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Um retrato da citricultura 

                                                                                              Flavio Viegas (Associtrus) 

 

 Em 17/3/2021 o Departamento de Citrus da Flórida publicou um relatório atualizado 

para a citricultura dos EUA, Brasil e México, principais atores no mercado mundial de suco 

de laranja atualmente. 

 A partir do início da safra 2018-19, a Flórida iniciou um processo de recuperação da 

produção que vinha em queda por quase uma década e meia, quando a produção de 242 

milhões de caixas de 40,9kg na safra de 2003-04 atingiu, em quedas sucessivas, 68,85 

milhões de caixas na safra 2016-17 e ainda sofreu um duro golpe em setembro de 2017 

quando foi atingida pelo furacão Irma, que associado a outros fatores, reduziu a safra 2017-

18 a 44,95 milhões de caixas. 

 No início da safra 2018-19, a preocupação com o risco de não haver produção suficiente 

para atender à demanda, acarretou uma importação excessiva, que aumentou os estoques e 

deprimiu os preços aos produtores nas safras seguintes.  

 O longo período de queda da produção teve também impacto na demanda, que se 

reduziu no período. Porém na safra 2019-20, apesar da queda de produção, a pandemia da 

Covid alterou o hábito dos consumidores e, a partir de março de 2020, com a retomada da 

preocupação com a saúde e a lembrança dos benefícios do suco de laranja, a demanda do 

suco no mercado norte-americano cresceu 13%. 

 Esta retomada da demanda deverá ter impactos positivos na citricultura da Flórida e no 

mercado como um todo. 

 A estimativa para a safra de laranja 2020-21 na Flórida, revisada em março deste ano, 

indica uma produção de 55,5 milhões de caixas, uma redução de 17,7% em relação à safra 

passada e um processamento de 52,73 milhões de caixas, uma redução de 17,7% em relação 

à safra passada e estima-se que 86,5% da laranja processada será destinada à produção de 

suco NFC, o que representa uma redução de 8,65% em relação à safra passada e para o FCOJ 

apenas 13,5% da safra, 49% do que foi processado na safra anterior. 

 

Brasil: O Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja. 

A safra 2020-21 no Brasil foi fortemente afetada pelo clima; altas temperaturas e seca 

provocaram quebra na safra, na qualidade e no rendimento em suco. 

 No fechamento da safra 2020-21 publicado pelo Fundecitrus, a safra de São Paulo e 

Triângulo Mineiro, onde se concentra a maior parte da produção brasileira de laranjas e a 

produção de suco de laranja, foi reestimada em 268,69 milhões de caixas, uma quebra de 



30,53% em relação à safra passada, que atingiu 386,79 milhões de caixas. Nos demais 

Estados produtores, a quebra está estimada em 2%, com uma produção estimada de 96 

milhões de caixas. Nesses Estados, cerca de 80% da fruta é destinada ao mercado interno. O 

processamento no Brasil está estimado em 248,6 milhões de caixas, sendo 229 milhões de 

caixas em São Paulo e 19,6 milhões de caixas nos outros Estados. 

 Em estudo publicado pelo CEPEA, onde se reviu o custo de produção no Estado de São 

Paulo, fica evidente a precária sustentabilidade econômica da citricultura paulista, em face 

das variações climáticas e dos impactos fitossanitários sobre a produtividade. Apesar das 

grandes alterações estruturais no setor, como o aumento de tamanho das propriedades, o 

adensamento dos pomares, o aumento da área irrigada e o alto investimento nos tratos 

culturais, o nível de produtividade média alcançada, que praticamente dobrou nos últimos 

10 anos, ainda não assegura uma remuneração condizente com os custos e os riscos da 

atividade. A oscilação de produtividade entre safras tem sido da ordem de 30% nas últimas 

5 safras. 

O estudo do CEPEA indica um custo total de produção de R$ 21.493,83 por ha para 

as regiões Centro e Sul e de R$ 26.096,87 para a região Norte do Estado de São Paulo. Tendo 

em vista a produtividade de 648 cx/ha indicada no levantamento do Fundecitrus e o preço 

médio por caixa reportado pelo Departamento de Citrus da Flórida de US$ 4,48/cx. e um 

câmbio de R$ 5,39 o produtor da região Norte teve um faturamento médio de R$15.098,40 

que corresponde a um prejuízo de R$ 10.447,67 por hectare e o produtor da região Centro  

Sul um faturamento de R$ 18.826,40 e um prejuízo de R$ 1.980,63 por hectare. 
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México: O México tem avançado nas exportações de suco de laranja nos últimos anos. A 

maior parte da produção de laranjas é destinada ao consumo interno como fruta fresca, porém 

a queda de produção norte-americana criou condições favoráveis para que parte maior da 

produção mexicana seja destinada à produção de suco, em particular o NFC, e exportada 

para os Estados Unidos. 



 A safra mexicana de laranja de 2018-19 foi de 111 milhões de caixas devido às boas 

condições climáticas, porém a safra 2019-20 enfrentou condições climáticas desfavoráveis 

e quebrou em cerca de 50%. 
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 Em outubro de 2020 havia uma previsão de produção de 61 milhões de caixas e um 

processamento estimado em 22 milhões de caixas, devido à redução da demanda interna 

causada pela Covid, o que abriria condições para um aumento da produção de suco na safra 

2020-21. Porém uma geada de grande intensidade atingiu as principais regiões produtoras 

do México, o que irá reduzir significativamente a produção e a exportação do país. 

 

Conclusão: A produção de suco de laranja da Flórida está estimada em 212.983 toneladas 

equivalentes a 65° brix e a do Brasil é estimada em 873.402 t eq. a 65°brix; a produção 

conjunta da Flórida e Brasil totaliza 1.086.385 t eq. a 65°brix, uma redução de 29% em 

relação à safra passada. 
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 Se somarmos os estoques à produção, no Brasil teríamos 1.019.891t eq. a 65º e na 

Flórida 752.292 t eq. a 65°; uma redução de 21% na oferta global em relação à safra anterior. 



 O relatório conclui que, em decorrência da menor disponibilidade, o consumo aparente, 

nos EUA deve diminuir 3%, as importações devem crescer 15% e os estoques devem ser 

reduzidos em 28% em relação à safra 2019-20. 

 Em outro relatório publicado pelo FDOC, departamento de citrus da Flórida, o preço da 

laranja para processamento, posta na fábrica, aumentou 75,3% para as variedades precoces 

e 84,5% para as variedades tardias em relação à safra anterior e estão sendo comercializadas 

respectivamente a US$1,70 e 2,31 por libra de sólidos solúveis, o que corresponde a US$ 

9/cx. para as frutas precoces e US$ 14/cx. para as variedades tardias. 

 No mesmo relatório há a informação do preço recebido pelo produtor brasileiro de US$ 

4,48 por caixa, uma queda de 9,8% no preço em relação à safra passada, apesar da queda da 

produção dos principais produtores mundiais de laranja. 

 

 


