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A finalização da terceira semana de maio foi marcada pela

atualização do Boletim de Monitoramento de Cana sobre o

estado de São Paulo. O boletim, que é uma parceria entre o

CBTE/CNPEM, mescla imagens de satélite com análise de

índice de chuvas em comparação com a média histórica do

período. De modo geral, o boletim de maio de 2018, com dados

compilados referentes ao mês de abril, indicaram um balanço

hídrico abaixo da média para o período na grande porção central

e norte de SP, exatamente sobre as regiões de maior

concentração de cana no maior estado produtor do país.

De forma mais ampla, já era esperado um balanço hídrico

relativamente negativo para o mês de abril em função do início

do período de estiagem na região. Ainda assim, os dados

para a região norte e central de São Paulo onde o balanço

hídr ico se  mostra abaixo da média, as precipitações

acumuladas mostram 50% abaixo da média histórica para a

região. É ainda mais vital e importante lembrar que estes dados

referem-se ao mês de abril, quando houve um pequeno volume

de chuvas concentradas apenas nos primeiros dez dias do

mês, deixando os demais dias sem precipitações, o que

contribuiu decisivamente para formar um déficit hídrico na faixa

de 50 milímetros nas referidas região central e norte de São

Paulo, onde localizam-se os municípios de Catanduva, São

José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, Marília,

Lins, entre outros.

Além disto, em maio, durante os primeiros vinte dias do mês,

também houve uma forte escassez de chuvas, o que poderá

elevar ainda mais o déficit hídrico nas regiões de São Paulo no
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próximo mês, comprometendo fortemente a qualidade da cana

e reforçando um cenário de suporte a novas investidas de altas

nos mercados de açúcar, tanto nos daqui como nos de lá fora.

Basicamente, a conclusão que se tira dos dados de abril de

2018 é que, mesmo com chuvas abaixo do média desde

novembro do ano passado, a cana do início de safra conseguiu

se manter com um índice de produtividade elevado, já
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percebido no inicial de colheita. Porém, mais à frente, a faltas

de chuvas que é sentida desde a quarta semana de março

deve resultar em uma cana pior em termos de qualidade, o que

deverá resultar em perda de rendimento nos canaviais.

Apesar do mês de abril ter sido um período de poucas

precipitações, ainda foi possível observar que na maioria das

regiões de São Paulo o Índice de Vegetação da Diferença

Normalizada [NDVI - sigla em inglês] se manteve dentro do

volume histórico para as regiões. O NDVI é o índice que analisa

a cobertura vegetal de determinada região através de

sensoriamento remoto e imagens de satélite. Com base nestes

dados podemos observar que em Araçatuba

a precipitação média para abril de 2018 tem

oscilado ao redor de 30 mm, fortemente

abaixo dos 98 mm do mês anterior e também

fortemente abaixo valor médio entre 2002 e,

em 2018, tem oscilado em 80 mm. A própria

média histórica de precipitações teve um

recuo interessante entre março e abril, saindo

de 180 mm para a faixa atual de 80mm. Com isto, o NDVI de

abril de 2018 tem oscilado em 0,69 ponto, acima da faixa de

0,71 ponto do mês anterior e em linha com o NDVI médio entre

2002 a 2018 que oscila em 0,69 ponto, acentuadamente acima

do NDVI da safra 2017/18 que oscila em 0,70 ponto. Um detalhe

importante é que o NDVI de abril deste ano se mostra ainda no

início do seu padrão histórico de inclinação negativa, que ocorre

entre abril e se estende até setembro, para depois retomar uma

inclinação positiva.

Em Araraquara, a precipitação média para abril de 2018

tem oscilado ao redor de 20 mm, claramente abaixo dos 95 mm

do mês anterior e abaixo da média histórica

para o período que oscila em 80 mm. Por sua

vez, a própria média histórica teve um forte

recuo entre março e abril, saindo de 180 mm

para 80 mm. Com isto, o NDVI de abril de

2018 tem oscilado em 0,71 pontos, levemente

abaixo da faixa de 0,72 do mês anterior e

acima do NDVI médio entre 2002 a 2018 que

oscila em 0,70 pontos, ambos acima do NDVI

da safra 2017/18 que oscila em 0,69 pontos.

Um detalhe importante é que o NDVI de abril

deste ano se mostra no início do padrão de
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inclinação negativa histórico do ano que

ocorre entre abril e setembro. No mês de

setembro, a média histórica dos índices NDVI

oscila em 0,44 pontos, o menor nível para esta

região.

