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Resumo
Ao longo dos anos, o Brasil se consolidou como o maior produtor mundial de laranja e maior produtor e
exportador de suco concentrado de laranja, sendo que o Estado de São Paulo é responsável por 73% da
produção nacional. O desempenho da citricultura está sujeito a variações sendo fundamental conhecer o
contexto atual da produção de laranja e os principais fatores que afetam o seu cultivo. Assim, o objetivo do
trabalho foi analisar a evolução da área, produção e produtividade de laranja no Estado de São Paulo, que
detém maior parte da produção brasileira, e os fatores que impactaram seu cultivo, nos últimos 15 anos,
de 2001 a 2015. Para isso, foram realizadas análises de regressão linear a partir de séries históricas. A área
de cultivo e a produtividade de laranja apresentaram relação linear negativa e positiva, respectivamente, e a
produção não apresentou uma tendência. O aumento da produtividade contribuiu para que a produção não
reduzisse no mesmo ritmo que a área colhida. A produção de laranja diminuiu apenas 9,2%, enquanto que
a área reduziu 29% e a produtividade aumentou 27%. A redução na área de cultivo está relacionada à baixa
remuneração aliada ao encarecimento da produção, decorrente especialmente dos maiores gastos com mão
de obra e manejo fitossanitário, que fez com que muitos produtores buscassem por alternativas, como a
cana-de-açúcar. A área cultivada com cana-de-açúcar no Estado de São Paulo apresentou uma relação linear
positiva e crescimento de 115%. O aumento da produtividade está relacionado a melhorias na implantação
e manejo do pomar e no aumento na densidade de plantio. O cenário futuro é favorável em função das
expectativas de melhora de preços e demanda internacional, porém o agronegócio citrícola exige estratégias
técnicas e econômicas planejadas para ser competitivo.
Palavras-chave: área cultivada, cana-de-açúcar, custo, preço, produtividade
Abstract
Over the years, Brazil has been established as the world’s largest orange producer and the largest producer
and exporter of concentrated orange juice, wherein the São Paulo State is responsible for 73% of the national production. The performance of the citrus industry is subject to variations being crucial to know the
current orange production context and the main factors affecting the cultivation. The objectives of the study
was to analyze the evolution of the orange cultivation area, production and productivity in São Paulo State,
which holds most of the Brazilian production, and look for factors that may have affected the cultivation in
the last fifteen years, from 2001 to 2015. For this, linear regression analyzes were performed from historical
series. The cultivation area and the orange yield showed negative and positive linear relationship, respectively,
and the production did not show a trend. The increase in productivity contributed to production not reduce
at the same rate as the area harvested. Orange production decreased by only 9,2%, while the area decreased
by 29% and productivity increased by 27%. The reduction in cultivation area is related to the low pay and
higher cost of production, mainly due to higher labor and pest management costs, which has caused many
producers to seek for alternatives, such as sugarcane. The area cultivated with sugarcane in São Paulo state
showed a positive linear relationship and growth of 115%. The increase in productivity is related to improvements in the implantation and management of the orchard and also due the increase in the planting
density. The future scenario is favorable due to the expectations of rising prices and international demand,
but citrus agribusiness requires technical and economic strategies designed to be competitive.
Keywords: cultivated area, sugarcane, costs, price, productivity
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Introdução
Os citros são atualmente cultivados em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo em uma área de
aproximadamente 9.720.762 hectares com produção de
136.320.156 toneladas, incluindo laranjas, limões, limas,
tangerinas e pomelos. Os principais produtores são China, Brasil, Índia e Estados Unidos, sendo que a China
ocupa o primeiro lugar na produção mundial de tangerinas e o Brasil se destaca como maior produtor mundial
de laranjas (FAO, 2017).
As plantas cítricas foram introduzidas no Brasil no
início da colonização, onde encontraram condições ideais para seu desenvolvimento, expandindo-se por todo
o território nacional. A partir da década de 1960, a produção comercial de citros cresceu em função da exportação de suco de laranja e ao longo dos anos, o país se
consolidou como o maior produtor mundial de laranja (AGRIANUAL, 2016; Boteon e Neves, 2005; FAO,
2017). Desde então, a laranja é a fruta mais cultivada dentro do grupo dos citros, representando cerca de 90% do
total produzido, assim como é a fruta mais cultivada no
