ANEXO 1. ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA E
PRODUTIVIDADE NA REGIÃO CENTRO-SUL – AGOSTO/2018

DA

CONDIÇÕES DE MOAGEM
No acumulado da safra 2018/2019 até 1º de
setembro a moagem somou 391,77 milhões de
toneladas, crescimento de 2,33% em relação às
382,85 milhões de toneladas registradas no
ciclo 2017/18, conforme o gráfico 1.

Gráfico 1: Moagem quinzenal ACUMULADA de cana-de-açúcar (milhões de toneladas).
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O aproveitamento de tempo em agosto atingiu
81% na média do Centro-Sul, valor abaixo da
média histórica para o mês, que é de 89%.
Esse percentual decorre da precipitação
pluviométrica acima da média histórica
registrada no mês, reduzindo o ritmo de
colheita das unidades produtoras. O Estado do
Paraná, e as regiões de Assis, São Carlos e
Piracicaba em São Paulo, foram as regiões mais
impactadas pelas chuvas, conforme mapa 1.
Contudo, devido ao clima seco registrado
desde o início da safra, registra-se uma maior
concentração de açúcares na planta. No mês de
agosto, a qualidade da matéria-prima
processada, medida por meio da concentração
de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR),
cresceu 4,58%, atingindo 152,58 kg de ATR
por tonelada em 2018 versus 145,9 kg no
mesmo mês do último ano.
No acumulado da safra até agosto, o indicador
de qualidade totalizou 138,22 kg de ATR por
tonelada – crescimento de 4,77% em relação ao
valor do ciclo 2017/2018 (mapa 2).

EVOLUÇÃO E DETERMINANTES DA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA
Os impactos negativos da longa estiagem já
podem ser notados nos dados de produtividade
agrícola do canavial colhido referente a agosto.
No último mês houve uma intensa queda de
9,85% comparado a agosto da safra 2017/2018
(70,00 toneladas por hectare nesse ano, contra
77,64 toneladas por hectare no ciclo anterior).
No acumulado até 1º de setembro, o
rendimento da lavoura assinala 78,44 toneladas
por hectare, uma queda de 3,4% em relação ao
mesmo período do ciclo anterior – 81,20
toneladas por hectare.

Gráfico 2: Percentual da área colhida de cana-de-açúcar por estágio de corte comparado com a
produtividade agrícola média (toneladas de cana-de-açúcar por hectare colhido) registrada na região
Centro-Sul na safra 2018/2019.
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No mapa 3, verifica-se que os Estados do
Paraná, São Paulo e Goiás indicaram as
maiores retrações no rendimento médio da
lavoura no acumulado de abril a agosto, com
5,26%, 4,03% e 3,65%, respectivamente.
Contudo as regiões do Triângulo Mineiro
(-4,92%), Sul Goiano (-4,14%), Ribeirão Preto
(-6,14%) e São José do Rio Preto (-7,29%),
também assinalaram quedas significativamente
intensas.

40%

70,0

30%

20%
10%
0%

abr

mai

jun

jul

ago

Fonte: CTC e UNICA.

Gráfico 3: Principais variáveis com influência sobre a produtividade agrícola acumulada - ABRIL a
AGOSTO da safra 2017/2018 vs. ABRIL a AGOSTO da safra 2018/2019 (toneladas de cana-de-açúcar por
hectare colhido).

Com relação ao perfil de colheita registrado até
o momento, nota-se a ampliação da
participação da cana de cortes mais velhos na
área colhida intensificando a retração no
rendimento da lavoura (ver gráfico 2). No mês
de agosto, essa mudança levou a uma drástica
redução de 8,0 toneladas por hectare colhido na
produtividade, quando comparado a julho.
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Em síntese, de acordo com o gráfico 3, a queda
no rendimento agrícola até o momento pode ser
decomposto em: a) Efeito nulo da proporção de
cana bisada; b) Efeito negativo de 4,9% ou 4,0
toneladas por hectare relativo a condições
adversas no quadro climático e dos tratos
culturais; e, c) Efeito positivo de 1,5% ou 1,2
tonelada por hectare associado à maior
participação da cana de 1º corte na área colhida.
fonte: Unica