Em Assis, a precipitação média para abril

de 2018 tem oscilado ao redor de 20 mm, bem

abaixo dos 100 mm do mês anterior, e abaixo

do valor médio entre 2002 e 2018 que tem

oscilado em 70 mm. Esta média histórica, por

sua vez, se mostrou fortemente abaixo da faixa

de 150 mm vista no mês anterior. Com isto, o
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NDVI de abril de 2018 tem oscilado em 0,72 pontos, acima da

faixa de 0,71 do mês anterior e acima com o NDVI médio entre

2002 a 2018 que oscila em 0,70 pontos. O NDVI de abril de

2018 também se mostra cima do NDVI da safra 2017/18 que

oscila em 0,70 pontos. O NDVI de abril deste ano se mostra

claramente em seu ápice do padrão histórico do ano que ocorre

entre janeiro e abril, ainda mantendo uma clara inclinação

positiva. Já em maio a tendência histórica é de início de uma

inclinação negativa no NDVI que deve se prolongar até

setembro. Ao final dos meses de inclinação negativa, a média

histórica dos índices NDVI deve chagar até a mínima de 0,47

pontos, o menor nível para esta região.

Em Bauru, a precipitação média para abril de 2018 tem

oscilado ao redor de 20 mm, abaixo dos 95 mm do mês anterior

e abaixo do valor médio entre 2002 e 2018 tem oscilado em 60

mm Este valor médio também se mostrou fortemente abaixo dos

150 mm do mês anterior. Com isto, o NDVI de abril de 2018 tem

oscilado em 0,71 pontos, bem abaixo da faixa de 0,73 do mês

anterior e em acima com o NDVI médio entre 2002 a 2018 que

oscila em 0,70 pontos, este se mostrando em linha com o NDVI

da safra 2017/18 que também oscila em 0,70 pontos. O NDVI de

abril deste ano novamente se mostra ainda em seu ápice do

padrão histórico do ano que ocorre entre março e abril, porém

mantendo uma inclinação positiva bem menos acentuada que

nos dois meses anteriores. A expectativa histórica é que já em

maio o NDVI mostre uma clara inclinação negativa reforçada

ainda mais pelas indicações de baixas chuvas observadas sobre

os canaviais desde a última semana de março deste ano. A

inclinação negativa deve se manter até o mês de setembro, quando

a média histórica dos índices NDVI deve chegar á mínima de

0,47 pontos, sendo o menor nível para esta região.

Em Campinas, a precipitação média para abril de 2018

tem oscilado ao redor de 30 mm, abaixo dos 80 mm do mês

anterior, e também abaixo do valor médio entre 2002 e 2018

que tem oscilado em 90 mm A média histórica por sua vez se

mostrou fortemente abaixo dos 160 mm do mês anterior. Com

isto, o NDVI de abril de 2018 tem oscilado em 0,73 pontos,

levemente abaixo da faixa de 0,74 do mês anterior e acima so

o NDVI médio entre 2002 a 2018 que oscila em 0,71 pontos. O

NDVI de abril também se mostra claramente acima do NDVI

da safra 2017/18 que oscila em 0,70 pontos. O NDVI de abril

deste ano continua em seu ápice do padrão histórico do ano

que ocorre entre fevereiro e março, porém já começa a dar

claros sinais de uma inclinação negativa que deve se estender

até setembro deste ano. Neste período, a média histórica dos

índices NDVI deve oscilar em 0,48 pontos, o menor nível para

esta região.

Em Itapetininga, a precipitação média para abril de 2018

tem oscilado ao redor de 30 mm, bem abaixo com os 105 mm

do mês anterior, fortemente reduzido frete ao valor médio entre

2002 e 2018 tem oscilado em 90 mm para os meses de abril. O

próprio valor médio mostrou uma redução entre março e abril

saindo de 150 mm para os atuais 90 mm. Com isto, o NDVI de

abril de 2018 tem oscilado em 0,74 pontos, acima da faixa de

0,72 do mês anterior e acima com o NDVI médio entre 2002 a

2018 que oscila em 0,71 pontos, além de se mostrar também

acima do NDVI da safra 2017/18 que oscila em 0,71 pontos. O

NDVI de abril deste ano também se mostra em seu pleno ápice

do padrão histórico do ano que ocorre entre janeiro e maio,

período a partir do qual ele já começa a recuar até setembro.

