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O PAPEL DAS ALGAS NA NUTRIÇÃO 
E SANIDADE DAS CULTURAS        

Especializado em fertilização e nutrição vegetal, António 

Guerra foi o formador de um workshop organizado pela 

AlgarOrange sobre o papel das algas na nutrição e sani-

dade das culturas, que teve lugar nos dias 10 e 11 de De-

zembro, no auditório do Nera, em Loulé. Durante a ma-

nhã, o engenheiro agropecuário e técnico agrário versou 

sobre a utilização das algas na agricultura, géneros de 

algas, a sua composição, os efeitos fisiológicos, a eficácia 

agronómica, a sua experiência com as algas e a sua 

preconização em fruticultura. Sempre que possível foi 

discutida a sua aplicação em citrinos e outras culturas 

produzidas no Algarve, como frutos vermelhos e abacate.

Na parte da tarde, foi dado espaço a apresentações das 

empresas parceiras ou empresas ligadas a empresas par-

ceiras, entre as quais a ADP – Fertiberia TECH, a Fitolivos, 

a ED&F MAN (parceira da Hubel Verde) e a empresa 

Jovagro. Apresentaram produtos à base de algas, que 

estão na linha de produtos sustentáveis e passíveis de 

utilização em agricultura biológica ou em resíduo zero. 

No final, houve lugar para um debate. Já no dia 11, o 

seminário integrou a visita a duas empresas algarvias 

onde foram apresentados casos reais de aplicação destes 

produtos com «efeitos muito positivos».
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WCO PREVÊ -1,27% DE CITRINOS NO HEMISFÉRIO 
NORTE NA CAMPANHA 2021-2022        

A previsão anual da Organização Mundial dos Citrinos 

(WCO) para a próxima campanha de citrinos (2021-2022) 

no Hemisfério Norte aponta para uma colheita total de 

29.342.000 toneladas (t), volume que representa uma 

redução de 1,27% face à campanha anterior. Esta previsão 

tem por base dados de Egipto, Espanha, Estados Unidos 

da América (neste caso, relatórios do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos relativos aos estados de 

Arizona, Califórnia, Flórida e Texas), Grécia, Israel, Itália, 

Marrocos, Tunísia e Turquia.

Segundo a WCO, espera-se uma queda de produção, 

comparativamente à campanha de 2020-2021, na laran-

ja (de -3,45%, para um total de 15.485.106 t), na toranja 

(0,34%; 946.521 t) e na mandarina/clementina [soft citrus] 

(0,70%; 8.456.112 t). No caso do limão, a estimativa é de 

um aumento de 5,64%, atingindo um total de 4.454.327 t.

Relativamente à produção dos países da União Europeia 

incluídos nesta previsão, os dados perspectivam uma 

queda de -9,35% na Grécia, de -7,74% em Espanha e de 

-2,62% na Itália em relação à campanha anterior. Na 

zona Sul do Mediterrâneo, estima-se uma diminuição na 

Tunísia (-21,97%), uma estabilização no Egipto (-0,06%) 

e um incremento em Israel (26,63%), Turquia (21,85%) 

e Marrocos (5,53%). Quanto aos Estados Unidos da 

América, espera-se um decréscimo de 11,79%.

Philippe Binard, secretário geral da WCO, refere, a pro-

pósito destas estimativas, que a entidade também pro-

curou recolher estimativas junto do Ministério da Agri-

cultura da China e da Câmara de Comércio de Produtos 

Alimentares da China», sendo que esses volumes não 

foram incluídos nas tabelas das previsões de colheita 

divulgadas pela WCO. Com base nesses dados, que 

apontam para um acréscimo de 5,23% na produção de 

citrinos na China – atingindo um total de 53.900.000 t –, 

a perspectiva de produção no Hemisfério Norte ascen-

deria a 83,2 milhões de toneladas.

Importações (€) Exportações (€) Importações (Kg) Exportações (Kg)

Janeiro a Outubro Janeiro a Outubro Janeiro a Outubro Janeiro a Outubro

Laranjas 70.431.283 76.126.563 116.072.907 108.599.259

Mandarinas 13.945.013 4.665.734 14.645.698 4.263.593

Limões 42.615.176 28.726.842 49.606.133 32.235.509

Exportações e Importações (Janeiro a Outubro de 2021)
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EXPORTADOR DE CITRINOS  /  EXPORTER OF CITRUS

 Importações   

 Exportações26.603.095

Laranjas

Mandarinas
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5.851.539

120.694.080

12.582.955

31.402.711

128.463.151

Importações e Exportaçõs em 2020 (€)


