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Introdução
Na região do Nordeste do Brasil, o 

cultivo da acerola ou cereja das Antilhas 
(Malpighia emarginata) tem atraído o interesse 
de vários fruticultores, pois nesta região o 
descompasso entre o poder aquisitivo de amplo 
seguimento da população e o custo da aquisição 
de uma quantidade de alimentos compatíveis 
com a necessidade alimentar de um trabalhador 
e sua família, é um fator que leva a carência 
alimentar, provocando uma desnutrição da 
população nordestina [6].

Uma boa saída para este problema, é a 
aquisição de  fontes ricas em vitaminas e outros 
nutrientes, em abundancia, de forma simples e 
barata para população de baixa renda.

De acordo com [1] a gama de procura 
por parte do setor industrial e farmacêutico a 
dessa fruta, é devido a extraordinária riqueza em 
vitamina C (ácido ascórbico). Os teores que 
variam de 1500 a 4000 mg de acido ascórbico 
por 100 g de polpa ou 900 a 4500 mg/100ml de 
suco, representando cerca de cinqüenta a cem 
vezes o teor dessa mesma vitamina no suco de 
laranja ou o de limão [5].

[3] cita que o enfraquecimento do 
estado geral e da capacidade física e psíquica do 
homem determinado pela carência da vitamina 
C predispõe-no a uma extensa série de 
distúrbios fisiológicos e estados 
patológicos.Para se manter a normalidade 
fisiológica do organismo humano, o consumo 
diário de dois (02) a quatro (04) é suficiente 
para atender as necessidades diárias de vitamina 
C.

A produção de mudas de aceroleira 
normalmente é realizado através de forma 
vegetativa por estaquia, devido ao baixo poder 
germinativo e  da  grande variabilidade genética 
decorrente da utilização da propagação por 
sementes. Apesar disto, alguns aspectos 

relacionados a este processo de propagação 
ainda são pouco conhecidos principalmente em 
relação à nutrição e ao desenvolvimento 
vegetativo de estacas.

O presente trabalho teve como objetivo 
produzir mudas de acerola e ministrar palestras 
sobre o preparo e produção de produtos de 
acerola, distribuição de folhetos explicativos 
com o intuito principal de garantir a aquisição 
de uma forma economicamente viável da 
ingestão diária de vitamina C.

Material e métodos

Esse trabalho foi desenvolvido em três 
etapas, sendo as duas primeiras realizadas na 
sede da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.A primeira em escritório (revisão 
de literatura), a segunda em campo (produção 
de mudas) e a ultima na comunidade da Várzea 
associada a pastoral de saúde (palestras e 
preparo dos produtos de acerola).  

Revisão de literatira
- A revisão de literatura foi realizada para 
verificar a melhor maneira de obter plantas de 
acerola, bem com sua riqueza em nutrientes e 
vitaminas, tanto da fruta in natura, e dos 
produtos de acerola; para elaboração de folhetos 
contendo as etapas de preparo dos subprodutos 
de acerola distribuídos nas comunidades.

Produção de mudas
- Identificação e seleção das plantas para 
obtenção das estacas de acerola, no pomar 
localizadas atrás do prédio de Fitossanidade da 
UFRPE. Para produção de mudas as estacas 
foram retiradas da região apical dos ramos 
principais das planta pré-selecionadas.O plantio 
das estacas foi realizado em câmara úmida. 
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Depois do enraizamento, foi feito o processo de 
repicagem e as mudas foram transplantadas para 
copinhos para posterior distribuição.

Palestras e preparo dos produtos de acerola
-Palestra na comunidade de Várzea 

(Pastoral da saúde), sobre a importância do 
consumo da vitamina C na melhoria da nutrição 
e da saúde da população.Preparo de sucos, 
sorvetes, geléias, doces, licores, etc.e 
distribuição de folhetos explicativos, com o 
intuito de difundir a metodologia de produção e 
manejo de mudas e receitas de produtos e 
subprodutos de acerola.

Resultados 

A comunidade foi visitada ao longo do 
período de vigência do programa de extensão 
universitária, na primeira quinta-feira de cada 
mês.Na primeira visita a equipe encontrou-se só 
com as agentes da pastoral da saúde da Várzea, 
quando foi explicado como seria executada esta 
ação de extensão, tendo sido observado grande 
interesse por parte dos agentes, sendo a 
coordenadora da pastoral da saúde a grande 
incentivadora da importância da participação de 
todos. 

As palestras foram ministradas 
buscando oferecer aos participantes informações 
sobre um melhor aproveitamento dos frutos da 
acerola, obtendo-se uma fonte mais barata e 
mais saudável de vitamina C, de mais fácil e 
simples acesso para população de baixa renda, a 
qual promoverá uma melhoria na saúde de um 
maior número de pessoa em curto espaço de 
tempo. A ingestão de área de vitamina C 
promove a defesa do organismo contra as 
infecções e intoxicações, equilíbrio dos 
hormônios sexuais, e ação virulícida quando 
aplicada em alta dose [2].

Foram entregues um total de cerca de 
200 folhetos que informavam sobre a 
importância da vitamina C presentes nos frutos 
de acerola e em seus subprodutos, enfatizando a 
melhoria da nutrição e da saúde da população, 
como também explicando o manejo na produção 
e manutenção de mudas de acerola.Tendo sido 
também distribuídas  100 mudas. 

Discussões

A proposta de extensão “Difusão das 
propriedades terapêuticas da acerola e 
introdução dessa fruta como fonte natural de 
vitamina C na dieta alimentar humana” com o 
empenho dos responsáveis e participantes 
atingiram seus objetivos, difundindo a 
importância do consumo de acerola e 
manutenção dessa fruta na dieta alimentar. As 
distribuições de mudas e de folhetos 
informativos foram realizadas junto às palestras, 

no período da Ação Social da Pastoral da Saúde 
da Várzea, nos meses de agosto a setembro de 
2009.Na sede da pastoral da saúde, foi montada 
uma oficina para demonstração de como 
preparar os produtos e subprodutos da acerola, 
como geléia, suco enriquecido, sorvete, doce, 
compota, pasta, calda, e mousse. Destes 
encontros participaram cerca de 150 pessoas da 
comunidade da várzea (Quadro 1).

Pode-se concluir que a acessibilidade 
por parte da comunidade da ação de extensão 
universitária, foi bastante favorável. No qual foi 
possível observar o grande interesse dos 
participantes das palestras, procurando junto 
com os palestrantes, atualizar-se sobre os 
assuntos abordados. No decorrer do período do 
programa de extensão, tem-se observado o 
grande numero de pedidos para novas palestras 
na comunidade , enfatizando a importância da 
vitamina C contida nos frutos de acerola e a 
carência de informações da população.
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Quadro 1. Número de beneficiários 

ETAPAS Comunidade da 
Várzea

Número de Reuniões 01

Distribuição de Mudas 100

Distribuição de Folhetos 200

Total de Participantes 150

Desenho da câmara úmida.


