquer aplicação de defensivos, 
deve-se consultar um técnico de sua confiança a fim de 
evitar uso incorreto de produtos que podem, inclusive, 
selecionar patógenos mais resistentes em safras futuras. 
A inclusão da cultura no grupo dos “Minor Crops” é uma 
tentativa para que alguns produtos possam ser 
autorizados em breve.  
     Outra importante alternativa de manejo é conhecer as 
cultivares a serem implantadas e, se já existentes no 
pomar, saber aquelas que estão mais sujeitas ao ataque 
desta doença. Reunindo informações da literatura, 
algumas podem ser mais resistentes, como a ‘Sucess’, 
‘Jackson’, ‘Stuart’ e ‘Diserable’, e outras mais suscetíveis, 
como a ‘Wichita’, ‘Mahan’ e ‘Shawnee’. 



            
    Importante ressaltar que vários destes estudos de 
suscetibilidade foram conduzidos nos Estados Unidos, 
onde as condições edafoclimáticas e de manejo podem 
ser bem distintas. É essencial que o produtor saiba que 

não é necessário que a doença seja erradicada do pomar, 
o que é praticamente impossível, mas que os cuidados 
com manejo podem tornar a “convivência” com a doença 
possível e com menores quedas na produção.

Exemplos de sarna em folhas e frutos 
 

 
 



 
IBPecan e Sargs devem fazer parceria 

      
     O diretor-presidente da 
Sociedade de Agronomia do Rio 
Grande do Sul (Sargs), Leonardo 
Cera (foto), participou de reunião 
com a diretoria do IBPecan, que 
foi representado pelo presidente 
Carlos Eduardo Scheibe, o vice-
presidente Demian Segatto da 
Costa, o tesoureiro suplente 
Daniel Basso, o Relações Públicas 

Eduardo Mendes Klumb e o primeiro conselheiro fiscal 
Eduardo Basso.  
     Foi abordada a evolução da cultura no Rio Grande do 
Sul, com seus aspectos positivos e também os desafios de 
limitação de profissionais com conhecimento e de mão de 
obra qualificada para manejo adequado dos pomares, em 
especial nos primeiros anos.  
     O presidente Carlos Eduardo Scheibe comentou que a 
cultura começa a produzir de forma gradual a partir em 
média do oitavo ano, a depender do manejo e adubação, 
bem como com a integração com outras atividades, como o 
cultivo agrícola, a criação de animais, em especial 
ovinocultura.  
     Foi tratada a possibilidade de se criar um convênio entre 
as entidades com o objetivo de unirem esforços pelo 
fomento à cultura no Estado e também a possibilidade de 
desenvolverem eventos e cursos de capacitação para 
engenheiros agrônomos, para que estes possam prestar 
assistência técnica e consultorias aos produtores.  

IBPecan conversa com Adidos Agrícolas  
     O IBPecan recebeu convite, através do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para rodada de 
conversas com os adidos agrícolas brasileiros. Serão 
encontros virtuais para promover a interação do setor 
privado com os representantes do MAPA em mercados 
relevantes para o Brasil.  

     Os adidos agrícolas defendem os interesses da 
agropecuária junto aos principais parceiros comerciais,  
lotados na África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Canadá, 
China, Cingapura, Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Estados 
Unidos, Índia, Indonésia, Japão, Marrocos, México, União 
Europeia, Rússia, Tailândia e Vietnã e Missão Permanente 
junto à FAO, em Roma. 

     Os encontros foram realizados de 14 a 21 de setembro. 
As conversas virtuais permitiram a apresentação da 
entidade, informações do setor e as experiências e 
expectativas para o mercado externo.  

     O primeiro encontro foi realizado dia 14 com o adido 
agrícola Rafael Guimarães Requião, representante da 
embaixada do Brasil em Moscou. No dia 21, o encontro foi 
com os adidos Jean Carlo Cury Manfredini e Fábio Coelho 
Correa de Araújo, representantes da embaixada do Brasil 
em Pequim. 

     O IBPecan apresentou a demanda da abertura do mercado 
para China. As demandas estão sendo encaminhadas junto 
ao MAPA. Atualmente, o Brasil aguarda manifestação das 
autoridades chinesas, sobre as informações que foram 
encaminhadas através do MAPA, com apoio do IBPecan e 
Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. 

 

 



Encontro Brasileiro de Nozes e Castanhas destacou mercado e 
benefícios do produto 

  
    A Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e 
Frutas Secas (ABNC) realizou dia 21, o 9º 
Encontro de Nozes e Castanhas, no qual foram 
apresentados dados sobre a evolução das nozes 
e castanhas no Brasil, perspectivas e negociações 
internacionais para essas culturas, além dos 
benefícios das nozes como fonte de saúde e 
fortalecimento da imunidade. 
     Richard Waycott, CEO e presidente da Almond 
Board of California, falou sobre “Inovação em 
produtos e mercados”, apresentando o case de 
sucesso do cultivo de amêndoas na Califórnia, 
que tem 650 mil hectares plantados e 510 mil 
hectares já produtivos, representando 80% da 
produção mundial, com 71% das amêndoas 
sendo exportadas, com a Índia como o maior 
importador.  
     Mesmo assim, desenvolve campanhas 
publicitárias dirigidas a cada mercado-alvo, para 
ampliar ainda mais as exportações do produto, 
destacando sempre o valor das amêndoas para a 
saúde humana. “Se pode dizer que são como uma 
cápsula que contém muitos nutrientes que nos 
fazem bem”,  
     Jordi Salas-Salvadó, professor emérito de 
Nutrição da Espanha, coordenador de pesquisas 
mundiais no setor de nozes, abordou o tema 
“Nozes como fonte de saúde”. Destacou que tem 
aumentado extraordinariamente o número de 
estudos científicos sobre os benefícios dos frutos 
secos para a saúde humana. Neste sentido, 
ressalta a sua importância para gerar energia. 
“Se pode dizer que são como uma cápsula que 
contém muitos nutrientes que nos fazem bem, 
principalmente no sentido de evitar enfermidades 
cardiovasculares, que são a maior causa de mortes 
humanas nos países desenvolvidos, seguida do 
câncer, que pode ser evitado em 50% de incidência 
através de uma boa alimentação”, afirmou. 
Acrescentou que 80% das doenças cardiovasculares 
poderiam ser evitadas com uma alimentação correta 
e que os frutos secos podem ajudar muito neste 
sentido. 
     Por fim, Marcos Jank, professor do Insper São 
Paulo, apresentou o tema “Impulsionando o 
mercado asiático”. Com base em quatro anos em 
que trabalhou na Ásia, onde o Brasil alcançou grande 
destaque como fornecedor de commodities, com a 
China como o maior comprador. Informou que a Ásia  

 

 
hoje já representa quase 60% das exportações 
brasileiras.  
     Porém, ressaltou que o Brasil ainda não ocupa 
espaço importante em relação a exportação de 
alimentos saudáveis, como castanhas e nozes, que 
estão tendo aumento significativo de consumo e 
importações de parte de vários países asiáticos, ainda 
que em nível de incremento menor do que o 
registrado na Europa. Mencionou que a castanha de 
caju é que lidera as exportações brasileiras deste 
segmento, mas também ainda em volume menor do 
que o seu potencial. 
     A íntegra do evento pode ser acessada no 
endereço: https://bit.ly/33XFB5x.

 

 


