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AGRONOMIA Consumo de cacto mexicano cresce no Nordeste, favorecendo pequenos produtores

Do deserto para a mesa

O cultivo
da palma,
no Nordeste
brasileiro,
alcançou o
recorde
mundial de
produtividade

o começo do século passado,
uma planta originária do Mé-

xico chegou ao Brasil para servir à
produção de corantes para roupas.
Hoje, além de ser usado na fabri-
cação de cosméticos, o vegetal está
presente na mesa de muitos nor-
destinos. Trata-se da palma, um
cacto que se transformou em uma
oportunidade de desenvolvimento
para pequenos produtores do Nor-
deste brasileiro.

Versátil e com valor energético
equivalente ao do milho, a palma
já era consumida 6.500 anos antes
de Cristo pelos astecas, que a cha-
mavam de nochtili. Diz a lenda que
um dos sacerdotes desse povo teria
recebido uma mensagem divina
para fundai' uma cidade no local
onde visse uma águia atacando
uma cobra que estivesse sobre uma
palma. Assim, nasceu a principal
cidade asteca, Tenochtitlan, cujo
nome significa, literalmente, 'o
lugar do cacto nopal'. Milhares de
anos depois, a cidade transformou-
se na atual Cidade do México,
cujos habitantes continuam tendo
a palma (ou nopal, como é conhe-
cida em espanhol) como um dos
componentes básicos de sua dieta.

E a cena da águia, da cobra e do
cacto figura na bandeira do país,
enfatizando a importância da plan-
ta para a cultura mexicana.

No Brasil, a palma chegou no
início do século 20, quando servia
de substrato para a criação de co-
chonilhas, insetos dos quais se
extraía o corante carmim, usado
para tingir tecidos. Seu cultivo
prosperou durante mais de uma
década, mas, por volta de 1930,
corantes artificiais, feitos a partir
do petróleo, invadiram o mercado,
e as plantações do cacto para a
produção do carmim foram aban-
donadas. "As plantações se concen-
travam em algumas cidades do
Nordeste do Brasil onde a palma,
por ser uma planta de deserto, se
adaptou muito bem", conta o agrô-
nomo Paulo Suassuna. ''Em 1932,
uma grande seca prejudicou a pro-
dução de bovinos e ovinos no se-
miárído e o governo ordenou a im-
plantação de 200 campos de palma
para servir como alimento para
os animais. A partir daí,
o único uso da palma
no Brasil foi como

Nutritiva para todos
Trabalhando como consultor do
Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae),
Suassuna é o responsável por pro-
jetos de valorização da palma rea-
lizados em Pernambuco [de 2003
a 2004); na Paraíba (de 2005 a
2007); em andamento em Sergipe
e Alagoas (desde 2008) e em fase
de implantação na Bahia. A idéia
surgiu após o agrônomo perceber
que, em períodos de seca extrema,
os animais do semiárido usavam a
palma corno recurso alimentar.
"Buscando alternativas para a pro-
dução de rações, fui ao campo ver
o que os animais comiam e desco-
bri que a palma era uma das plan-
tas mais procuradas, principal-
mente nos períodos de estiagem."
Suassuna submeteu a palma a um
exame bromatológico, que deter-
mina a quantidade de nutrientes
nos vegetais, e aí veio a surpresa:
"A palma revelou-se altamente

nutritiva, com percentagens de
energia equivalentes às do

milho ou do sorgo. prin-
cipais componentes

energéticos das ra-
ções animais."

planta forrageira",
completa.



O hábito
de consumir
a palma
está sendo
introduzido
entre as
crianças,
com o plantio
de pequenas
hortas nas
escolas

O cultivo do cacto, no entanto,
continuava sendo feito, no Brasil,
do mesmo modo que no início do
século passado, o que lhe rendia
baixa produtividade. "Fui ao Mé-
xico em busca de formas de mo-
dernizar a produção. Quando vol-
tei, desenvolvi uma técnica que fez
com que a produtividade passas-
se de 20 toneladas por hectare ao
ano para mais de 400 toneladas
anuais por hectare. Para se ter uma
idéia, acabamos de bater o recorde
mundial de produtividade com
a palma: 732 toneladas de uma
das variedades de palma por hec-
tare.em um ano de cultivo", co-
memora o agrônomo. O local on-
de o cultivo está mais avançado é
Sergipe. "Temos seis núcleos de
tecnologia social do Sebrae nos
quais 10 microprodutores tive-
ram cursos sobre como cultivar
e usar a palma de acordo com a
tecnologia intensiva de cultivo. E
outros nove núcleos começarão
a funcionar este ano,"

No México, Suassuna também
aprendeu novas maneiras de usar
a planta - que é a terceira hortali-
ça mais consumida naquele país:
cozidos, musses e sucos são algu-
mas das receitas que trouxe da
viagem. O agrônomo conta que
como a palma foi, durante muitos
anos, usada no Brasil apenas co-
mo planta forrageira, há grande
resistência para introduzi-la na
dieta humana. "A estratégia que
encontramos para vencer essa
barreira é ensinar as crianças a
gostarem do cacto", afirma.

Educação desde cedo
O primeiro passo para isso é mon-
tar uma pequena horta com pal-
mas nas escolas. Em seguida, as
crianças aprendem como cultivar
o cacto e como reconhecer o mo-
mento da colheita. As rnerendei-
ras, por sua vez, aprendem recei-
tas com o cacto, que, para con-
sumo humano, deve ser colhido
ainda jovem. Por fim, as professo-
ras são estimuladas a usar a expe-
riência na horta para ensinar con-
teúdos de matérias como matemá-
tica e português. "Elas podem, por
exemplo, pedir que as crianças es-
crevam uma redação sobre o dia
na horta e, assim, trabalhar com
elas a gramática."

Suassuna conta que as receitas
aprendidas pelas merendeiras têm
cativado o paladar das crianças.
"E uma vez conquistadas as crian-
ças, fica mais fácil convencer os
pais que a palma serve como ali-
mento. Afinal, as crianças chegam
em casa pedindo suco de palma
para beber", diverte-se o agrôno-
mo. As mães interessadas são con-
vidadas a participar de oficinas
nas quais aprendem a usar a pal-
ma na culinária e também para a
produção de cosméticos, como
xampus e sabonetes. "O mais bo-
nito é ver as crianças ensinando
aos pais como usar a palma e saber
que elas irão crescer tendo o cac-
to como opção para sua alimenta-
ção", finaliza o pesquisador.
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