
Produtividade agrícola. Esse foi 
um dos principais vetores, se não 
o mais relevante, das profundas 
transformações que sacudiram e 
concentraram a citricultura paulis-
ta, a mais eficiente do mundo, na 
década encerrada em 2010. E será 
definido por ela, a produtividade, 
o futuro das conturbadas relações 
entre produtores de laranja e in-
dústrias de suco, além da própria 
sobrevivência desses atores.

Historicamente escassos e 
sempre questionados, dados e 
estatísticas sobre o segmento, do 
lado dos produtores e das indús-
trias, foram publicados com mais 
frequência em 2011 no país. Nor-
malmente com foco em São Paulo, 
que reúne o maior parque citrícola 
do mundo e abriga as empresas 
que lideram as exportações glo-
bais de suco de laranja, levanta-
mentos e pesquisas de mercado 

Produtividade, a ‘nota de corte’ da citricultura

ganharam força com os esforços 
de reconstrução das relações en-
tre as partes. Mas agora, parado-
xalmente, podem acentuar as di-
vergências.

Informa o estudo que na safra 
paulista 2009/10, por exemplo, 
77% das 317 milhões de caixas de 
40,8 quilos de laranja processa-
das foram colhidas em pomares 
com produtividade média de 909 
caixas por hectares, enquanto em 
23% deles a produtividade média 
foi de 280 caixas.

“Torna-se cada vez mais evi-
dente que a baixa produtividade 
de parte dos pomares possui forte 
impacto sobre a lucratividade de 
uma parcela da produção, e com 
isso diferentes ambientes eco-
nômicos se formam no setor. De 
um lado, produtores com maiores 
produtividades, sejam produtores 
independentes ou as próprias in-

dústrias, lucram em sua atividade 
agrícola, enquanto outros citricul-
tores em mesmos patamares de 
preços de venda da laranja têm 
dificuldades em manter seus po-
mares devido ao crescimento dos 
custos de produção, dos preços 
da terra, demandando maiores 
produtividades para viabilizar a 
atividade citrícola”, diz o estudo, 
intitulado “Análise de uma Década 
na Cadeia da Laranja”.

Em um Estado como São Pau-
lo, onde a concorrência da cana 
por terras é forte, o Markestrat cal-
cula, com base nos dados médios 
apurados no período, que é preci-
so alcançar pelo menos 800 caixas 
de laranja por hectare para que 
o arrendamento da propriedade 
para a principal cultura “rival” não 
seja mais atraente. Nesse caso, o 
lucro líquido seria de R$ 1,20 por 
caixa, equivalente a mais de R$ 1 
mil por hectare.

Mas a produtividade não é o 
único fator a apresentar grandes 
intervalos. O conteúdo de suco 
presente na fruta também é mui-
to variável, bem como os valores 
e prazos dos contratos de forne-
cimento firmados entre as indús-
trias de suco e produtores inde-
pendentes que as abastecem. Em 

linhas gerais, as empresas suprem 
sua demanda em três frentes: po-
mares próprios, contratos com ter-
ceiros e mercado spot, divididas 
em partes mais ou menos iguais.

Levando-se tudo isso em 
consideração, o trabalho do Ma-
rkestrat conclui que, “aos preços 
médios internacionais pratica-
dos reportados pelas indústrias, 
observa-se no período [a década 
analisada] que a laranja comprada 
dos produtores de frutas trouxe 
à indústria uma variação de mar-
gem oscilando entre um resultado 
operacional positivo de US$ 1,61 
por caixa de laranja adquirida na 
safra 2006/07 a resultado opera-
cional negativo de US$ 1,62 na sa-
fra 2008/09”.

Assim, continua o trabalho, “ob-
serva-se que o processamento de 
1,8 bilhão de caixas de laranja ad-
quiridas de fornecedores na década 
analisada, correspondendo a 65% 
de toda a laranja processada no 
período [o restante foi colhido nos 
pomares das próprias empresas 
de suco], praticamente não trouxe 
margem operacional à indústria, 
tendo sido o suco de laranja e sub-
produtos provenientes dos poma-
res próprios das indústrias sua fon-
te de lucro no período analisado”.

A safra da cana terminou 
com produção menor   no 

ano de 2011. Foram 488 mi-
lhões de toneladas colhidas, 
10 % a menos do que no ano 
de 2010. O balanço final é da 
Associação das Usinas - Única. 
A situação se repetiu em todo 
o centro sul. O clima e o enve-
lhecimento do canavial preju-
dicaram a produção. Essa foi a 
primeira quebra de safra nos 
últimos dez anos.

A produção de etanol tam-
bém apresentou queda, que 

Produção de cana termina 10% menor em 2011
equivale a 17%, de 24 para 20 
bilhões de litros. Já a fabrica-
ção de açúcar registrou queda 
de 6% e fechou a safra com 30 
milhões de toneladas.

Uma usina de Batatais já 
começou a manutenção das 
máquinas. No ano de 2011 
elas processaram quase 3 mi-
lhões e 500 mil toneladas de 
cana, 9% a menos que em 
2010. O motivo foi a queda 
de produção no campo. De 
acordo com o diretor agríco-
la, Rodrigo Corrêa, essa queda 

ocorreu principalmente em 
função da seca, tanto na safra 
passada, quanto nessa.

