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ONDE TUDO COMEÇOU?



Na década de 70 Arminho Miotto, ex - prefeito 

de Anta Gorda/RS, trouxe dos Estados Unidos 

as primeiras mudas de pecã; 

A cultura rapidamente se expandiu entre os 

agricultores e grandes pomares foram 

formados;



Propriedade Sr. Harminho Miotto - 1975 / Anta Gorda/RS 



1ª Festa da Noz-pecã - 1975 / Anta Gorda/RS 



Homenagem 

ao pioneiro, 

prefeito Sr. 

Hearminho 

Miotto;



Brasão do município de Anta Gorda/RS 



Na década de 70 Armínio Miotto, ex prefeito, introduziu a cultura da noz peca 
em anta gorda. A cultura se expandiu pois muitos se interessaram neste 

cultivo.  Na época, houve uma desistência de muitos agricultores, devido a 
uma má fase. Luizinho Pitol, foi um dos primeiros enxertadores do ex prefeito 

e seguiu dando continuidade a cultura.

Luizinho Pitol, persistiu na adaptação da nogueira no campo e provou que a 
cultura é um bom negócio.



Porém, devido a falta de experiência e 

variedades que não se adaptaram a região, a 

cultura passou por uma má fase e os mesmos 

agricultores que acreditaram, desistiram da 

cultura;



Luizinho Pitol foi um dos primeiros 

enxertadores do ex-prefeito e acompanhou 

desde o início a introdução da cultura na 

região e apesar da desistência da maioria 

dos agricultores, persistiu e acreditou na 

adaptação da cultura;



Com muitas pesquisas, especializações e 

práticas no campo, foram descobertas as 

variedades que melhor se adaptavam a 

região e ele consolidou sua primeira 

empresa;



Luizinho Pitol



ADMINISTRAÇÃO DA PITOL



LUIZINHO PITOL

LEANDROLENIO

Sócio proprietário fundador

Sócio proprietárioSócio proprietário



VIVEIROS PITOL 



30 hectares de propriedade;

24 hectares de pomares;

5 hectares para produção de mudas;

1 hectare de área construída; 



Foto da propriedade vista de cima 

• Foto da propriedade

Vista da propriedade



POMARES



40 anos; 

0,8 hectares;  

Espaçamento 10,0/10,0;

Produtividade média: 3.500 kg/ha;

Pomar 01



*Fotos da propriedade, áreas...



9 anos;

22 hectares;

Espaçamento 12,0/12,0; 

Produtividade média 1,500kg a 2,000kg 
por hectare; 

*Com algumas matrizes para coletas de gemas

Pomar 02





20 anos;

1 hectare;

Espaçamento 10,0/10,0;

*Para produção de matrizes

Pomar 03





Visualização  por talhões 
Visualização do pomar 

(talhões) através do 

sistema

IAGRO  

Manejo inteligente de 

pomares

O Iagro é uma plataforma que facilita o 
controle do campo. 

Uma ferramenta que visa a coletar das 
informações rotineiras: diretamente do 

campo, para um gerenciamento  
moderno.



Árvores numeradas 

com identificação de 

cada variedade;

Visualização das árvores



VARIEDADES PRODUZIDAS  



PITOL 1 

(Melhorada)

Formato 
longo, 

rendimento 
médio de 
55%; 





PITOL 2 

(Importada)

Formato 
longo, 

rendimento 
médio de 
55%;





BARTON

Formato 
arredondado, 
rendimento 
médio de 
55%;





IMPERIAL

Formato 
arredondado, 
rendimento 

médio 
54-55%;





ETAPAS DE PRODUÇÃO DA MUDA



Início da produção da muda - Porta enxerto 



Porta enxerto adulto pronto para enxertia 



1ª fase da enxertia;



Enxerto em desenvolvimento;



Enxerto em desenvolvimento;

MUDAS PRONTAS 





SISTEMA DE ARRANCAÇÃO 





Raiz nua

Os viveiros mais conceituados do México e 
Estados Unidos são referencia e só trabalham 

com sistema de raiz nua;

Muda grande para consórcio;  

Melhor adaptação, pois é uma muda feita a 
campo;

Produção antecipada; (2 anos de enxerto)





Enxerto em desenvolvimento;

PREPARO DA MUDA PARA EMBARQUE





Enxerto em desenvolvimento;

ASSITENCIA TÉCNICA E PLANTIO









Mudas estaqueadas após 6 meses de plantio  



ESPAÇAMENTO



10x10 m 



12x12 m  / consórcio



• foto

12X12 m  / consórcio



• Foto de consorcio 

12x12 m  / 

consórcio



Desenvolvimento anual – Mudas Pitol 



1 ano 2 anos



3 anos 4 anos



5 anos 6 anos



9  anos



AS INDÚSTRIAS PITOL 



NOZES PITOL LTDA EPP





Fundada em 2008, em uma área dimensional de 
130 m2 tem objetivo de dar continuidade ao 

processo. 
Os viveiros Pitol vendem a muda; 
A Nozes Pitol compra a produção!

Produtos Pitol: Nozes inteiras, moídas, quebradas 
e farinha 1kg / 

Nozes doces, salgadas, rapaduras 200gr/ 

Lançamento óleo de noz-pecã 250ml.





PITOL COSMÉTICOS- ME

Com inauguração prevista para segundo semestre de 

2018, a Pitol Cosméticos, tem o objetivo de 

desenvolver cosméticos a base derivados de nozes;



Pré projeto - Pitol Cosméticos



RELAÇÃO CLIENTES X PITOL 



Plantas e matrizes com mais de 50 anos de 
produtividade comprovada;

PROCEDÊNCIA: O cliente pode ver de onde são 
tiradas as matrizes;

Atualizações e pesquisas;

Cursos, dias de campo e palestras nacionais e 
internacionais;

Credibilidade conquistada!





AGRADECEMOS A ATENÇÃO!


