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Ofício DS/005/2022 
Brasília, 27 de abril de 2022. 

A Sua Excelência o Senhor  
Bento Albuquerque 
Ministro de Minas e Energia 
 
 
Ref: Retomada da previsibilidade do incremento da mistura de biodiesel ao diesel fóssil. 
 
Prezado Senhor Ministro, 
 
Parabenizamos Vossa Excelência por ocasião da recente visita à Índia pelo firme e amplo 
posicionamento no sentido de estreitar a cooperação Brasil-Índia em energia, notadamente em 
bioenergia e biocombustíveis.  
 
Essa visão de longo prazo se alinha cada vez mais na busca de um modelo energético cada dia mais 
sustentável e que vem sendo consolidado tanto pela ampliação dos compromissos do Brasil de 
descarbonização até 2030 (COP 26), quanto pela Política de Estado que reconhece e estimula a 
inescapável transição energética com ênfase nas energias renováveis – o RenovaBio. 
 
Especificamente em relação ao biodiesel, também foi alvissareira a manifestação de Vossa 
Excelência sobre a perspectiva da retomada da trajetória de avanço da mistura de biodiesel, ainda 
em 2022, e da garantia do B15, em 2023.  
 
Essa visão é estratégica e se apresenta como verdadeira janela de oportunidades na trajetória de 
longo prazo para o Brasil que a cadeia produtiva do biodiesel pode oferecer, no entanto, 
necessariamente deve estar alicerçada na previsibilidade e no gradualismo, fatores essenciais para 
consolidação de oportunidades econômicas com geração de empregos, renda e sustentabilidade 
social agregada à ambiental. 
 
Temos convicção que o Setor de Biodiesel, que se encontra com uma ociosidade superior a 
50% de sua capacidade, está pronto para atender imediatamente o B11 e, na sequência, 
misturas intermediárias crescentes para alcançarmos o B15, em março de 2023. 
 
Diante desse contexto, Senhor Ministro, solicitamos que Vossa Excelência conduza perante o 
CNPE o restabelecimento de um cronograma, com a brevidade possível, que permita o quanto 
antes o planejamento e retorno da evolução do incremento da mistura de biodiesel, sem qualquer 
sobressalto. 
 
Certos de contar com o imprescindível apoio de Vossa Excelência, permanecemos à disposição para 
esclarecimentos necessários.   

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Juan Diego Ferrés 
Presidente do Conselho Superior 


