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Produto da fusão entre Votorantim e Fischer

líder mundial na produção de suco de laranja

Quem somos

Capacidade de processamento:  40% do suco de 

laranja produzido e exportado pelo Brasil



Nossa gente

Atuamos fortemente no desenvolvimento das pessoas para construção 

de uma marca sólida. 

Nossa equipe é composta de profissionais que dominam o processo de 

produção de suco de laranja e seus subprodutos e são profundos 

conhecedores do negócio.

A Citrosuco possui cerca de 6.500 funcionários, 

podendo chegar a 15.000 em período de safra 



Fábricas

Lake Wales

Matão

Catanduva

Limeira

Araras

Temos quatro fábricas 

localizadas no Estado de São 

Paulo, nas cidades de Matão, 

Catanduva, Limeira e Araras. 

Nos Estados Unidos, contamos 

com uma unidade fabril em 

Lake Wales (Flórida) 



Onde estamos

Atuamos em toda a cadeia produtiva do plantio da laranja

à entrega do suco em diversas regiões do mundo

Brasil

EUA

China

Bélgica

Áustria

Japão

Austrália



Citrosuco e CCSM

Brasil

EUA

China

ria



Projetos

1) Programa de obtenção de novos porta-enxertos com boa resistência/tolerância à seca e

às doenças, com características de alta produção e boa qualidade de suco.

2) Estudo de resistência/tolerância de alguns híbridos à bactéria do greening, Candidatus

Liberibacter spp.

3) Programa de seleção do BAG (Banco Ativo de Germoplasma) e hibridação gerando novas

variedades copa com potencial agronômico (resistência à seca e doenças, boa produtividade

e qualidade de suco NFC).

TM x LP 358

C. sunki P. trifoliata



Projetos

4) Fornecimento de borbulhas e sementes de materiais selecionados para multiplicação.

5) Obtenção e seleção de variedades de citros com apelo funcional (Sanguíneas).



Projetos

6) Laboratório de diagnóstico de doenças, biotecnologia e fitotecnia, auxiliando nos projetos.

7) Limpeza e indexação de materiais selecionados contribuiu na “construção” da variedade

Pera Rio Citrovita (resistente a CTV), permitindo um pomar sadio e com altas produções na

região do extremo sul do Estado de São Paulo.

Pera Rio com Tristeza Pera Rio Citrovita

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj-25i75fXPAhUGipAKHd3eBhsQjRwIBQ&url=http://www.centrodecitricultura.br/informativos/2008/fevereiro.pdf&bvm=bv.136593572,d.Y2I&psig=AFQjCNFB_zNYwL3zy0vf815lkfa6mOzt0w&ust=1477479254791831&cad=rjt
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj-25i75fXPAhUGipAKHd3eBhsQjRwIBQ&url=http://www.centrodecitricultura.br/informativos/2008/fevereiro.pdf&bvm=bv.136593572,d.Y2I&psig=AFQjCNFB_zNYwL3zy0vf815lkfa6mOzt0w&ust=1477479254791831&cad=rjt
http://www.centrodecitricultura.br/index.php?pag=infraestrutura
http://www.centrodecitricultura.br/index.php?pag=infraestrutura
http://www.centrodecitricultura.br/index.php?pag=instalacoes_da_clinica_fitopatologica
http://www.centrodecitricultura.br/index.php?pag=instalacoes_da_clinica_fitopatologica
http://www.fundecitrus.com.br/doencas/msc/11
http://www.fundecitrus.com.br/doencas/msc/11


Projetos

8) Limpeza e indexação de materiais selecionados pela Citrosuco contribui na seleção de

clones altamente produtivos das diversas variedades com sanidade garantida.

http://pt.slideshare.net/danielmotaba/citros-doenas
http://pt.slideshare.net/danielmotaba/citros-doenas


Projetos

10) Desenvolvimento de novas tecnologias. Estudos de avaliação do efeito de aplicações de

N-acetyl cisteina (NAC) em plantas com sintomas de CVC, Cancro Cítrico e Greening.

9) A contribuição no manejo da Leprose consiste nos estudos das diferentes estirpes de

vírus e vetor de modo a otimizar o controle da doença.

Normal CVC



Projetos

11) Contribuições na Melhoria do Manejo de HLB.

Desenvolvimento de ações internas e externas para controle do HLB em

conjunto com as áreas de pesquisa.

Monitoramento de armadilhas; Formas de inspeções; Tecnologia de

pulverizações; Eliminação de focos primários internos e externos e Controle

biológico.



Os trabalhos de pesquisa e 

inovação do CCSM são 

primordiais para o 

desenvolvimento tecnológico 

e  manutenção do parque 

citrícola brasileiro.



Obrigado.