O representante da Úni-
ca, Sérgio Prado, explica que 
por causa da seca intensa em 
2010, a cana que estava bro-
tando não teve condição de 
crescimento ideal e por isso a 
colheita de 2011 foi prejudica-
da. Além disso, outros eventos 
climáticos interferiram na pro-
dução: “Tivemos duas geadas 
muito fortes, tivemos um flo-
rescimento atípico do canavial 

e pragas em muitas regiões 
produtoras”.

A previsão para a próxima 
safra, que deve começar  em 
maio deste ano , é de cresci-
mento na produção. Para o re-
presentante da Única, ainda é 
impossível precisar de quanto 
será esse avanço “Mas de fato, 
nós temos condição de co-
lhermos mais no ano de 2012”, 
finaliza.
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No 1º semestre de 2011, 
conforme dados divulga-

dos, teve 19.056 propriedades 
paulistas entregaram o rela-
tório referente ás inspeções e 
eliminações de plantas com 

Relatórios do Greening 
greening. Pelas informações 
prestadas, 240,6 milhoes de 
plantas foram inspecionadas e 
2,29 milhoes foram erradicadas 
pelos produtores devido á pre-
sença da doença. 

A tabulação dos dados 
dos relatórios revela ainda 
uma característica marcan-
te da atividade citrícola no 
Estado que está baseada, 
principalmente, na produção 
de pequenos produtores. A 
despeito de existir, também 
na atividade, grandes produ-
tores (com mais de 200.000 
plantas), 90% das proprie-
dades produtoras têm até 

20.000 pés de laranja. 
Apesar desse número ex-

pressivo de pequenas proprie-
dades, elas representam 28% 
dos pés de laranja plantados 
no Estado, ou seja, 67,4 milhoes 
de pés, enquanto que apenas 
167 grandes propriedades (1% 
do número de propriedades 
existentes) detêm 33% do total 
de pés de laranja existentes, ou 
seja, 79,6 milhões de pés. 

Em relação á idade do par-
que citrícola, outra constatação 
importante apurada a partir 
dos relatórios do greening é o 
número de arvores que ainda 
não entraram em produção, ou 
seja, que têm até 03 anos e to-
taliza 32,28%. Dentre as demais, 
24,85% têm entre 04 e 07 anos e 
28,65% entre 08 e 18 anos. Já o 
número de árvores acima de 18 
anos somam 14,21%. 

Isso indica que há uma re-
composição do parque citrícola 
em São Paulo, com ampliação 

da parcela dos pomares com 
idade entre 04 e 07 anos, os 
quais, plantados recentemen-
te (2003) com mais tecnologia 
e adensados, terão tendência 
a apresentar uma maior pro-
dutividade por hectare. 

Somando as 784 pro-
priedades que possuem de 
43.101 a 200.000 plantas, 
este percentual de pés exis-
tentes sobe para 60%, des-

monstrando que mais da 
metade da laranja produzi-
da no Estado é proviniente 
de apenas 5% de proprie-
dades.        

A discussão vem desde os 
gregos antigos: alimento que 
nos dá prazer coincide com 
o que nos nutre? Isto levou 
Sócrates (470-399 a.C.) a dis-
tinguir entre quem vive para 
comer e quem come pra vi-
ver. E há os que levam tal an-
tagonismo á extremos. Para 
nós, como para muita gente, 
é possível ao mesmo tempo 
obter prazer e valor nutriti-
vo dos alimentos. A laranja é 
bom exemplo. Além de sabo-
rosa, suculenta, perfumosa, 
refrescante, tem grande valor 
nutritivo e medicinal. Na es-
cola aprendemos que, na era 
das navegações, marinheiros 
morriam ás pencas nas via-
gens ultramarinas por falta de 

vitamina C, abundante nos 
cítricos. Quando abordamos 
o limão, em seção publicada 
em Outubro de 2010, citamos 
Os Lusíadas, de Camões. O 
poeta narra que, ao chegar 
as Índias, os portugueses fo-
ram recebidos com limona-
das, com o que “sararão de 
escorbuto alguns doentes, 
que tínhamos conosco”. No 
Brasil, houve outra heroína 
cítrica: a laranja. Em As Fru-
tas na Medicina Doméstica, 
Alfons Balbach conta que na 
Guerra do Paraguai (1865-
1870), durante a Retirada da 
Laguna, “foi a laranja que 
salvou o exército brasileiro 
que estava sendo dizimado 
pela cólera” e pelo escorbuto. 

Depois da banana, ela 
é a fruta mais procurada e 
apreciada. Toda documen-
tação encontrada afirma 
que tem origem na Ásia. 
Aqui sentiu-se em casa com 
as nossas. Câmara Cascudo, 
em História da Alimentação 
no Brasil, afiança: “A laranja 
da Bahia é produto made in 
Brazil. A indústria cítrica da 
Califórnia nasceu de laran-
jeiras enviadas da Bahia”.

