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Apresentação
Em formato de bolso, ilustrados e escritos em linguagem objetiva, didática e simples, os títulos da Coleção Plantar têm por público-alvo produtores rurais,
estudantes, sitiantes, chacareiros, donas de casa e demais interessados em resultados de pesquisa obtidos,
testados e validados pela Embrapa.
Cada título desta coleção enfoca aspectos básicos
relacionados ao cultivo de, por exemplo, hortaliça, fruteira, planta medicinal, planta oleaginosa, condimento
e especiaria.
Editada pela Embrapa Informação Tecnológica, em
parceria com as demais Unidades de Pesquisa da Empresa, esta coleção integra a linha editorial Transferência de Tecnologia, cujo principal objetivo é preencher
lacunas de informação técnico-científica agropecuária
direcionada ao pequeno produtor rural e, com isso,
contribuir para o aumento da produção de alimentos de
melhor qualidade, bem como para a geração de mais
renda e mais emprego para os brasileiros.
Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral
Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução
O cultivo da acerola teve maior impulso
a partir de 1946, quando foi descoberto seu
alto conteúdo de vitamina C. Sob o incentivo dessa descoberta, iniciou-se o plantio
comercial da aceroleira em Porto Rico, expandindo-se a seguir para Cuba, Flórida e
Havaí.
No Brasil, a acerola, ou cereja-das-antilhas,
é conhecida no Estado de São Paulo há mais
de 50 anos. Em Pernambuco, foi introduzida
pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em 1955, procedente
de Porto Rico. Nos últimos anos, o cultivo
de fruteiras no trópico-árido do Nordeste
brasileiro tem-se mostrado uma atividade
atraente, graças às condições de solo e
clima e à adaptabilidade de várias espécies,
o que favorece a implantação de pomares
comerciais.
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