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Fazenda do Pará vende primeiras CRAs
Negócio inédito inaugura comercialização de Cotas de Reserva Ambiental,  

mesmo antes de o governo definir regras para o novo mercado.

n Maristela Franco
maristela@revistadbo.com.br

Antes mesmo de o governo estabele-
cer regras para a comercialização 

das chamadas Cotas de Reserva Am-
biental (CRAs), os produtores já estão 
comercializando esses títulos no País. 
Criadas pelo novo Código Florestal, as 
CRAs são mecanismos que permitem 
compensar áreas desmatadas acima do 
percentual legal por meio da compra 
ou arrendamento de florestas fora des-
sas propriedades, mas dentro do mesmo 
bioma. A primeira venda de CRAs foi 
fechada oficialmente em junho, entre 
a Fazenda Maísa, localizada em Moju, 
no noroeste do Pará, e uma empresa que 
planta dendê na região. Foram firmados 
dois contratos de servidão ambiental, 
com validade de 25 anos, que se con-
verterão automaticamente em cotas as-
sim que o governo publicar as normas 
de funcionamento do novo mercado. O 
primeiro contrato compreende área de 
127 hectares (ha) e o segundo de 101 ha. 
Cada hectare corresponde a uma CRA.

“Tivemos de fazer uma associação 
com a servidão ambiental para tornar 
a venda viável na au-
sência de regras fede-
rais”, explica Rodrigo 
Dias Lopes, gerente de 
negócios da Biofílica, 
empresa de consultoria 
paulista que interme-
diou o negócio. Segun-
do ele, os contratos de servidão ambien-
tal são modalidades de compensação já 
existentes, previstos no velho código. 
Eles também possibilitam cobrir défi-
cits de reserva legal, mas se caracteri-
zam pela maior burocracia e pouca fle-
xibilidade. Exigem projeto técnico e 
avaliação detalhada dos órgãos ambien-
tais estaduais, dentre outras coisas, além 
de não possibilitarem livre transação no 
mercado como as CRAs, que são títulos 
representativos, papéis negociáveis em 
bolsa. A BVRio (Bolsa de Valores Am-

bientais do Rio de Janeiro), criada com 
essa finalidade, já tem 2 milhões de hec-
tares cadastrados e 800.000 cotas oferta-
das em sua plataforma BVTrade, embo-
ra nenhum negócio tenha sido fechado 
até agora.

Rodrigo Lopes, da Biofílica, não re-
vela o valor da transação feita no Pará. 
Explica apenas que o preço dos títulos 
sempre dependerá da demanda por áreas 
de compensação e da oferta de “flores-
tas”. Um indicativo de preço passível de 
utilização é a receita da atividade produ-
tiva do comprador. Por exemplo: se ele 
tiver lucratividade de R$ 700/ha/ano, 
poderá pagar entre 20% e 40% desse va-
lor por hectare de floresta “alugada”. 

No caso acima, cada cota valeria de 
R$ 140 a R$ 280 ha/ano ou de R$ 28.000 
a R$ 56.000 por ano, considerando-se 
um contrato de 200 CRAs. “O exem-
plo citado vale apenas como referência. 
Cada negociação será feita com base na 
realidade local e das partes envolvidas”, 

explica Lopes, lembrando que existem 
pelo menos três situações diferentes de 
emissão de CRAs (veja quadro na pág. 
42). Em todos eles, o vendedor continua 
responsável pela proteção da área contra 
incêndio, corte ilegal de madeira, polui-
ção dos recursos hídricos, etc.

FloRestA vAliosA – A Fazenda Maí-
sa, que vendeu as primeiras cotas de re-
serva ambiental no País, possui 30.000 
hectares, dos quais 27.000 são de mata 
nativa. Apenas 10% da propriedade fo-
ram abertos, pois os proprietários sem-
pre consideraram a floresta uma fonte de 
riqueza maior do que outras atividades, 
como a pecuária extensiva disseminada 
na região. “Quando compramos a área, 

Floresta foi “alugada” na Fazenda Maísa, 
para compensar reserva legal.
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há 35 anos, desmatamos apenas pontos 
estratégicos nos limites sul, leste e oeste, 
onde montamos retiros para evitar inva-
sões. Sempre tivemos o firme propósito 
de tornar a floresta rentável, por meio do 
manejo sustentável de madeira certifica-
da, que chegamos a exportar para os Es-
tados Unidos e a Europa, além da venda 
de sementes de espécies nativas, extra-
ção de essências (andiroba, copaíba) e 
agora da venda de cotas ambientais”, ex-
plica Márcio Roberto Pinho Lisboa Pi-
nheiro, 50 anos, que administra a fazen-
da para a família.

