
Em compilação realizada de forma individual e sigilosa por auditoria independente, a Associação 
Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), traz informações relativas à safra 2016/2017 
cujo processamento encerrou-se em abril de 2017:

• Processamento total de laranja na safra 2016/2017 em caixas de 40,8 quilos;
• Rendimento industrial total da safra 2016/2017 em caixas de 40,8 quilos para a produção de uma 
   tonelada suco concentrado equivalente a 66º Brix (FCOJ equivalente);
• Produção total de FCOJ equivalente na safra 2016/2017.

No período destacado as empresas associadas à CitrusBR processaram um total de 185.569.000 de 
caixas de laranja de 40,8 kg com rendimento industrial apurado de 286,37 caixas de laranja de 40,8 kg 
necessárias para produção de uma tonelada de FCOJ equivalente. Como resultado final produziram 
um total de 648.004 toneladas de FCOJ equivalente.

Já para todos os outros processadores paulistas não associados à CitrusBR é razoável estimar 
um montante total de processamento de 16,3 milhões de caixas de laranja na safra 2016/2017, assim 
como um rendimento industrial médio em torno de 303 caixas para produção de uma tonelada de 
FCOJ equivalente, em razão do que também é possível ter uma estimativa de produção aproximada 
a 54 mil toneladas de FCOJ equivalente. A partir desta estimativa, chega-se, portanto, a um proces-
samento industrial no cinturão citrícola de São Paulo e Triangulo Mineiro estimado em 202 milhões 
de caixas de laranja de 40,8 kg.

De acordo com a última reestimativa realizada pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) 
em 11 de abril, a safra 2016/2017 foi finalizada em 245.310.000 caixas de 40,8 quilos em todo o cinturão 
citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro. Ao se subtrair desse total o processamento estimado de 202 
milhões caixas no mesmo período, é possível mensurar o mercado interno de frutas in natura ao redor 
de 43 milhões de caixas de 40,8 quilos. 

SÃO PAULO, 18 DE MAIO DE 2017

O documento a seguir é dividido em duas partes. A primeira traz informações relativas à safra 
2016/2017 finalizada em abril de 2017. A segunda parte traz informações relativas à estimativa da safra 
2017/18 realizada pelo Fundo de defesa da citricultura (Fundecitrus).

Dados de fechamento da safra 2016/2017

Mercado de fruta in natura

Dado Unidade de medida 

Dados apurados 
por auditoria 

para membros da 
CitrusBR

Estimativa para 
não membros da 

CitrusBR

Estimativa total 
para o cinturão 

citrícola São Paulo e 
Triângulo Mineiro

Processamento total de laranja na safra 2016/17 Caixas de 40,8 kg  185.569.000  16.300.000  201.869.000

Rendimento industrial de suco de laranja Caixas de 40,8 kg por tonelada de FCOJ equiv. 286,3 303,0 287,7

Produção total de suco de laranja Toneladas de FCOJ equiv.  648.004  53.935  701.939 
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O rendimento industrial de 286,37 caixas necessárias para a produção de uma tonelada de FCOJ 
equivalente é 5,2% melhor do que os 302,2 caixas por tonelada de FCOJ equivalente obtido na safra 
2015/2016. Abaixo quadro com o histórico de rendimento industrial.  

A partir da estimativa de produção de 648.004 toneladas de FCOJ equivalente no  cinturão citrícola 
de São Paulo e Triângulo Mineiro; e ainda adicionada de algum volume residual de produção oriundo dos 
estados do Rio Grande do Sul e Paraná (destinadas às indústrias paulistas), e equivalendo-a a uma demanda 
total estimada de 999.201 toneladas de FCOJ equivalente na Safra 2016/17, pode-se ainda assumir níveis 
baixos de estoque para a data de 30 de junho de 2017, conforme já anunciado anteriormente pela CitrusBR. 

Rendimento industr ial na safra 2016/2017

Balanço de oferta,  demanda e estoques de 
passagem da safra 2016/2017

Modelo de cálculo Tons FCOJ 66 
Brix equiv.

DADOS RELACIONADOS AO BALANÇO DE OFERTA, DEMANDA E ESTOQUES DE
PASSAGEM DE SUCO DE LARANJA DA INDÚSTRIA PAULISTA NA SAFRA 2016/17

(1)  351.567 Estoques mundiais de FCOJ equivalente brasileiro em posse das empresas associadas à CitrusBR em 30 de junho de 2016

(2)  648.004 Produção total de suco de laranja dos associados da CitrusBR na safra 2016/17 

(3)  53.935 Estimativa de producao de FCOJ equivalente de empresas não associadas à CitrusBR na safra 2016/17; 

(2+3)  701.939 Produção total de FCOJ equivalente do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro;

(4)  13.800 Estimativa da produção de FCOJ equivalente no RS e PR destinada às indústrias paulistas na safra 2016/17;

(1+2+3+4)  1.067.306 Estimativa de disponibilidade total de suco de laranja

(5)  964.201 Estimativa das exportacões totais Secex Santos (soma de julho de 2016 a abril de 2017 anualizado para 12 meses);

(6)  35.000 Estimativa de consumo no mercado interno brasileiro de suco de laranja das Indústrias paulistas; 

(5+6)  999.201 Estimativa de consumo total de suco de laranja;