país (IBGE, 2017).
A produção brasileira de laranja está distribuída em
todas as regiões do país, embora maior parte concentrada no Estado de São Paulo, que produz cerca de 12,3
milhões de toneladas de laranja, o que representa 73%
da produção nacional (IBGE, 2017). O Estado de São
Paulo apresenta posição de destaque em virtude do grande número de indústrias processadoras de suco, principal
destino da laranja brasileira. O Brasil é responsável por
cerca de 50% da produção mundial de suco de laranja e
exporta 98% do que produz, alcançando assim 85% de
participação no mercado mundial. O que não vai para
indústria, como as laranjas de mesa, é destinado principalmente ao mercado interno para atender o consumo in
natura, representando cerca de 30% da produção nacional (AGRIANUAL, 2016; Neves et al., 2010).
A citricultura é umas das mais importantes atividades
do agronegócio brasileiro. Desde a década de 60, quando iniciaram as primeiras exportações de suco de laranja,
essa atividade tem contribuído de forma significativa na
economia brasileira. O Brasil produz a metade do suco
de laranja consumido no mundo, sendo que as exportações geram de US$ 1,5 bilhão a US$ 2,5 bilhões por
ano ao país. A citricultura também movimenta centenas
de empresas diretamente ligadas ao setor e é a principal
atividade em milhares de propriedades agrícolas, contribuindo para a geração de empregos, formação de capital,
renda e no desenvolvimento regional (Neves et al., 2010).
Além da mão de obra permanente, ao longo das safras,
admite trabalhadores temporários que normalmente são
desligados ao fim desse período. No Estado de São Paulo, estimam-se cerca de 38,9 mil pessoas envolvidas nessa
atividade (Baptistella et al., 2012).
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Embora apresente inegável importância, o desempenho da citricultura, assim como de qualquer outra atividade agrícola, está sujeito às variações de tempo e de
espaço. Até meados da primeira década deste século, a
produção citrícola esteve em expansão. Após esse período, a citricultura entrou em um período de transição e
passou para um novo ciclo de grandes desafios. O consumo internacional do suco de laranja, destino de 70%
da laranja brasileira, tem diminuído nos últimos anos. No
período compreendido entre 2003 a 2015 foi verificada
queda de 19,4% no consumo de suco de laranja, o que
representa 640,8 milhões de caixas, cerca de 60 milhões
de caixas de laranja a menos por ano (Neves e Trombin,
2016). A queda no consumo interfere no balanço entre
oferta e demanda, refletindo em aumento dos estoques
de suco na indústria, redução nas importações do suco
brasileiro e, consequentemente, no preço da fruta (Boteon et al., 2013 e 2015).
Outro grande desafio da citricultura atual é o Huanglonbing [HLB], considerada a mais destrutiva das doenças dos citros. Foi relatado pela primeira vez no Brasil em
2004 no Estado de São Paulo e desde então tem causado
grandes prejuízos (Belasque Junior et al., 2009; Teixeira
et al., 2005). As plantas infectadas têm produtividade
comprometida, frutos menores com redução do suco,
desfolha e morte com a evolução da doença (da Graça
et al., 2016). A doença afeta todas as espécies e variedades de importância comercial e não há formas de controle (Belasque Junior et al., 2009). O manejo consiste
apenas em medidas de prevenção, como erradicação de
plantas sintomáticas e controle químico do inseto vetor,
que além de não serem totalmente eficazes, são onerosas e elevam substancialmente os custos de produção
(Pagliuca et al., 2010 e 2012). Atualmente, a doença está
presente em 16,73% das plantas de citros no cinturão citrícola brasileiro e todos os anos milhões de árvores são
erradicadas para conter o seu avanço (FUNDECITRUS,
2017a, b).
Em função das dificuldades e dos riscos que afetam
a produção e sustentabilidade econômica da citricultura,
muitos citricultores do Estado de São Paulo tem abandonado a atividade em busca de alternativas mais rentáveis,
como o cultivo de soja e milho e, principalmente, cana-de-açúcar. Nos últimos anos, diversas áreas tradicionais
de produção citrícola foram destinadas à expansão canavieira. Em 2013, por exemplo, foram erradicados 36,7
mil hectares de citros, e 70% dessa área foi substituída
por cana-de-açúcar (Ronquim et al., 2014).
Diante destes desafios e da importância da citricultura brasileira no cenário mundial é fundamental conhecer
o contexto atual de produção de laranja no Estado de
São Paulo, principal região produtora de laranja no mundo. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar a
evolução da área, produção, produtividade, assim como
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Estado de São Paulo, em valores nominais, no período de 2001 a 2015, disponibilizados
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Figura 1. Evolução da área destinada ao cultivo da laranja no Estado de São Paulo, de 2001 a 2015
Fonte: IBGE (2017)