Dos 3.000 ha abertos, 2.400 ha são 
formados com pastagens, que sustentam 
3.000 cabeças de gado, em sistema de ci-
clo completo. Os 600 ha restantes são ocu-
pados com eucalipto, que Pinheiro fornece 
para uma indústria de silício metálico, em 
Breu Branco, município vizinho a Moju. 
“Plantamos capim entre as linhas de euca-
lipto para alimentação do gado e, depois 
do corte das árvores, enquanto seus brotos 
crescem para uma segunda safra, aprovei-
tamos a área para fazer agricultura (soja 
no verão e milho em safrinha)”, explica 
Márcio Pinheiro, que está muito satisfeito 
com a venda das CRAs. “Essa nova mo-
dalidade de negócios confere maior sus-
tentabilidade ao nosso projeto e preserva 
a biodiversidade da floresta”, diz o produ-
tor paraense. O próximo passo será refor-
mar as pastagens da fazenda com lavoura 
e melhorar a qualidade dos animais pro-
duzidos, por meio da inseminação artifi-
cial por tempo fixo (IATF) e da engorda 
em confinamento.
 
CAR bem Feito – Rodrigo Lopes, da 
Biofílica, lembra que, para comercia-
lizar cotas de reverva ambiental, é ne-
cessário que os produtores se inscre-
vam no CAR. Somente assim saberão 
de fato qual a área excedente de reserva 
legal que possuem. “É preciso fazer um 
levantamento bem feito, considerando 
todos os meandros da nova legislação, 
para não fornecer informações incorre-
tas ao governo e não perder potenciais 
CRAs”, salienta. A Biofílica, segundo 
Lopes, possui um programa de compu-
tador que gera um mapa completo da fa-
zenda (área aberta, reserva legal míni-
ma, excedente de reserva legal, APPs), 
considerando imagens da propriedade 
em 2008, data usada como marco divi-
sório pelo novo código.

Para calcular as áreas, o programa con-
sidera, dentre outras coisas, os percentu-
ais mínimos de reserva legal por região, 
a extensão mínima das APPs conforme o 
tamanho da propriedade e a dimensão do 
módulo fiscal, que pode ser de 10 ha em 
Bebedouro, SP, por exemplo, ou de 100 
ha, no Acre. “Uma fazenda grande em um 
Estado pode ser pequena em outro, rece-
bendo tratamento diferenciado no que diz 
respeito aos percentuais de reserva legal e 
áreas de preservação permanente, o que al-
tera o número de CRAs disponíveis para 
venda. Todas as informações relativas à 
propriedade devem ser checadas e cruza-
das para obtenção da melhor condição de-
claratória possível no cadastro”, explica o 
gerente da Biofílica.

Segundo ele, não se sabe quando o Mi-
nistério do Meio Ambiente vai divulgar as 
regras para o mercado de CRAs, mas al-
guns Estados já estão se adiantando. No 
começo de junho, o governo sul-mato-
-grossense publicou o decreto 13.977, que 
regulamenta o cadasto ambiental no Es-
tado e cria o TCRAE, Título de Cota de 
Reserva Ambiental Estadual, que somen-
te poderá ser utilizado para compensação 
dentro do próprio Estado e será converti-
do em CRAs assim que o sistema nacional 
de cotas for criado. Para vender TCRAEs, 
o produtor deverá manifestar esse interes-
se quando fizer o cadastro ambiental. Du-
rante a vigência do título, a área não pode-
rá ser mexida. Sua averbação é obrigatória 
tanto na matrícula do imóvel do vendedor 
quanto na do comprador. Caso a área vin-
culada ao TCRAE não seja devidamen-
te preservada, o título pode ser cancelado 
pelo órgão competente.

Modalidades 
de CRAs

Segundo Rodrigo Lopes, há pelo 
menos três situações diferentes de 
venda de CRAs:

1 – Propriedades de até quatro mó-
dulos fiscais – Por serem pequenas, 
elas não têm a obrigação de ter reserva 
legal, mas, se, em julho de 2008, ainda 
tinham vegetação nativa remanescente, 
não poderão desmatá-la. Neste caso, 
têm o direito de vender cotas de reserva 
ambiental da área que exceda o percen-
tual de 20% estipulado por lei.

2 – Propriedades com mais de quatro 
módulos – Devem obrigatoriamente ter 
reserva legal, mas podem transformar 
todo o seu excedente em CRAs. Nesse 
caso e no descrito acima, as áreas de 
preservação permanente (APPs) po-
dem ser usadas para compor a reserva 
legal, mas não geram cotas.

3 – Áreas dentro de unidades de 
conservação – O novo código per-
mite que uma fazenda desapropriada 
para criação de parques ou reservas 
biológicas, mas ainda não indenizada, 
possa ser usada para compensação 
de reserva legal. Ela é transformada 
em CRA, vendida para um produtor 
com passivo ambiental, que imedia-
tamente doa a área para o Estado, a 
partir de então responsável por sua 
preservação.

Fazenda 
paraense cria 
gado, produz 

eucalipto, 
faz manejo 
sustentável 
de madeira 

e agora tem 
receita com 

CRAs
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