
                                                                                                    

 

 

 

 

PRESS RELEASE CITRUSBR 

 

Compromisso de Transparência 

  

 

A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos - CitrusBR em conformidade com seu 

compromisso de transparência publica a seguir informações atualizadas sobre a produção de laranja do 

cinturão citrícola do Estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. 

 

Estas informações foram elaboradas individual e sigilosamente por cada uma das associadas e os resultados 

foram consolidados por empresa de auditoria independente
1
. 

 

O quadro abaixo traz informações acerca do resultado final apurado na Safra 2012/13 e atualização das 

estimativas referentes à Safra 2013/14. 

 

 
 

 A inusitada sequência de duas grandes safras de laranja, 2011/12 de 428 milhões de caixas e 2012/13 de 

385 milhões de caixas que em muito estressou os pomares, somada a recentes fatores climáticos adversos, 

indicam uma quebra estimada de 24,7% na produtividade das plantas produtivas para a safra 2013/14, 

representando 81% da redução total estimada de safra. 

 

As estimativas refletem ainda uma redução de 13.1 milhões de plantas produtivas (diferença líquida apurada 

entre novos pés em produção e pés erradicados), representando uma retração de 42.173 hectares produtivos 

(calculados com base em uma densidade média de 311 plantas por hectare erradicado). Essa redução que 

corresponde a uma queda de 7,5% do parque citrícola produtivo, representa 19% da redução total estimada 

da Safra. 

 

São Paulo, 15 de maio de 2013. 

 

 

CitrusBR 
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 PriceWaterhouseCoopers 

Plantas Produtivas 

de Laranja

Produtividade      

Por Planta

Safra Total de 

Laranja

000 Plantas 
Caixas 40,8 Kg Por 

Planta
000 Caixas 40,8 Kg

175.228 2,1994 385.393

Dados Estimados da Safra 2013/14 162.112 1,6553 268.350

Variação Nominal -13.116 -0,5440 -117.043

Variação Percentual -7,5% -24,7% -30,4%

Peso na Quebra Total 

da Safra 
000 Caixas 40,8 Kg

-117.043

19% -21.711

81% -95.332

INFORMAÇÕES SOBRE O PARQUE CITRÍCOLA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO E TRIÂNGULO MINEIRO

ANÁLISE DA QUEBRA ESTIMADA DE SAFRA

Redução Total de Safra de Laranja

Redução de Safra Decorrente da Diminuição de 7,5 % das Plantas Produtivas 

Redução de Safra Decorrente de Quebra de 24,7% na Produtividade 

Dados Finais Apurados da Safra 2012/13