Figura 1. Evolução da área destinada ao cultivo da laranja no Estado de São Paulo, de

a 2015
Uma2001
das razões
para a redução progressiva na área de
cultivo de laranja está no encarecimento da produção. O
Fonte: IBGE (2017)
custo operacional de produção de laranja segue crescente
a cada ano. Considerando os custos de produção estimados pelo AGRIANUAL para a região de Araraquara
– SP, importante região produtora do estado, ao todo
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o encarecimento foi de cerca de 250% entre as safras
2001 e 2015, saindo de R$ 4,35 caixa-1 para R$ 15,39 R$
caixa-1 (Figura 2). Segundo Pagliuca et al., (2012), entre
os itens que mais impactam no custo de produção e que
tem apresentado constante elevação estão a mão de obra
e o manejo fitossanitário.
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longo prazo com preços fixos pré-determinados; contratos de longo prazo com ou sem preço mínimo garantido
diretamente ligado às cotações diárias e médias anuais do
preço da commodity na Bolsa de Nova York; contratos
de compra de laranja durante o período da safra ao preço
do dia, o chamado mercado “spot” ou portão; e ainda
mediante contratos de arrendamento ou parceria agrícola de longo prazo (Neves et al. 2010).
Em função disso, o preço pode variar muito de ano
a ano assim como para diferentes propriedades agrícolas.
Essa oscilação verificada em um curto intervalo de tempo pode ser observado na Figura 3. O preço pago pela
indústria pela caixa de laranja, sem considerar contratos
plurianuais dos mais variados tipos, aumentou de R$6,47
na safra 2004 para R$11,62 em 2006. Em 2008, o preço voltou a cair para R$7,11. Em 2010 o preço atingiu
R$12,65 e reduziu para R$6,54 e R$6,30 nas safras de
2012 e 2013, atingindo os preços mais baixos do período
analisado. Em 2015 o preço aumentou para R$13,90. A
crise de preços de 2012 e 2013, resultado dos elevados
estoques de suco na indústria e da demanda internacio-

nal estagnada, afetou uma grande parcela de produtores
(Boteon et al., 2013). Segundo Boteon et al. (2015) muitos produtores que comercializam a produção para uma
safra, sem contratos de longa duração com a indústria,
receberam abaixo do preço mínimo definido pelo governo federal nas safras de 2012 a 2014. Além de não ter
garantia de comercialização, esse grupo geralmente é o
mais suscetível à alta volatilidade de preços da laranja.
Como mencionado anteriormente, essas oscilações são
reflexos da alta volatilidade de preços do suco de laranja
no mercado internacional (Europa e EUA). Além disso,
é importante lembrar que trata-se de uma cultura perene, e que ajustes, como redução ou aumento da área em
função da oferta e demanda são mais difíceis. Nas culturas anuais, como soja e milho, por exemplo, esses ajustes
podem acontecer de uma safra para outra. Além disso,
em uma cultura anual o estoque de capital está na terra
e nos equipamentos. Em uma cultura perene, como a
citricultura, o maior estoque de capital está no pomar.
Portanto, a decisão de reduzir o parque produtivo envolve uma perda de capital.
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R$10,67, enquanto o preço médio recebido foi de R$5,95.
Em 2010, preço médio recebido foi maior, R$9,23, mas
ainda foi abaixo do custo de R$10,90. O mesmo acontece de 2012 a 2015. O ano de 2011 foi a única exceção, em
que o preço médio de R$14,52 foi superior ao custo de
R$11,78 (Figura 5). Isso mostra que nos últimos anos a

rentabilidade da atividade citrícola pode ter sido negativa
em muitas propriedades da região de Araraquara, região
referencial para o cálculo dos custos de produção, mas
que reflete a situação de muitas propriedades do Estado
de São Paulo.
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com até 100 ha (24% dos entrevistados). Avaliando o
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Figura 6. Evolução da área destinada ao cultivo da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, de 2001 a 2015
Fonte: IBGE
(2017)
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Figura 7. Evolução da produção de laranja no Estado de São Paulo, de 2001 a 2015
Fonte: Figura
IBGE (2017)
7.

