SÃO PAULO, 1 DE MAIO DE 2014
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 do Cinturão Citrícola do Estado de São Paulo e
Triângulo Mineiro, a saber:


REVISÃO DOS DADOS ESTIMADOS DE FECHAMENTO DA SAFRA 2013/14 NO ESTADO DE SÃO PAULO E
TRIÂNGULO MINEIRO RELACIONADOS A ESTIMATIVA TOTAL DE SAFRA, VOLUME DE FRUTA ESCOADA
AO MERCADO IN NATURA E INDÚSTRIAS E PRODUÇÃO DE SUCO DE LARANJA:

Os dados estimados de fechamento da safra 2013/14 apontam para uma produção total de laranja de 289,9
milhões de caixas de 40,8 kg. Desse total, aproximadamente 50 milhões de caixas tiveram como destino os
mercados in natura doméstico e de exportação, enquanto outras 240 milhões de caixas de laranja destinaramse ao processamento pelas indústrias associadas e não associadas à CitrusBR.
Com um rendimento industrial médio da safra estimado em 282 caixas de laranja de 40,8 kg necessárias para a
produção de uma tonelada de Suco de Laranja Concentrado Congelado (FCOJ) Equivalente 66 Brix, estimamos
que a produção total de suco de laranja na safra que se encerra tenha totalizado 851 mil toneladas de FCOJ
Equivalente.


DADOS DA SEGUNDA ESTIMATIVA DE SAFRA PARA PRODUÇÃO DE LARANJA NO CINTURÃO CITRÍCOLA
DE SÃO PAULO E TRIÂNGULO MINEIRO EM 2014/2015:

Em decorrência dos trabalhos realizados pelos associados da CitrusBR durante o mês de Abril de 2014
referentes a derriça dos frutos do parque amostral de plantas produtivas no Cinturão Citrícola e sua respectiva
contagem com posterior agregação dos resultados individualmente obtidos por auditoria independente
contratada, estimamos que a safra de laranja de 2014/15 tenha um crescimento da ordem de 6,5% ante a
safra passada, alcançando uma produção total de 308,8 milhões de caixas 40,8 kg.
O crescimento aconteceu em função de um aumento de produtividade dos pomares da ordem de 9,4%,
saltando de 1,8457 para 2,0193 caixas de laranja de 40,8 kg por planta produtiva, combinado com uma
diminuição da quantidade de plantas produtivas da ordem de 2,6%, caindo de 157,0 para 152,9 milhões de
plantas produtivas.
A CitrusBR destaca que nesta estimativa não está computada a contagem de uma pequena quantidade de
chumbinhos provenientes da quarta florada ocorrida em Março de 2014 cujo amadurecimento e colheita das
frutas temporonas espera-se apenas para abril e maio de 2015.
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PROJEÇÃO DE RENDIMENTO INDUSTRIAL E PRODUÇÃO TOTAL DE SUCO DE LARANJA NO ESTADO DE
SÃO PAULO E TRIÂNGULO MINEIRO NA SAFRA 2014/15:

A CitrusBR estima que de uma safra total estimada em 308,8 milhões de caixas 40,8 kg, mantido o consumo de
laranja in natura na ordem de 50 milhões de caixas, aproximadamente 258 milhões de caixas de laranja
poderão ser processadas pela indústria na safra 2014/15.
Considerando um rendimento industrial médio em torno de 265 caixas de laranja caixas de 40,8 kg necessárias
para a produção de 1 ton de FCOJ Equivalente 66 Brix, estimamos que a produção total de suco de laranja na
próxima safra (2014/15) alcance um volume total de 973 mil tons de FCOJ Equivalente 66 Brix.




EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE SUCO DE LARANJA POR SANTOS NOS PRIMEIROS 9 MESES DA SAFRA
2013/14;
ESTIMATIVA DE DEMANDA TOTAL DE SUCO DE LARANJA DO CINTURÃO CITRÍCOLA DE SÃO PAULO E
TRIÂNGULO MINEIRO NA SAFRA 2014/15;
PROJEÇÃO DE EVOLUÇÃO DOS ESTOQUES DE SUCO DE LARANJA BRASILEIRO EM PODER DOA
ASSOCIADOS DA CITRUSBR NO MUNDO NAS DATAS DE CORTE DE SAFRA EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 30
DE JUNHO DE 2015:

Levando-se em conta o volume estimado de 830 mil tons exportadas de FCOJ Equivalente 66 Brix para os
primeiros 9 (nove) meses da safra corrente (Julho de 2013 a Março de 2014), e calculando que o volume das
referidas exportações na safra 2013/14 alcançará aproximadamente 1.108.000 toneladas (incremento da
ordem de 1,5% em relação a safra 2012/13), a CitrusBR estima que os estoques de passagem de suco de
laranja brasileiro em posse de seus associados em 30 de Junho de 2014 serão de aproximadamente 517 mil
tons, representando uma redução de 32,5% em relação as 766 mil tons de FCOJ Equivalente existentes em 30
de Junho de 2013.
Assumindo-se que as exportações durante a safra 2014/15 se mantenham nos níveis atuais, assim como cerca
de 40 mil toneladas de FCOJ serão consumidas no mercado doméstico e que a produção de suco de laranja na
mesma safra será aquela indicada acima, a CitrusBr estima que os estoques de passagem de suco de laranja
brasileiro em posse de seus associados serão de aproximadamente 350 mil tons em 30 de Junho de 2015.

Tais informações foram elaboradas individual e sigilosamente por cada uma das empresas associadas à
CitrusBR e os resultados foram consolidados por empresa de auditoria independente 1.
Ibiapaba Netto - Diretor Executivo - CitrusBr
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