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Mapeamento, identificação e determinação de indivíduos elite para formação de banco
de germoplasma de nogueira-pecã (Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch) adaptadas
ao Alto Vale do Itajaí.

Ano: 2019
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Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS
Município de
Realização:
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Público Alvo Interno: Alunos do curso de graduação em Bacharelado em Agronomia
Público Alvo Externo: Grupo de Produtores de Nogueira Pecã do Alto Vale do Itajaí
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de Extensão: NÃO
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Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA
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Telefone:

Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 A nogueira-pecã (Carya illionensis (Wangenh) K. Koch) foi introduzida no Brasil por volta de 1915. No Brasil,
sua produção estende-se do Rio Grande do Sul até São Paulo, contabilizando cerca de 5 mil toneladas da fruta.
Em Santa Catarina, na Região do Alto Vale do Itajaí, cerca de 12 municípios concentram uma área de 60 ha. A
crescente demanda por seus frutos tem estimulado diversos agricultores a expandir e iniciar áreas de cultivo de
nogueiras. Apesar das primeiras tentativas de pomares no Brasil se datarem de 1915, no Alto Vale do Itajaí
pouco se sabe sobre sua adaptabilidade e desenvolvimento, as árvores mais antigas ainda existentes na região
datam de até 50 anos de idade. Os primeiros cultivos de nogueira pecã no Alto Vale do Itajaí foram
abandonados por seus proprietários devido a cultura não apresentar a produtividade prometida, porém, os
manejos não eram conhecidos e essas árvores permaneceram no campo até a época de produção sem os
devidos tratos culturais o que ocasionou a baixa produtividade. Com o advento do conhecimento das técnicas e
manejo da cultura de Nogueira Pecã novos pomares comerciais foram implantados. Esses pomares contam com
cultivares melhoradas obtidas de viveiros do estado do Rio Grande do Sul, esses comercializam para o Alto Vale
do Itajaí cultivares de origem americana como a Barton, Sucess, Melhorada, Imperial, dentre outras. O último
Simpósio Internacional de Nogueira Pecã realizado em abril de 2019 apresentou pesquisas que apontaram que
essas cultivares trazidas ao Brasil e cultivadas especialmente no Rio Grande do Sul nos últimos 30 a 40 anos e
também implantadas no Alto Vale do Itajaí não são adequadas para nosso clima e característica fitossanitária. A
pesquisa relatou boa produtividade nos primeiros 20 anos do pomar e crescente redução acima dos 25 a 30
anos, isso devido a presença massiva de agentes fúngicos e clima propício que resulta na maior suscetibilidade
a essas doenças. No Alto Vale do Itajaí, algumas árvores da primeira tentativa de cultivo na região, com
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aproximadamente 50 anos, sobreviveram e se encontram dispersas em várias propriedades rurais no alto Vale
do Itajaí. Acreditamos na possibilidade de alguns desses indivíduos somar ao passar dos anos condições de
adaptação, e desta maneira expressar o seu potencial genotípico e acumulo de variações somaclonais positivas
que as possibilitaram adaptar a região do Alto Vale do Itajaí. Essa possibilidade tem origem através de relatos
de produtores do Grupo de Produtores de Noz Pecã do Alto Vale do Itajaí, esses que afirmam conhecer árvores
antigas com boa característica fitossanitária e produtividade. Desta forma o presente estudo visa encontrar e
catalogar através do georreferenciamento árvores de 40 anos ou mais, cultivadas no Alto Vale do Itajaí e
avaliar seu nível de adaptação, resistências e produção, de forma indicar indivíduos com características
superiores para a produção de pomares com plantas realmente adaptadas a região.
Palavras-Chave:

 Nogueira Pecã, georeferenciamento, adaptação
Justificativa: 