Certo é que já tínhamos 
nossas laranjeiras, celebra-
das por quem se gabava de 
ser “o primeiro filho do Brasil 
que publicou seus versos”, 
Manuel Botelho de Olivei-
ra (1636-1711), no poema 
As fruitas e os Legumes: As 

laranjas da terra / Puçás Aze-
das são, antes se encerra / 
Tal doce nestes pomos / Que 
o tem clarificado nos seus 
gomos / Mas as de Portugal 
entre alamedas / São primas 
dos limões, todas azedas.

Assim cantava o naciona-
lista Botelho. A da Bahia, de 
que fala Cascudo, resultou 
certamente de enxerto. Ca-
saram uma espécie da terra 
com a Citrus sinensis, levada 
da China para a Euroupa e, 
no século 16, para cá trazida 
nas caravelas. Note que si-
ninsis contém o radical sino 
– do grego Sinai: “da China”. 
De uma feliz união sino-
-brasileira, nasceu a laranja 
mais deliciosa do planeta. 

Pomo Perfeito
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Nota Fiscal eletrônica produtor 
Estará em vigor a partir de 01 

de Janeiro 2012, o novo modelo 
de nota fiscal de produtor, a par-
tir de agora os produtores rurais 
que tenham nota fiscal, terão 
que emitir essas notas eletroni-
camente por meio de certifica-

ção digital. Só terão que emitir 
essas notas aqueles produtores 
que vendem mercadorias para 
prefeituras e para fora do Estado. 
Para maiores informações pro-
curar o departamento fiscal do 
Sindicato.

Informamos que a partir do dia 
01/01/2012, entra em vigor o 
novo salário mínimo federal, no 
valor de R$ 622,00, por isso pe-
dimos para os associados que 

Novo Salário Mínimo

Informamos aos associados que tenham funcionários, que a 
partir de 1 de Janeiro de 2012, as rescisões terão que ser agen-
dadas e não poderão ser feitas no dia sem agendamento, essas 
novas regras é devido às exigências da Caixa Federal, Ministé-
rio do Trabalho e Receita Federal e também sobre a nova lei do 
Aviso Prévio, por isso que pedimos a compreensão de todos e 
nos comuniquem com antecedência para não gerar constran-
gimento. Para maiores informações procurar o Departamento 
Pessoal do Sindicato Rural.

AVISO IMPORTANTE

tenham empregada doméstica, 
que compareçam na sede do Sin-
dicato Rural, com as carteiras de 
trabalho das empregadas para 
que possa ser feita as alterações.



Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

6.600 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

A 63ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 
20 de Dezembro de 2011, cujo ganhadora do mês foi a Sra. Irma 
Chiarotti Micali, totalizando 6.600 litros.
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Receita Bolo 
Marmore

O que se colhe no mês de Janeiro

Tangerina, abacaxi, maracujá, laranja, arroz e café.

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Janeiro 2012

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de manteiga (temperatura ambiente)
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 1 xícara (chá) de leite
• 4 gemas
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 4 claras em neve
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 1 xícara (chá) de chocolate em pó
• Manteiga e farinha de trigo para untar 
e enfarinhar a fôrma

MODO DE PREPARO: 
Bata na batedeira a manteiga com as gemas até que obtenha 

um creme claro.
Junte o açúcar, o leite, a farinha de trigo e bata até que fique 

homogêneo.
Acrescente as claras em neve, o fermento em pó e misture 

delicadamente.
Coloque metade da massa em uma fôrma untada e enfari-

nhada. Reserve.
Acrescente o chocolate em pó no restante da massa, misture 

bem e despeje na forma. Leve para assar no forno médio (180 ºC) 
pré-aquecido por cerca de 30 minutos ou até que fique dourado.

Osmar Jose Valerio 01/01
Yoshimasa Watanabe 01/01
Nelson Petrulis Petrosiunas 02/01
Dorival Zaniboni 03/01
Oswaldo Zaguini 06/01
Divair Pivetta 08/01
Lazaro Jose Teles 10/01
Maria Nogueira Bonachini 12/01
Nelson Azevedo 13/01
Benito Constantini 13/01
Nilce Lucila Utrera Martinez  15/01
Dirce Gibertoni Belucci 15/01
Mitlon A. De Paula Eduardo 16/01
Mauricio Jose Regatieri 18/01
Pedro Magnani Neto 19/01
Carlos Sebastiao Formici 20/01
Agnaldo Sebastiao Bombarda 20/01
Oswaldo Libanori 22/01
Doraci Dolci Pongeluppi 22/01
Roberto Kasuo Ogata 22/01
Domingos Di Pietro 27/01
Luiz Fernando Coelho Da Rocha 27/01
Irnelson Vello 30/01
Celia Tereza Pacce Gratieri 30/01

Pelo Telefone
– Por favor, como está o paciente do quarto 203?
– Está bem. Vai comer hoje, pressão normal, e a 
máquina que monitoriza o coração será 
retirada daqui a pouco.
– Ótimo!
– O senhor é parente dele?
– Não, sou eu, o paciente do 203. É que
 eu queria encontrar alguém que me 
dissesse como eu realmente estou.

Parabéns Sra. Irma Chiarotti Micali!


