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Safra de amendoim
prejudicada pela seca

Safra de laranja pede ajuda, agora
por chuvas

A forte estiagem que afeta o Estado de São
Paulo atinge, entre outras culturas, o amendoim.
De acordo com informações publicadas em
fevereiro de 2013 pela Companhia de
Abastecimento Nacional, Conab, havia uma
expectativa de que a safra fosse maior em relação
a do ano passado devido ao aumento da área
plantada no Estado de 13,8%, no entanto, com os
índices pluviométricos abaixo dos níveis históricos,
em algumas das principais regiões produtoras
como Jaboticabal e Tupã a quebra deve chegar a
30%. Além disso, algumas indústrias reportaram
que o amendoim recebido está menor e com
rendimento abaixo do esperado.

A ansiedade parece ter vindo para
ficar na vida dos agricultores de laranja,
ainda mais desde a última safra.
Depois dos baixos preços da fruta que
foram forçados a praticar pela
situação do mercado
comprador desde o início em
junho/ 2013 e todas as
p r e o c u p a ç õ e s d e
conseqüências trazidas por
árvores menos tratadas, baixo rendimento
industrial no final da safra e fim antecipado
do processamento, agora, a falta de
chuvas parece ser o próximo ponto de
atenção.
Ao contrário do usual, que é de verão
úmido no Brasil, nos últimos meses,
chuvas regulares não acontecem no
interior de São Paulo, a exemplo de
cidades como Araraquara, Bebedouro e
Limeira, onde a média pluviométrica está
70% abaixo do normal, de acordo com o
CEPEA e chuvas esparsas que tentam

Incertezas na safra de uva
A safra de uva do principal Estado produtor
dessa fruta no Brasil, Rio Grande do Sul, está se
aproximando do final e embora a expectativa no
início era de safra recorde, ao redor de 700 milhões
de quilos, 14% maior que a de 2012, esses
números não devem se realizar, pois no princípio
da safra houve atraso por seca e excesso de calor
e o término está sendo prejudicado por muitos dias
chuvosos. Além disso, o setor reclama muito dos
altos custos de produção já que, além do aumento
do preço mínimo indicado pela CONAB no começo
da safra, há concorrência pela compra de fruta com
as indústrias de suco integral que desde o último
ano experimentam um fenômeno nas vendas.

Suco de limão tahiti concentrado - pequeno volume disponível
A safra de limão tahiti em São Paulo esta sendo
marcada pela complicada disponibilidade de fruta, devido
à forte demanda das grandes indústrias, à concorrência
com o mercado de fruta fresca e também ao tempo seco
e não comum nessa época do ano, causando danos à
safra e mantendo os preços da fruta fresca em altos
níveis. Além disso, o mercado de exportação está
absorvendo volumes adicionais de suco concentrado e
de subprodutos devido aos baixos estoques no México e
na Argentina.
Então, aproveitamos para informar que ainda temos
disponibilidade para venda de suco concentrado de limão
tahiti 400gpl polposo, e por isso pedimos que nossos
clientes nos informem o interesse, a fim de garantir a
disponibilidade do produto.

Agenda
Feira GULFOOD – Dubai, Emirados Árabes
Unidos – fevereiro/14: uma feira importante,
oportunidade de rever clientes, amigos, reunir-se
com potenciais clientes, identificar tendências de
mercado, novos produtos e a percepção de que a
feira está maior em tamanho e com um público
cada vez mais diversificado!
JUICE LATIN AMERICA – Mendoza, Argentina –
março/14: mais uma vez, a Atlântica Foods
mantém o pé na estrada e estaremos no Juice
Latin America, então nos vemos na volta com
mais notícias de mercado. Se for ao evento, nos
deixe saber antecipadamente!
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acontecer são, de longe, insuficientes, então,
naturalmente, os frutos reduzem em tamanho
e a qualidade torna-se pior, ou, em áreas que a
irrigação é utilizada, tornam-se mais caros,
com parte dos agricultores ainda esperando
por preços melhores da fruta para pagar mais
esse investimento.
Para a próxima safra, ainda há
aproximadamente três meses e os agricultores
precisam esperar a colheita a partir de
maio/junho para medir o impacto da seca na
cultura, mas, de qualquer forma, custos mais
altos são uma certeza para toda a cadeia.
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