Neste período, a média histórica dos índices NDVI oscila em

0,48 pontos, o menor nível para esta região.
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Na Macrorregião Paulista a precipitação média para abril

de 2018 tem oscilado ao redor de 30 mm, abaixo do volume de

98 mm do mês anterior, e fortemente abaixo do valor médio

entre 2002 e 2018 que oscila em 98 mm. O valor médio, por sua

vez, se mostrou bem abaixo dos 160 mm do mês anterior. Com

isto, o NDVI de abril de 2018 tem oscilado em 0,72 pontos,

acima da faixa de 0,71 do mês anterior e acima do NDVI médio

entre 2002 a 2018 que oscila também em 0,71 pontos. O NDVI

de abril também se mostra cima do NDVI da safra 2017/18 que

oscila em 0,71 pontos. O NDVI de abril deste ano também se

mostra ainda em seu ápice do padrão histórico do ano que

ocorre entre janeiro e maio, mais uma vez sem indicar inclinação

negativa, ao contrário do mês anterior quando mantinha um

tom de neutralidade na linha de NDVI. Para o mês de junho é

esperado o início de uma inclinação negativa na linha de NDVI

que deve se estender até setembro, quando a média histórica

dos índices NDVI deve atingir a mínima de 0,47 pontos, o menor

nível para esta região.

Em Marília a precipitação média para abril de 2018 tem

oscilado ao redor de 20 mm, bem abaixo do volume de 90 mm

do mês anterior, e abaixo do valor médio entre 2002 e 2018

que oscila em 190 mm para estes meses do ano. A média

histórica, por sua vez, ficou abaixo dos 160 mm do mês anterior.

Com isto, o NDVI de abril de 2018 tem oscilado em 0,70 pontos,

abaixo faixa de 0,71 do mês anterior e acima com o NDVI médio

entre 2002 a 2018 que oscila em 0,69 pontos. O NDVI de abril

se mostra acima também do NDVI da safra 2017/18 que oscila

em 0,69 pontos, alinhado com o NDVI da safra 2017/18. O NDVI

de abril deste ano também se mostra em clara inclinação

negativa em relação ao padrão histórico do ano que começa

em abril e se estende até setembro, quando a média histórica

dos índices NDVI deve chegar á mínima de 0,46 pontos, sendo

o menor nível para esta região.

Em Piracicaba a precipitação média para março de 2018

tem oscilado ao redor de 20 mm, abaixo do volume de 98 mm

do mês anterior, e abaixo do valor médio entre 2002 e 2018 tem

oscilado em 95 mm. O próprio valor médio teve uma forte

redução negativa e ficou abaixo dos 170 mm do mês anterior.

Com isto, o NDVI de abril de 2018 tem oscilado em 0,72 pontos,

acima faixa de 0,71 do mês anterior e acima do NDVI médio

entre 2002 a 2018 que oscila em 0,71 pontos. Este, por sua vez,

em linha com o NDVI da safra 2017/18 que oscila em 0,71

pontos. O NDVI de abril deste ano também se mostra ainda em

seu ápice do padrão histórico do ano que ocorre entre janeiro e

abril, sem sinais de inclinação positiva, mantendo o tom de

neutralidade na linha de NDVI. A partir de maio é esperada

uma retomada do padrão de baixa deste índice de cobertura

vegetal que deve se estender até setembro, momento em que,

a média histórica dos índices NDVI deve chegar a mínima de

0,47 pontos, o menor nível para esta região.

Em Presidente Prudente a precipitação média para abril de

2018 tem oscilado ao redor de 20 mm, fortemente abaixo do

volume de 110 mm do mês anterior, e também fortemente abaixo

do valor médio entre 2002 e 2017 que tem oscilado em 90 mm. O

valor médio também teve uma forte redução saindo da faixa de

150 mm do mês anterior para o patamar atual de 90 mm. Com

isto, o NDVI de abril de 2018 tem oscilado em 0,69 pontos, abaixo

da faixa de 0,71 do mês anterior e acima com o NDVI médio

entre 2002 a 2018 que oscila em 0,68 pontos, também acima do

NDVI da safra 2017/18 que oscila igualmente em 0,68 pontos. O

NDVI de abril deste ano também se mostra claramente com uma

inclinação negativa em relação ao seu padrão histórico do ano.
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