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Comida latino-americana entrou na moda nos Estados Unidos, e um ingrediente que tem 
ganhado popularidade é o palmito. 
 
Graças em grande medida à popularidade das churrascarias brasileiras, os americanos estão 
comendo muito mais palmito. A Brex America, uma importadora de comida latino-americana 
com sede em Miami, informa ter importado US$ 900.000 em palmito brasileiro no ano 
passado, ante US$ 170.000 em 2002. Os principais clientes da Brex são churrascarias, como a 
Fogo de Chão, que começou com uma unidade no Texas em 1997 e agora tem 11 nos EUA. As 
40 maiores churrascarias do país faturam US$ 300 milhões por ano hoje - cinco vezes mais do 
que dez anos atrás, segundo a firma de análise de mercado Technomic. 
 
A Goya Foods, uma empresa de alimentos hispânicos com sede em Secaucus, no Estado de 
Nova Jersey, acrescentou palmito a sua linha de produto quatro anos atrás, afirmando que a 
"popularidade, disponibilidade e sustentabilidade" contribuíram para a decisão. Dois anos 
atrás, algumas lojas da Whole Foods Stores, uma cadeia de supermercados de comida 
orgânica que cresceu muito nos últimos anos, começou a vender palmito fresco - um produto 
que era muito raro nos EUA por causa de sua fragilidade. 
 
O miolo de jovens palmeiras é ingerido há milênios por pessoas que vivem perto das árvores. 
Ele sempre foi uma iguaria de luxo: são necessários três caules de palmeira para se produzir 
meio quilo de palmito, diz o especialista em palmitos e consultor agrícola Dennis Johnson, de 
Cincinnati. Nos anos 50, o Brasil começou a exportar palmito em lata, preservado em 
salmoura. Os moradores da Flórida estavam familiarizados com o produto - o "repolho do 
pântano", como o miolo da palmeira palmetto do Estado é conhecido, é um prato clássico na 
região, normalmente cozido com carne. Mas o palmito brasileiro era um produto importado de 
prestígio, caro o bastante para ganhar o apelido "salada de milionário". 
 
Nas duas décadas seguintes, a exploração desenfreada da palmeira juçara, uma variedade de 
caule único que morre depois de cortada, deixou a espécie quase extinta e destruiu a indústria 
de palmito juçara. Nos anos 70, a colheita passou à foz do Rio Amazonas, diz Jason Clay, vice-
presidente de transformação de mercado da entidade ambientalista WWF. Lá, a palmeira do 
açaí também fornece palmito, mas como ela tem múltiplos caules os extratores podem cortar 
um caule ou dois, permitindo que a planta se regenere. 
 
No fim dos anos 70, a Frieda's Specialty Produce, uma importadora que foi responsável pelo 
lançamento nos EUA de produtos exóticos como o kiwi, tentou comercializar palmitos frescos, 
diz Karen Caplan, diretora-geral da empresa. Mas mantê-los frescos era difícil demais, afirma, 
e a Frieda's parou a venda. 
 
No fim dos anos 90, a comercialização mundial do açaí deu às populações locais no Brasil mais 
motivos para encorajar o cultivo das palmeiras da fruta, em vez de outras plantas. 
Ironicamente, os ambientalistas estão hoje receosos que as palmeiras do açaí possam se 
tornar tão abundantes que vão roubar espaço de outras árvores e reduzir a biodiversidade, diz 
Clay. 
 
Quando as pessoas pagam hoje apenas alguns dólares por uma lata ou vidro de palmito, 
podem se perguntar como chegou a ser conhecido como "salada de milionários". Os preços 
mais acessíveis de hoje derivam do crescimento da indústria do palmito cultivado. O Brasil, a 
Costa Rica e o Equador são os principais fornecedores, embora o palmito da pupunheira seja 
cultivado em climas tropicais ao redor do mundo. 
 
Apesar da ampla disponibilidade de palmito ecologicamente responsável, ainda há um mercado 
na América do Sul para o palmito da juçara, que é considerado o mais saboroso. Para 
satisfazer a demanda, cortadores clandestinos, muitas vezes armados, entram nos parques 
nacionais do Brasil e derrubam juçaras, destruindo a árvore e o habitat que fornecem à fauna 
local. 



 
Como o palmito endurece com a idade, o corte de palmeiras do açaí muito jovens é uma 
tentação e um risco para a saúde da mata. Para evitar a compra de palmitos de árvores muito 
novas ou de plantações com condições de trabalho ruins, os conservacionistas pedem aos 
consumidores que procurem o produto "sustentável", certificado por organizações como a 
Rainforest Alliance. O diretor-geral da Brex America, Werner Batista, diz que seus palmitos são 
extraídos de plantações sustentáveis na bacia do Rio Amazonas, mas que o produto não tem 
ainda certificação. A Goya afirma que compra apenas produto cultivado do Equador. A Whole 
Foods informa que seu palmito fresco vem de pupunheiras cultivadas na Costa Rica. 
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