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Sendo um produto valorizado no  
mercado, o pinhão que muitas vezes  
é adquirido pelo consumidor não 
corresponde apenas ao pinhão 
mediterrânico, ou seja, o que é obtido 
anualmente através da colheita  
e processamento das pinhas  

de pinheiro-manso, mas sim a uma  
mistura de pinhões com origem em 
distintas espécies de pinheiros, cujo  
valor de mercado é normalmente mais 
baixo, decorrente das características 
organoléticas inferiores destes pinhões.



As sementes de algumas 
espécies de pinus são 
utilizadas para consumo 
humano desde os tempos 
pré-históricos. São 29  
as espécies de pinus  
que produzem sementes 
(pinhões) comestíveis, 
sendo cerca de 20 
comercializadas localmente 
ou internacionalmente,  
e destas, apenas algumas 
espécies têm importância 
no mercado internacional 
como é o caso de Pinus  
pinea (pinheiro-manso),  
P. koraiensis (pinheiro 
chinês), P. sibirica (pinheiro 
siberiano) e P. gerardiana 
(pinheiro paquistanês) 
(Tabela 1)

Numa análise química comparativa 
entre pinhões de 27 populações  
de pinheiro-manso cultivadas em 
Portugal e uma amostra comercial 
de pinhão de pinheiro chinês,  
o pinhão português apresentou  
o dobro do conteúdo proteico, 
enquanto que o pinhão chinês  
apresentou maior quantidade  
de amido e gordura, em particular, 
ácidos gordos polinsaturados com 
uma fração mais elevada e distinta 
de ácido pinolénico (Figura 2).

O ácido gordo polinsaturado pinolé-
nico tem a capacidade de estimular 
o sistema entero-endócrino para 
produzir uma hormona gastrointes-
tinal que induz à saciedade sendo 
frequentemente usado nas dietas  
de emagrecimento.

Nos últimos cinco anos, a Républica 
Democrática da Coreia, China, 
Rússia, Paquistão e Afeganistão  
têm liderado a produção asiática, 
representando 85% da produção 
mundial de pinhão. A Turquia, Itália, 
Portugal e Espanha são os principais 
países produtores de pinhão medi-
terrânico (pinheiro-manso), corres-
pondendo a 8,5% da produção 
mundial (Figura 1).

Figura 1 

Produção mundial de pinhão (toneladas) por país,  
média dos últimos cinco anos (2015/16 a 2019/20)  
(INC – International Nut and Dried Council, 2020).

Espécie Distribuição 
natural da espécie

Pinheiro-manso Europa 
Mediterrânea e 
Oriente Próximo

Pinheiro chinês Leste da China, 
Japão, Coreia, 
Sudeste da 
Sibéria

Pinheiro 
siberiano

Mongólia, Rússia 
(Sibéria Central)

Pinheiro 
paquistanês

Paquistão, Leste  
do Afeganistão, 
Norte da Índia

Tabela 1 

Distribuição natural das espé-
cies de pinheiro com importância 
no mercado internacional;  
adaptado de Awan et al 2017.

Figura 2 

Composição em proteína, amido e gordura (valores médios (g)  
por 100g de pinhão seco) de 27 populações de pinheiro-manso  
cultivadas em Portugal e de uma amostra comercial de pinhão  
de pinheiro chinês (Evaristo et al, 2013). 

Figura 3 

Teor vitamínico (valores médios 
(mg) por 100g de pinhão seco) 
de 27 populações de pinheiro-
-manso cultivadas em Portugal 
e de uma amostra comercial  
de pinhão de pinheiro chinês 
(Evaristo et al, 2013). 
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Devido às reconhecidas qualidades 
nutritivas e organoléticas do pinhão 
mediterrânico, a sua procura nos 
mercados internacionais tem vido  
a aumentar. No entanto, como a 
produção Mediterrânica é cara  
e insuficiente para satisfazer a 
procura mundial atual, novas plan-
tações de pinheiro-manso têm sido 
feitas nalgumas áreas do hemisfério 
sul onde o clima Mediterrânico 
existe, como é o caso da Argentina, 
Austrália, Chile e Nova Zelândia. 

Análises à composição química  
do pinhão Mediterrânico cultivado 
na Argentina, Austrália, Chile,  
Nova Zelândia, Espanha, Israel, 
Itália, e Turquia, mostraram que,  
do ponto de vista da qualidade 
nutricional, todos os pinhões anali-
sados apresentaram boas proprie-
dades nutricionais, justificando  
a sua inclusão numa alimentação 
saudável. Os pinhões produzidos  
no hemisfério sul apresentaram 
valores comparáveis aos pinhões 
produzidos na região do Mediter-
râneo. No entanto, foram obser-
vadas diferenças significativas no 
teor de proteína, fibra, minerais e 
humidade, variabilidade esta rela-
cionada com as condições edafo-
-climáticas das áreas de cultivo, 
confirmando a plasticidade e adap-
tabilidade da espécie (Tabela 3).