 A Nogueira-pecã (Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch) é uma espécie originária dos Estados Unidos e México,
sendo introduzida no Brasil por volta do ano de 1915. (DUARTE & ORTIZ, 2001). A produção mundial de noz-
pecã vem sofrendo um grande aumento em área plantada nos últimos 10 anos. Os Estados Unidos produz cerca
de 80% de toda demanda mundial, seguido de México, Chile, Argentina, Austrália, Israel e Brasil. (FRONZA et
al., 2015). No Brasil, percebe-se que este aumento no cultivo de nogueira-pecã se deve à procura por novas
fontes de renda e pelas propriedades nutricionais da amêndoa. Na região sul, a cultura é mais comumente
encontrada em propriedades de pequeno porte, sendo cultivada como cultura complementar à cultura do
tabaco, arroz, soja e/ou em consórcio com gado para produção de leite. Essa cultura apresenta grande
importância econômica para a região Sul do Brasil, devido ao alto valor pago em seus frutos (POLETTO et al.,
2015). Possui mais de 19 tipos de vitaminas e minerais, incluindo Vitamina A, ácido fólico. Cálcio, fósforo,
magnésio, potássio, Vitamina B e zinco. Além de possuir ácidos graxos benéficos ricos em ômega 3, 6 e 9.
(FRONZA et al., 2015). Além de seus benefícios à saúde, os frutos desta cultura estão tendo um acréscimo de
plantio devido à alta lucratividade, sendo que a produção é de cerca de duas toneladas por hectare, com a
possibilidade de renda de 10 a 12 mil reais por hectare, porém, há um tempo de 15 a 18 anos para que a
produção se estabilize (FRONZA et al., 2015). No Brasil a produção da nogueira-pecã situa-se na região entre
Rio Grande do Sul e São Paulo, contabilizando uma produção de 5,2 mil toneladas da fruta na safra de 2013
(IBGE, 2015). Em Santa Catarina, na região do Alto Vale do Itajaí, cerca de 12 municípios concentram uma
área da 60ha de pomares de nogueira-pecã cultivadas. Atualmente o Grupo de Produtores de Noz-Pecã do Alto
Vale do Itajaí (grupo formado por agricultores entusiastas da introdução da cultura à região) estuda a
possibilidade de aumentar a área cultivada. Por um longo período a produção de nogueiras-pecã sofreu
desestímulos, devido às poucas pesquisas realizadas sobre o assunto e as dificuldades de cultivo frente
condições climáticas das regiões brasileiras, predispondo as plantas a doenças e pragas (ORTIZ & CAMARGO,
2005). Embora o Brasil seja um produtor em potencial e grande consumidor de nozes, ainda há poucas
pesquisas sobre o seu cultivo no país. Grande parte dos produtores iniciaram seus cultivos de 2012 para cá,
trazendo para a região do Alto Vale do Itajaí cultivares adaptadas ao Rio Grande do Sul. Porém em Santa
Catarina encontramos muitas árvores de noz-pecã antigas, provindas dos colonizadores, e com alto vigor
produtivo. Esses indivíduos de nogueira-pecã com idade superior a 30 anos, ainda presentes, são resultado de
processos de adaptação às condições edafoclimáticas da região. A grande dificuldade encontrada com essas
árvores “elites” é em se saber de qual cultivar ela é originaria. Isto por que essas árvores possuem geralmente
mais de 30 anos, e essas árvores foram implantadas em sua grande maioria a partir de incentivos
governamentais nas décadas de 60 e 70 por pais ou avós de quem hoje em dia dá “continuidade” aos pomares.
Os produtores da região utilizam em seus pomares geralmente mais de três cultivares, que são elas
principalmente Barton, Melhorada, Imperial, Importada e Sucess (SANTOS et al., 2017); visto que essas
variedades são todas trazidas de pomares do Rio Grande do Sul, porém são adaptados aos locais de onde são
originárias: no sul da América do Norte. Então, ainda não se sabe ao certo quais variedades realmente se
adaptam à região. É por este motivo também a busca pelas arvores “elites” presentes nas localidades do Alto
Vale do Itajaí se torna muito importante para o desenvolvimento da cultura. Diante disso, propomos a busca de
arvores “elites” na região do Alto do Itajaí; de reconhecida produtividade e resistência a pragas e doenças, para
em sequencia se faça a coleta de material genético para propagação e produção de mudas adaptadas à região.
Neste contexto o presente projeto propõe buscar a campo e avaliar o material genético de nogueira-pecã
implantadas no Alto Vale do Itajaí de árvores contendo acima de 30 anos, mapear seu posicionamento, avaliar
e classificar indivíduos com características elites com o intuito de produzir mudas adaptadas à região.
Resumo: 