(1+2+3+4-5-6)  68.105 Estoques mundiais de FCOJ em poder das empresas associadas à CitrusBR para 30 de junho de 2017;

(Última projeção)  70.000 Projeção em 13 de fevereiro de 2017 para estoques de passagem em 30 de junho de 2017;

(Variação)  (1.895) Variação na projeção dos estoques de passagem para a próxima safra;

HISTÓRICO DE RENDIMENTO INDUSTRIAL DAS EMPRESAS 
(Incluso Pulp/Core-Wash, excluso polpa congelada)

Ano 
safra 

Caixas de 40,8 kg por tonelada de FCOJ 66 Brix 
equivalente Libras de sólidos de laranja por caixa de 40,8 kg Oscilação em relação à safra anterior 

2000/01 246,87 5,89 n/d
2001/02 236,52 6,15 4,2%
2002/03 224,85 6,47 4,9%
2003/04 226,64 6,42 -0,8%
2004/05 244,19 5,96 -7,7%
2005/06 226,42 6,43 7,3%
2006/07 232,69 6,25 -2,8%
2007/08 228,49 6,37 1,8%
2008/09 252,88 5,75 -10,7%
2009/10 262,52 5,54 -3,8%
2010/11 240,58 6,05 8,4%
2011/12 265,36 5,48 -10,3%
2012/13 263,54 5,52 0,7%
2013/14 282,00 5,16 -7,0%
2014/15 240,50 6,05 14,7%
2015/16 302,20 4,81 -25,7%
2016/17 286,37 5,08 5,2%

Item 5: fonte Secex FCOJ, NFC e Outros sucos convertidos a FCOJ equivalente a 66 graus Brix
Item 6: fonte Euromonitor



Com o seu compromisso de transparência, em prosseguimento ao seu programa de informações 
ao mercado, a próxima divulgação da CitrusBR acontecerá entre julho de 2017, tão logo seja possível 
finalizar a compilação confidencial referente aos estoques físicos de suco de laranja em poder de suas 
empresas associadas em 30 de junho de 2017. Na mesma ocasião, mediante a uma maior previsibilidade 
climática e consequente evolução da safra corrente, a CitrusBR divulgará dados referentes a estimativa 
de processamento, rendimento industrial, produção de suco de laranja da safra 2017/2018 bem como 
uma previsão dos estoques de passagem de suco de laranja brasileiro em 30 de junho de 2018. 

Estimativa de processamento industr ial , 
rendimento industr ial para a produção de suco 
de laranja,  demanda e estoques f inais de suco 
de laranja em 30 de junho de 2017

IBIAPABA NETTO 
Diretor-executivo

Mesmo com o crescimento da produção de laranja estimado pela Fundecitrus para a Safra 2017/18, 
a CitrusBR projeta situação de equilíbrio dos estoques mundiais de suco de laranja ao longo dos pró-
ximos 12 a 18 meses. Isso permitirá que as suas associadas e demais indústrias paulistas retomem a 
normalidade quanto ao abastecimento de suco de laranja aos seus clientes nos mercados mundiais. 

Neste contexto, é razoável estimar que o estoque mundial de suco de laranja brasileiro em 30 de 
Junho de 2018 esteja em parâmetros entre 200.000 a 300.000 tons de FCOJ Equivalente, o que apenas 
poderá ser confirmado a partir da confirmação de algumas premissas, tais como: do volume de esto-
que de suco de laranja de passagem para a próxima safra, maturação dos frutos, condição da evolução 
do rendimento industrial (número de caixas necessárias para a produção de uma tonelada de FCOJ 
equivalente a 66º Brix) ao longo dos próximos três meses, bem com o desenvolvimento do consumo de 
laranjas in natura destinados ao mercado interno brasileiro, e demanda mundial do suco.

Situação de equilíbrio dos estoques mundiais de 
suco de laranja brasileiro durante a safra 2017/18

HISTÓRICO DA EXISTÊNCIA DE ESTOQUES DE SUCO DE LARANJA BRASILEIRO EM PODER DOS ASSOCIADOS DA CITRUSBR NO MUNDO
Tons FCOJ equivalente 66 Brix (FCOJ+NFC)

Período de mensuração
dos estoques

Data dos estoques auditados
nas associadas da CitrusBr

Data de 
divulgação dos 

dados de estoque

Estoques 
existentes no 

Brasil (+)

Estoques 
existentes no 
exterior (+)

Estoques existentes 
globais (=)

Estoques globais 
em semanas de 

consumo

Dia, mês e ano Tons FCOJ 
equiv. 66 Brix

Tons FCOJ 
equiv. 66 Brix

Tons FCOJ equiv. 
66 Brix

Semanas 
equivalentes

Corte de safra

Estoques em 30/06/2011 18/07/2011 71.221 143.148 214.369 7

Estoques em 30/06/2012 28/08/2012 461.829 200.623 662.452 29

Estoques em 30/06/2013 08/08/2013 550.542 215.382 765.924 35

Estoques em 30/06/2014 21/07/2014 337.254 197.275 534.529 23

Estoques em 30/06/2015 30/07/2015 335.775 174.618 510.393 25

Estoques em 30/06/2016 04/08/2016 162.375 189.192 351.567 17

Estoques em 30/06/2017 (projeção) 13/02/2017 ND ND 70.290 3

Estoques em 30/06/2018 (projeção) 17/05/2017 ND ND 200.000 ~300.000


