
SIMPÓSIO INTERNACIONAL  DE FRUTICULTURA

 O Simpósio Internacional de Fruticultura, Sinfruit, com o tema  Avanços na  Fruticultura, foi 
realizado em Campinas-SP, onde foi fundada a Sociedade Brasileira de Fruticultura há 40 anos.   Com 
o apoio de vários ex-presidentes e do atual , Prof. Abel Rebouças São José, Campinas foi escolhida por 
ser a sede da SBF e ter feito o primeiro congresso da Sociedade, além de oferecer condições  muito boas, 
pela infraestrutura do Instituto Agronômico de Campinas,  local do evento. Além disso, o IAC conta com 
um grupo renomado de técnicos em fruticultura, os quais, em sua maioria, colaboraram na Comissão 
Organizadora do Sinfruit.
 No período de 17 a 21 de outubro de 2011, o programa do evento abrangeu  cinco conferências 
internacionais e 12 de renomados técnicos do País,além de um dia  reservado para apresentação de tra-ís,além de um dia  reservado para apresentação de tra-s,além de um dia  reservado para apresentação de tra-ém de um dia  reservado para apresentação de tra-m de um dia  reservado para apresentação de tra-
balhos nas formas de pôster ou oral, no qual foram apresentados mais de 150 trabalhos e quatro palestras 
de técnicos da Colômbia, Venezuela, México e Chile, que versaram sobre a fruticultura em seus países. 
Um dia de visitas também  foi organizado ao Centro de Citricultura, em Cordeirópolis, com palestra 
sobre citros, uma visita ao Ceasa e outra ao Quarentenário  do IAC, com palestra sobre Frutas de Clima 
Temperado na Instituição.
 O programa do Sinfruit  atendeu a diversas áreas da fruticultura, tendo como foco principal o 
tema do evento- Avanços  na Produção de Frutas. Além de possibilitar a apresentação de trabalhos, 
parte deles  está sendo publicada nesta Revista Brasileira de Fruticultura, número extra, on-line, bem 
como todas as conferências e palestras sobre a fruticultura de vários países. É a primeira RBf publicada 
apenas on-line, que tem maior capacidade de conteúdo, inclusive o fotográfico,e tem um custo menor em 
relação à edição em papel. 
 O Sinfruit foi uma promoção da SBF, ainda em comemoração  aos 40 anos da Sociedade. Visa 
também a preencher uma lacuna entre os Congressos Brasileiros de Fruticultura, usualmente muito 
concorridos, com mais de 2.000 trabalhos apresentados, o que mostra a força de sua área de pesquisa. 
A SBF teve o apoio do IAC,ITAL, CATI, UNESP,SECRETARIA DA AGRICULTURA DE SP,  ISTH, 
CNPq e FAPESP, além de diversas empresas privadas. A Fundag e a Infobibos foram  as responsáveis 
pela organização do evento.
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