 A nogueira-pecã (Carya illionensis (Wangenh) K. Koch) foi introduzida no Brasil por volta de 1915. No Brasil,
sua produção estende-se do Rio Grande do Sul até São Paulo, contabilizando cerca de 5 mil toneladas da fruta.
Em Santa Catarina, na Região do Alto Vale do Itajaí, cerca de 12 municípios concentram uma área de 60 ha. A
crescente demanda por seus frutos tem estimulado diversos agricultores a expandir e iniciar áreas de cultivo de
nogueiras. Apesar das primeiras tentativas de pomares no Brasil se datarem de 1915, no Alto Vale do Itajaí
pouco se sabe sobre sua adaptabilidade e desenvolvimento, as árvores mais antigas ainda existentes na região
datam de até 50 anos de idade. Os primeiros cultivos de nogueira pecã no Alto Vale do Itajaí foram
abandonados por seus proprietários devido a cultura não apresentar a produtividade prometida, porém, os
manejos não eram conhecidos e essas árvores permaneceram no campo até a época de produção sem os
devidos tratos culturais o que ocasionou a baixa produtividade. Com o advento do conhecimento das técnicas e
manejo da cultura de Nogueira Pecã novos pomares comerciais foram implantados. Esses pomares contam com
cultivares melhoradas obtidas de viveiros do estado do Rio Grande do Sul, esses comercializam para o Alto Vale
do Itajaí cultivares de origem americana como a Barton, Sucess, Melhorada, Imperial, dentre outras. O último
Simpósio Internacional de Nogueira Pecã realizado em abril de 2019 apresentou pesquisas que apontaram que
essas cultivares trazidas ao Brasil e cultivadas especialmente no Rio Grande do Sul nos últimos 30 a 40 anos e
também implantadas no Alto Vale do Itajaí não são adequadas para nosso clima e característica fitossanitária. A
pesquisa relatou boa produtividade nos primeiros 20 anos do pomar e crescente redução acima dos 25 a 30
anos, isso devido a presença massiva de agentes fúngicos e clima propício que resulta na maior suscetibilidade
a essas doenças. No Alto Vale do Itajaí, algumas árvores da primeira tentativa de cultivo na região, com
aproximadamente 50 anos, sobreviveram e se encontram dispersas em várias propriedades rurais no alto Vale
do Itajaí. Acreditamos na possibilidade de alguns desses indivíduos somar ao passar dos anos condições de
adaptação, e desta maneira expressar o seu potencial genotípico e acumulo de variações somaclonais positivas
que as possibilitaram adaptar a região do Alto Vale do Itajaí. Essa possibilidade tem origem através de relatos
de produtores do Grupo de Produtores de Noz Pecã do Alto Vale do Itajaí, esses que afirmam conhecer árvores
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antigas com boa característica fitossanitária e produtividade. Desta forma o presente estudo visa encontrar e
catalogar através do georreferenciamento árvores de 40 anos ou mais, cultivadas no Alto Vale do Itajaí e
avaliar seu nível de adaptação, resistências e produção, de forma indicar indivíduos com características
superiores para a produção de pomares com plantas realmente adaptadas a região.
Palavras-Chave:

 Nogueira Pecã, georeferenciamento, adaptação
Metodologia: 