O teor em vitaminas B1 e B2 do 
pinhão português, vitaminas com 
um papel fundamental no metabo-
lismo energético (conversão de 
hidratos de carbono em energia)  
foi, respetivamente, cerca de 10  
e 3 vezes maior do que o teor obser-
vado no pinhão chinês (Figura 3).  
Os teores de vitamina B1 e B2  
representam, aproximadamente, 
35,3 e 11,9% dos valores recomen-
dados pela Roda dos Alimentos.

Comparativamente  
ao pinhão chinês,  
o pinhão português 
também apresentou maior 
quantidade de elementos 
minerais, nomeadamente 
fósforo, potássio  
e magnésio, sendo  
também uma importante 
fonte de zinco, ferro  
e manganês (Figura 4).

Figura 4 

Composição mineral de 27  
populações de pinheiro-manso 
cultivadas em Portugal e de uma 
amostra comercial de pinhão de 
pinheiro chinês (valores médios 
(mg) por 100g de pinhão seco) 
(Evaristo et al, 2013).

O pinhão da América do Sul, culti-
vado em áreas com maior oscilação 
térmica e pluviosidade, apresentou 
uma composição química seme-
lhante. O pinhão produzido na 
Austrália apresentou um perfil dife-
renciado, com os maiores valores  
de lípidos e minerais e os menores de 
fibra alimentar. Os pinhões prove-
nientes de Itália apresentaram maior 
teor de fibra e humidade. Em Israel, 
país com maior número de meses 
secos, os pinhões apresentaram 
mais proteína e minerais, enquanto 
que os pinhões com origem  
na Turquia apresentaram uma  
composição intermédia (Tabela 3). 

O conteúdo mineral do 
pinhão mostrou estar 
positivamente relacionado 
com o número de meses 
secos, e o teor lipídico  
foi superior quando  
a temperatura máxima 
média foi mais elevada.  
A oscilação térmica foi  
uma variável relevante  
para o teor de humidade  
e as temperaturas mínimas 
e máximas mostraram  
ser importantes para  
o teor em fibra.

Tabela 3 

Composição química do pinhão de pinheiro-manso (valores médios) por 
país de cultivo (g/100g) (Zuleta et al, 2018 e Loewe-Muñoz et al, 2021).

País Humidade Proteína Lípidos Minerais Fibra

Argentina 3,8 32,1 41,8 4,4 9,8

Austrália 4,97 32,2 49,8 8,5 1,5

Chile 4,3 34,1 44,3 4,7 11,7

Espanha 4,8 33,8 45,3 4,1 12,4

Israel 3,7 36,6 34,7 4,7 12,4

Itália 5,1 32,1 37,1 4,3 14,6

Nova Zelândia 5,1 33,6 47,8 4,6 4,4

Turquia 3,9 34,8 42,9 4,1 13,1

A qualidade do pinhão  
mediterrânico noutros  
locais do mundo
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Figura 5 

Comparação de pinhão com origem em diferentes espécies  
de pinheiros – pinheiro-manso (Pinus pinea), pinheiro branco  
chinês (Pinus armandii), pinheiro chinês (Pinus koraiensis),  
pinheiro siberiano (Pinus sibirica), pinheiro paquistanês (Pinus  
gerardiana), Pinus massoniana, Pinus yunnanensis e Pinus pumila. 

O Síndrome 
“Pine Mouth”
A crescente procura do pinhão 
mediterrânico e a sua escassez  
a nível global, levou à introdução  
no mercado, de pinhões de outras 
espécies, principalmente de pinheiro  
siberiano e de pinheiro chinês. Este 
último, é vendido a preços mais 
baixos e não é facilmente distin-
guível pelo consumidor do pinhão  
de pinheiro-manso, embora tenha 
sabor, forma e tamanho diferentes 
(Figura 5). Os rótulos dos produtos 
são muitas vezes pouco informa-
tivos e a origem do pinhão desco-
nhecida. A dificuldade de rastrea-
mento da origem dos pinhões,  
aliado às semelhanças entre pinhões 
de espécies diferentes tem levado 
frequentemente à adulteração  
do produto (mistura de um produto  
de menor valor com um produto  
de alto valor).

Há cerca de 10 anos, a questão da 
adulteração incorporou ainda um 
problema de saúde devido à ocor-
rência do Síndrome “Pine mouth”,  
no qual o consumo de pinhões de 
algumas espécies, nomeadamente 
Pinus armandii de origem chinesa, 
pode levar a perturbações no 
paladar, forte gosto residual  
metálico ou ácido, que pode durar 
alguns dias na maioria dos casos, 
mas pode durar até várias semanas  
em casos mais extremos.
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