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   Assunto: Bahia realizará a V Semana de Citricultura 

 

 
 

Bahia realizará a V Semana da Citricultura 
 
O evento ocorrerá na cidade de Rio Real, maior muni cípio em área plantada com citros do país, no 
período de 08 a 11 de novembro de 2011   

Câmara Setorial da Citricultura da Bahia  
 

Durante quatro dias os citricultores da Bahia e de Sergipe 
estarão participando de um seminário, para atualizarem 
os seus conhecimentos tecnológicos, discutirem questões 
relativas às ameaças fitossanitárias, e conhecerem as 
perspectivas futuras do setor. O evento ocorrerá na 
cidade de Rio Real, maior município em área plantada 
com citros do país, no período de 08 a 11 de novembro de 
2011.  
 
A Bahia, com uma área estimada de citros em torno de 82 
mil hectares, ocupa a segunda posição entre os estados 
produtores, porém bastante distanciado de São Paulo, 
que lidera a produção no país. O governo do Estado 
pensa em reduzir essa diferença, incentivando a 
expansão da citricultura para novas regiões zoneadas, de 
caráter empresarial, valendo-se para isso da grande 
disponibilidade de terras e da abundância de recursos 
hídricos nos pólos agrícolas do Extremo Sul, do sub-
médio São Francisco e do Oeste.  

A realização da V Semana da Citricultura Baiana faz parte 
da estratégia para se incentivar a adoção de um padrão 
tecnológico mais avançado, uma vez que a produtividade 
média de citros do Estado ainda deixa muito a desejar, 
quando comparada com as produtividades obtidas nas 
regiões Sul e Sudeste do país.  

As palestras ficarão a cargo de renomados.especialistas, 
a exemplo de Christiano César Graf (Citrograf/São Paulo), 
Marcelo Melerato (Esalq/USP), Marcel Belato Sposito 
(Esalq/USP), Hermes Santos Filho (Embrapa/Cnpmf), 
Kátia Goldschmidt Beltrame (Abisolo/SP), Paulo Celso 
Biasoli (Alicitros/SP), Joelito de Oliveira Rezende 
(UFRB/BA), entre outros. A realização do evento está a 
cargo da Agronordeste Comercial, Prefeitura Municipal de 
Rio real e EBDA-Empresa Baiana de Desenvolvimento 
Agrícola. Maiores informações poderão ser obtidas 
através dos telefones 75 3426-1086 e pelo e-mail 
cclnorte@yahoo.com.br. 

 

 
 
 
 

 
 