Evolução da produção de laranja no Estado de São Paulo, de 2001 a 2015

FonteIBG]
(2017)o modelo da regressão linear
Para
a produtividade,
a produção
laranja diminuiu
apenas
entre 2001
produção
de laranja
diminuiu apenas 9,2% entre
2001 de
e 2015,
enquanto
que9,2%
a área
foi positivo, indicando que essa variável tem se mostrado
e 2015, enquanto que a área encolheu 29%. A produtiviencolheu
29%.
A produtividade,
umapresentou
aumentoumdeaumento
27%. de
A 27%.
crescente
no período
analisado
(Figura 8). Dessacomo
forma,esperado,
dade,apresentou
como esperado,
-1
Para que
a produtividade,
o
modelo
da
regressão
linear
foi
positivo,
indicando
que
foi possível assumir
o aumento
da
produtividade
A
média
de
570
caixas
ha
em
2001
para
730
caixas
ha-1
média de 570 caixas ha -1 em 2001 para 730 caixas ha -1 em 2015.
contribuiu
que a produção
reduzissecrescente
no mesmo no período
em 2015.
essapara
variável
tem se não
mostrado
analisado (Figura 8). Dessa forma,
ritmo que a área cultivada. Segundo os dados analisados,
foi possível assumir que o aumento da produtividade contribuiu para que a produção
40

não reduzisse no mesmo ritmo que a área cultivada. Segundo os dados
analisados,
a
y = 0,44x
+ 22,46
R² = 0.79

Produtividade (t ha-1)

