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Oficio Circular nº 041/2015 – SPAE/MAPA 
 

Brasília, 06 de março de 2015 
 
                Às Unidades Produtoras de Açúcar e Etanol. 
 
  
Assunto: 4º Levantamento da Safra de Cana-de-açúcar - 2014/2015 e 1ª Levantamento da 
Safra de Cana-de-açúcar - 2015/2016. 
 
  
                Senhor (a) Administrador (a), 
 
  
1.         Conforme é de vosso conhecimento, a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 
(órgão ligado a este Ministério) vem realizando desde a safra 2008/09, o levantamento da safra 
de cana-de-açúcar, junto às unidades produtoras. 
 
 2.     O trabalho desenvolvido por aquele órgão é de fundamental importância para o 
planejamento e execução das políticas do Governo Federal aplicáveis ao setor sucroenergético, 
principalmente, no concerne às questões relacionadas ao abastecimento do mercado interno de 
açúcar e etanol, a exemplo dos Programas de Renovação de Canaviais e de Financiamento dos 
Estoques de Etanol. 
 
3.           Na próxima visita às Unidades Produtoras de Açúcar e Etanol, os técnicos da CONAB 
irão consultar os dados de fechamento da safra de Cana-de-açúcar de 2014/15, bem como a 
primeira estimativa para a safra 2015/16. O trabalho dos técnicos da CONAB, nessa etapa, 
ocorrerá no período de 08 a 21 de março de 2015. 
 
4.      Conforme se verifica no quadro a seguir, o trabalho da CONAB vem apresentando 
estimativas com valores muito próximos aos dados de produção, efetivamente observados: 
 
 

Previsto    
CONAB

Realizado    
MAPA* Var. (%)

Cana-de-açúcar (ton) 659.850.100       656.342.650     0,5%
Açúcar (ton) 38.809.700         37.716.319       2,9%
Etanol Anidro (m³) 11.728.384         11.787.268       -0,5%
Etanol Hidratado (m³) 15.927.098         16.110.922       -1,1%
Etanol total (m³) 27.655.482         27.898.190       -0,9%
Fonte: CONAB e MAPA
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5. No levantamento em questão, atendendo à demanda do setor produtivo, a CONAB 
buscará informações sobre o uso de irrigação na produção canavieira e de possíveis áreas para 
ampliação da produção. Inicialmente, as questões estarão sendo direcionadas às unidades 
localizadas na Região Nordeste, e posteriormente nas demais regiões produtoras. Essas 
informações serão essenciais, para subsidiar projeto de um futuro programa de investimento em 
irrigação. 
  
6.        Assim, agradeço antecipadamente a Vossa Senhoria a atenção que essa unidade fabril 
sempre dispensou aos técnicos governamentais que desenvolvem tão relevante trabalho, para o 
Setor Sucroalcooleiro.  
  

Atenciosamente, 

 
 

LUCIANO MARCOS DE CARVALHO 
Secretário de Produção e Agroenergia – Substituto  

 
 
 