 Apresentação O projeto de extensão universitária visa a identificação de indivíduos elite de nogueira-pecã
(Carya illinoinensis (Wangenh.) C. Koch) terá como práticas principais o mapeamento das árvores e analises
que serão conduzidos na proriedade rural do produtor de Nogueira Pecã e em laboratório quanto as
características de qualidade da noz. O projeto estará intimamente ligado ao Grupo de Produtores de Noz-pecã
do Alto Vale do Itajaí, na identificação e resgate de cultivares elite com seleção de plantas com idade superior a
30 anos. Mapeamento O mapeamento dos indivíduos de Nogueira Pecã acima de 30 anos será feito por meio de
uso de GPS, coletando as coordenadas de latitude e longitude de cada indivíduo analissado nas propriedades
rurais. Essas propriedades rurais serão encontradas através de indicações possibilitadas através do escritório de
Extensão da Epagri Rio do Sul e do Grupo de Produtores de Nogueira Pecã do Alto Vale do Itajaí. Este
mapeamento possibilitará a identificação e a continua avaliação do exemplar, bem como a possibilidade de
coletas sucessivas do material de interesse. Identificação e analise de plantas Inicialmente será realizadas as
visitas mediante a agendamento com o produtor rural, nessas visitas, o produtor irá apresentar os indivíduos
antigos e será coletado os dados com os produtores para obter informações sobre o histórico da planta: As
características analisadas seguem critérios propostos por (FRONZA et al., 2015), desta forma serão avaliados:
(i) produtividade, (ii) qualidade e tamanho dos frutos, (iii) rendimento de amêndoas, (iv) porte das plantas, (v)
resistência a doenças e (vi) características fenológicas. Coleta e analise dos frutos Durante as visitas, será
coletado de maneira aleatória 100 frutos por planta analisada. Esses frutos serão analisados em laboratório e os
resultados comparados com os propostos por (FRONZA et al., 2015) quanto a qualidade de frutos perante os
parâmetros já estabelecidos como segue: Produtividade média: 20-30Kg de nozes/planta; Qualidade e tamanho
do fruto, bem como rendimento de amêndoas: Massa frutos (g) Diâmetro (mm) Comprimento (mm)
Rendimento da amêndoa (%) Frutos/Kg Limite mínimo 7,37 19,93 33,66 47,36 82,68 Limite máximo 12,31
26,54 58,78 55,50 137,53 Onde os resultados podem passar do limite máximo em Massa de frutos, Diâmetro,
Comprimento e Rendimento de amêndoa, sendo que quanto maiores os valores encontrados, melhor será a
característica daquele indivíduo analisado.
Referências: 

 DE LIMA, S.S. O cultivo de noz pecã no município de Itaqui – RS: O estudo de caso do sítio Parintins. Trabalho
de conclusão de curso Faculdade de Ciências Econômica da UFRGS, 2011. DIVINUT. Sabor, saúde e requinte.
Disponível em: . Acesso em: 19 dez. 2017. DUARTE, V.; ORTIZ, E. R. N. Podridão de Phytophthora da amêndoa
e casca da Nogueira pecan. In: Luz, E. D. M. N., Santos, A. F., Matsuoka, K., Bezerra, J. L. Doenças causadas
por Phytophthora no Brasil. Livraria Rural, Campinas. 2001. p. 493-508. FRONZA, D.; POLETTO, T.; HAMANN, J.
J. O cultivo da nogueira-pecã. 2015 1. ed. p. 301. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio
Politécnico, Núcleo de fruticultura Irrigada. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE.
Produção Agrícola Municipal 2014. Rio de Janeiro: 2015. Disponível em: . Acesso em: 17 de Janeiro 2018.
LOPES, E. D. Qualidade de mudas de Eucalyptusuroplylla Ecamaldulensis, E, citriodora produzidas em blocos
prensados e em dois modelos de tubetes e seu desempenho no campo. Dissertação (Mestrado) Universidade
Federal do Sudoeste da Bahia. Vitória da Conquista – BA, 2005. 82 p. MOKOCHINSKI, F. M. Estimativa de
produção, caracterização física e perfil químico de amêndoas de nogueira-pecã. 2015, p. 66, Dissertação
(Mestrado). Universidade Estadual do Centro-Oeste. MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A. A revised medium for rapid
growth and bioassays with tobacco tissue culture. Physiologia Plantarum. v. 15, 1962. ORTIZ, E. R. N.;
CAMARGO, L. E. A. Doenças da Nogueira Pecan. In: KIMATI, H. et al. (Eds.). Manual de fitopatologia: doenças
das plantas cultivadas. 4. ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 2005. ORTIZ, Ern. Propriedades nutritivas e
nutracênticas das nozes. Monografia apresentada ao curso de especialização em Tecnologia de Alimentos,
Universidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, 2000. POLETTO, T.; MUNIZ, B. F. M.; POLETTO, I.;
BAGGIOTO, C. Métodos de superação de dormência da semente de nogueira-pecã Carya illinoinensis
(wangenh.) K. Koch. Revista Árvore, vol. 39, n. 6, 2015. Universidade Federal de Viçosa. REIGER, M. Pecan –
Carya illinoinensis (Wangeth.) K. Koch. Georgia: University of Georgia, 2004. Disponível em: . Acesso em 19
dez. 2017. RENUKDAS, N. N.; MANOHARAN, M.; JR, J. O. G. In vitro propagation of pecan (Carya illinoinensis
(Wangenh) K. Koch). Plant Biotechnology 27, 211-215 (2010). SANTOS, J. C.; VICENTIN, E.; LINDNER, G. H.;
FERNANDES D. Identificação do perfil e dificuldades do cultivo de nogueira pecã no Alto Vale do Itajaí. XVIII
FETEC – Feita de Conhecimento Tecnológico e Científico, 2017. SPARKS, D. A. A Climatic Model for Pecan
Production under Humid Conditions. Journal of the American Society Horticultural Science. Georgia, v. 121, n.
5, 1996. TERABE, Nadia Izumi; MARTINS, Cristiane Moreno; HOMECHIN, Martin. Microrganismos associados a
frutos de diferentes cultivares de noz pecan. Disponível em: . Acesso em: 19 dez. 2017.

Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
PAULA
HAMERSKI

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO AUXILIAR TÉCNICO SECLAB/RSU Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

GLAUCO
HENRIQUE
LINDNER

EXTERNO COORDENADOR(A)
ADJUNTO(A) 01/08/2019 31/07/2020

THOMAS
TESTONI DISCENTE ALUNO(A)

VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

ALEX WEBER DISCENTE ALUNO(A)
VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

JÉSSICA COSTA
SANTOS DISCENTE ALUNO(A)

VOLUNTARIO(A) 01/08/2019 31/07/2020

RAFAEL DA
ROSA COUTO

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO

INSTRUTOR /
SUPERVISOR PAAGR/RSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020
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Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim

CLAUDIO KESKE DOCENTE COLABORADOR(A) CEXT/RSUL Ativo
Permanente 01/08/2019 31/07/2020

DENISE
FERNANDES DOCENTE COORDENADOR(A) CGE/RDSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações das quais o PROJETO faz parte

Código - Título Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Objetivos / Resultados Esperados
Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
Realizar a identificação, contato e agendamento das visitas nas propriedades
rurais que possuem árvores de Nogueira Pecã acima de 30 anos

Identificação e georreferenciamento das árvores de Nogueira Pecã acima de 30
anos com características de adaptação ao Alto Vale do Itajaí

Supervisão das avaliações e condução dos alunos as localidades no meio rural

Avaliação da produtividade e características físicas do fruto

Analise dos dados coletados quanto a adaptabilidade dos indivíduos avaliados

Analise dos dados da avaliação dos frutos e correção do relatório final

Cronograma
Descrição das atividades desenvolvidas Período

Orçamento Detalhado
Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE

paquímetro digital universal R$ 70,00 2.0 R$ 140,00

SUB-TOTAL (EQUIP. MATERIAL PERMANENTE) 2.0 R$ 140,00

 

PESSOA FÍSICA
Compra de nozes dos indivíduoes elite encontrados para a
classificação da produção e potencial mercadológico da noz. R$ 30,00 20.0 R$ 600,00

SUB-TOTAL (PESSOA FÍSICA) 20.0 R$ 600,00

 

DIÁRIAS
Gastos com deslocamento e refeições durante as expedições
de identificação e coletas de material vegetal de nogueira
pecã.

R$ 50,00 20.0 R$ 1.000,00

SUB-TOTAL (DIÁRIAS) 20.0 R$ 1.000,00

 

Consolidação do Orcamento Solicitado
Descrição PROEX/Campus (Interno) Outros (Externo) Total Rubrica
PESSOA FÍSICA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00

DIÁRIAS R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 140,00

Orçamento Aprovado
Descrição PROEX/Campus (Interno)
PESSOA FÍSICA R$ 0,00

DIÁRIAS R$ 0,00

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE R$ 0,00

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
Autorização Data Análise Autorizado
RIO DO SUL - COORD GERAL DE ENSINO NÃO ANALISADO
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