30

20

10

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

Ano
Figura 8. Evolução da produtividade de laranja no Estado de São Paulo, de 2001 a 2015
Fonte: IBGE
(2017)
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que permaneceram passaram a adotar técnicas de manejo que aumentaram a produtividade, com melhorias
na implantação do pomar, utilização de mudas de maior
qualidade obtidas de viveiros certificados, utilização de
irrigação e aumento na densidade de plantas (Pagliuca
et al., 2010).
Segundo Azevedo et al. (2015), pomares mais adensados proporcionam um retorno mais rápido do investimento e compensam o maior custo de implantação do
pomar, tornando-se uma tendência na citricultura moderna. Em 1980, cultivavam-se 250 plantas ha-1, aumentando para 357 plantas ha-1 em 1990 e 476 plantas ha-1
em 2000. Atualmente existem pomares com quase 850
plantas ha-1 (Neves et al., 2010; Azevedo et al., 2015). Os
custos iniciais são mais elevados devido a maior necessidade de mudas, mão de obra e insumos. No entanto, a
partir do quarto ano, os custos de produção passam a ser
similares aos de um pomar convencional, salvo os gastos
com poda (Carvalho et al., 2005). Além de aumentar a
produção, o adensamento permite otimização no uso de
recursos, como terra, água, insumos e máquinas, sem afetar a qualidade da fruta (Padrón-Chávez e Rocha-Peña,
2007). O adensamento também é uma estratégia simples
para a convivência com o HLB, uma vez que há a necessidade de se obter máximo retorno no menor tempo
possível, em face da duvidosa longevidade dos pomares.
A alta densidade de plantas também pode compensar a
redução da população decorrente da erradicação e a necessidade de replantio é dispensável, o que reduz custos
e evita a presença de plantas jovens entre árvores estabelecidas, fator favorável à disseminação da doença (Azevedo et al., 2015).
O cenário atual da citricultura, que enfrenta encarecimento do custo de produção, evidencia a necessidade
de monitoramento e o estabelecimento de ações para
reduzi-lo. Além disso, incrementos em produtividade
também são muito importantes para amenizar os elevados custos de produção. Essas ações podem ser uma
estratégia principalmente para propriedades maiores que
empregam tecnologias mais adequadas para ganhos de
produtividade e geralmente, têm tamanho ideal para um
bom dimensionamento dos equipamentos, bem como
poder de compra de insumos. Segundo Palmieri et al.
(2016), que entrevistou 44 produtores de citros em diversas escalas de produção – propriedades de 50 ha até
acima de 500 ha – a produtividade foi destacada como
principal fator para garantir a rentabilidade da cultura.
O cultivo da laranja ainda encontra agravantes relacionados às ameaças fitossanitárias, que interferem no
andamento da atividade. Atualmente, o grande desafio
na análise de novos projetos na citricultura é como manter o pomar economicamente produtivo ao longo da
sua vida útil em meio aos impactos causados pelo HLB,
caracterizada como uma doença de difícil controle e al-
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tamente destrutiva. O surgimento do HLB resultou em
aumento de gastos, queda de produtividade e da longevidade do pomar, obrigando uma mudança na condução
dos pomares para que a atividade continuasse viável e
rentável. O HLB exige adoção rigorosa das práticas de
manejo para seu controle, incluindo ações coletivas, uma
vez que um pomar sem o devido monitoramento e controle passa a ser foco da doença para o pomar vizinho.
A consolidação da indústria brasileira no mercado
de suco de laranja levou o Brasil a negligenciar a laranja
típica de mesa, voltando a sua produção quase que exclusivamente para a indústria, principalmente a do Estado
de São Paulo. Segundo Neves et al. (2010) cerca 20% da
produção de laranja é comercializada na forma in natura,
sendo destinada principalmente para atender o mercado
interno. Uma das razões para isso está na dificuldade
de exportação devido as barreiras fitossanitárias imposta pelos principais mercados de destino. Por exemplo, a
União Europeia impõe restrições fitossanitárias para a
pinta preta e cancro cítrico e a imposição de limites máximos para resíduos de defensivos químicos. Os Estados
Unidos proíbem as importações das frutas cítricas produzidas em qualquer parte do Brasil em função da mosca
do mediterrâneo.
Além da baixa expressividade na exportação de laranja in natura, o Brasil importa frutos de mesa para
atender a demanda interna. Em 2014, o Brasil exportou
apenas 8.159 toneladas e foram importadas 16.056 toneladas da fruta, sendo 64% da Espanha e 36% do Uruguai
(AGRIANUAL, 2016). Isso mostra que há espaço para
o crescimento do mercado de frutos de mesa destinados
ao mercado interno, o que pode ser uma forma de ampliar o mercado e buscar por melhores preços com a produção de frutas de qualidade superior. A diferenciação é
uma importante estratégia a ser adotada principalmente
por propriedades menores, que podem fazer um acompanhamento mais intenso do cultivo.
A diferenciação na comercialização possibilitou a
manutenção da rentabilidade da citricultura em propriedades da região nordeste de São Paulo. O trabalho desenvolvido por Ronquim et al. (2014) realizou um mapeamento completo do cultivo de cana-de-açúcar, citros,
café, reflorestamento (eucalipto), pastagem e culturas
anuais em duas microrregiões do Estado de São Paulo,
nas quais a produção de citros é mais expressiva. Na
microrregião 1, que compreendeu os municípios de Bebedouro, Colina, Itápolis e Olímpia, o cultivo de laranja
reduziu drasticamente. Na microrregião 2, representada
pelos municípios de Casa Branca, Conchal, Mogi Guaçu
e Mogi Mirim, o número de propriedades dedicadas à citricultura aumentou ou permaneceu constante em quase
todos os municípios. Segundo o autor, muitos citricultores da microrregião 2 conseguiram manter a rentabilidade com a diversificação da comercialização, destinando
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parte da produção para a comercialização de frutos in
natura.
Apesar dos desafios enfrentados nos últimos anos,
projeções do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [MAPA] indicam que a produção de laranjas deve aumentar na próxima década, sendo que até
2025/26 a produção total pode atingir 16,5 milhões de
toneladas. O mesmo foi esperado para a exportação de
suco que devem passar de 2 milhões de toneladas em
2015/16 para 2,4 milhões de toneladas em 2025/26
(MAPA, 2016). De acordo com Palmieri et al. (2016), os
citricultores têm retomado ou planejado novos investimentos nos pomares. Apesar dos altos custos, há uma
expectativa de melhora de preços devido à redução dos
estoques de suco de laranja nas indústrias localizadas em
São Paulo e à redução do potencial produtivo do cinturão citrícola, o que deve garantir um equilíbrio entre a
oferta interna de laranja e a demanda externa pelo suco.
No mercado internacional, a oferta de laranja da Flórida
(EUA), principal concorrente do Brasil, está em declínio,
o que deve contribuir para manter as importações norte-americanas de suco brasileiro.
Conclusão
No período entre 2001 e 2015 a área destinada ao
cultivo de laranja no Estado de São Paulo reduziu em
29%, a produção de laranja reduziu apenas 9,2% e a produtividade apresentou um aumento de 27%. A redução
na área de cultivo pode estar relacionada à baixa remuneração aliada ao encarecimento da produção, que fez
com que muitos produtores buscassem por alternativas,
como a cana-de-açúcar. Apesar da saída de milhares de
produtores da atividade citrícola, os que permaneceram
passaram a adotar técnicas de manejo que aumentaram
a produtividade. O aumento da produtividade contribuiu
para que a produção não reduzisse no mesmo ritmo que
a área colhida.
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