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Datagro fecha primeira compra de créditos do
RenovaBio para neutralizar suas emissões
Nenhuma distribuidora entrou no mercado de créditos de carbono do programa até
agora

Por Camila Souza Ramos, Valor — São Paulo
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A primeira compra de Créditos de Descarbonização (CBio), instrumento do programa

federal RenovaBio para a compensação de emissões de gases de efeito estufa, foi

fechada nesta sexta-feira, 12, pela consultoria Datagro, que atua no setor

sucroalcooleiro. Cada CBio equivale à redução de emissão de 1 tonelada de carbono

resultante da substituição do consumo de combustíveis fósseis por renováveis.

A unidade de eventos da consultoria adquiriu 100 CBios por R$ 50 cada. Os títulos

foram ofertados pela Adecoagro. A companhia, com sede em Luxemburgo e capital

aberto na Bolsa de Nova York, produz etanol em três usinas no Brasil.
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A Datagro informou que fez a aquisição para neutralizar as emissões de carbono

relacionadas aos eventos da consultoria deste ano. A transação foi intermediada pela

trading Sucden e os CBios haviam sido escriturados pelo Santander.

O principal objetivo do RenovaBio, porém, é incentivar a redução das emissões do

setor de transportes. Para isso, o programa estabelece metas de emissões para cada

distribuidora de combustível, que deve adquirir os CBios dos produtores de

combustíveis renováveis. 

Ainda não foram registradas compras de CBios por distribuidoras desde o início do

programa. De acordo com agentes do mercado, as empresas estão esperando a

redefinição das metas deste ano para começar a operar. O governo propôs o corte de

50% das metas para este ano diante da redução das vendas de combustíveis por causa

da pandemia. A proposta está em consulta pública. 

De acordo com dados da B3, que registra as negociações dos CBios, havia até quinta-

feira, 11, um volume de 744.470 CBios ofertados por produtores.
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