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RESUMO
O ICMS-E, foi instituído no Paraná com intuito de ressarcir municípios com Unidades de Conservação
em seus territórios e limitações quanto ao seu uso. O litoral do Paraná é composto por sete municípios, e
possui um grande número de UCs. Desencadeando duas fortes contradições, a valoração do patrimônio
natural, proteção da biodiversidade e, um quadro de subdesenvolvimento observado nos indicadores
socioeconômicos. A pesquisa busca avaliar a evolução do número de UCs no território; identificar o
montante e o destino dos recursos do ICMS-E repassados às prefeituras. Há hipótese de que recursos do
ICMS-E não chegam até a população, e os pequenos agricultores, que ao terem suas atividades
regulamentadas pela legislação ambiental que normatiza as UCs atuam como protetores. Os resultados da
pesquisa possibilita um conhecimento do valor do ICMS-E repassado aos municípios, sua importante
relação aos demais repasses dos governos federal e estadual, principalmente, tornar público o valor dos
repasses.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa busca um aprofundamento das medidas mitigadoras, como
políticas públicas que foram criadas com o objetivo de proteger e conservar o meio
ambiente. O foco da pesquisa é o ICMS Ecológico, um instrumento que proporciona a
geração de recursos financeiros para o município que possui em suas terras em
Unidades de Conservação (UCs).
O estado do Paraná foi pioneiro a tratar do assunto, em conjunto com Minas
Gerais, influenciaram outros estados da federação, como São Paulo, Rio Grande do Sul,
entre outros. O Litoral paranaense está localizado em uma região de riqueza natural e
biológica, a Mata Atlântica. A região possui 43 unidades de conservação e áreas
protegidas, o que a torna segundo Andriguetto Filho e Marchioro (2002, p.159),
“marcada por uma série de problemas de gestão do desenvolvimento e da conservação,
com graves conflitos fundiários, conflitos entre atividades econômicas, e entre práticas
humanas e proteção ambiental”.
A pesquisa tem como objetivo avaliar a evolução do número de UCs no
território; identificar o montante de recursos do ICMS Ecológico (ICMS-E) repassados
para as prefeituras no período 1994-2013, em termos globais e per capita, bem como
identificar, junto às prefeituras, o destino dos recursos repassados via ICMS-E. Além
disso, busca-se comparar os recursos recebidos com o ICMS-E pelos municípios com os
repasses dos governos Federal e Estadual.
Tem-se como hipótese que os recursos do ICMS-E não se transformam em
benefícios para a população local, notadamente os pequenos agricultores, que ao terem

suas atividades regulamentadas pela legislação ambiental que normatiza as UCS e/ou
áreas protegidas, passam a atuar como protetores das mesmas. Portanto, os resultados da
pesquisa possibilitam um real conhecimento do valor do ICMS-E repassado aos
municípios, sua importância em relação aos demais repasses dos governos federal e
estadual e, principalmente, tornar público o valor e o destino dado a estes recursos.

METODOLOGIA
A área de estudo da pesquisa abrange os sete municípios que compõem o litoral
paranaense: Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná
e Paranaguá. Parte da pesquisa é realizada a partir de dados secundários sobre ICMS-E
e repasses dos governos Federal e Estadual para os municípios, onde serão obtidos junto
ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Secretaria da Fazenda do estado do Paraná e do
governo Federal. As informações sobre o número e área das UCs serão obtidas no IAP.
Como se trabalhará com uma série histórica (1994-2013) será utilizado para atualizar a
série de dados o deflator monetário IGP-DI.
Para identificar o destino desses recursos será aplicado questionário semi
estruturado junto a atores chave dos municípios, por exemplo: secretarias municipais de
agricultura, secretarias municipais de meio ambiente, secretarias municipais de
planejamento e finanças, presidentes dos conselhos gestores de UCs e/ou áreas
protegidas, secretaria regional da Emater, sindicato rural, Associações de pequenos
agricultores, entre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A Mata Atlântica, segundo Tabarelli et al. (2005), é considerada um dos 25
hotspots mundiais de biodiversidade. Segundo o autor, várias formações encontram-se
associadas ao bioma, como mangues, restingas, formações campestres de altitudes e
brejos.
A partir dos anos 1980, os poderes públicos promulgaram uma série de
dispositivos regulamentando as práticas agrícolas e florestais no litoral paranaense, não
diferenciando latifundiários dos pequenos produtores familiares e pescadores artesanais.
No mesmo período foram criadas na região uma série de áreas de conservação, como o
Parque Natural do Marumbi, a Estação ecológica de Guaraqueçaba (1982), a Área de
Proteção Ambiental de Guraqueçaba (1985), o Parque Nacional do Superagui (1990),
entre outros.

A pesquisa esta em andamento, no entanto tem-se concluída a revisão
bibliográfica sobre serviços ecossistêmicos, a coleta de dados secundários referente ao
montante de ICMS-E repassados aos municípios, bem como a evolução das unidades de
conservação, em termos de quantidade e área. O quadro 1 esta sendo atualizado e
mostra, nesse momento, resultados parciais. O Litoral do Paraná possuía até 2007 31
UCs, distribuídas entre UCs federais e estaduais, estas em maio número.

Quadro 01 - Número e área das UCs federais e estaduais que cobrem parcialmente ou
totalmente o litoral paranaense - 2007
Ucs
Ucs Federais
Parque Nacional
RPPN Federal
ARIE de Pinheiro e Pinheirinho
APA de Guaraqueçaba
Total

Quantidade

Área (ha)

Percentual em
relação a área total

1
1
1
1
4

34.254,00
160.125,64
109,00
291.498,00
485.986,64

3,51
16,40
0,01
29,85
49,76

UCs Estaduais - Proteção Integral
Parque Estadual
Estação Ecológica
Parque Florestal
RPPN Estadual
Total

7
2
1
13
23

18.468,54
3.390,69
118,51
10.202,05
32.179,79

1,89
0,35
0,01
1,04
3,30

UCs Estaduais - Uso Sustentável
APA Estadual
AEIT Marumbi
Floresta Estadual
Total
Total Geral

2
1
1
4
31

391.192,01
66.732,99
530,00
458.455,00
976.621,43

40,06
6,83
0,05
46,94
100,00

Fonte: DIBAP – ICMS Ecológico por Biodiversidade.
Nota: APA – Área de Proteção Ambiental; RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural; ARIE –
Área de Relevante Interesse Ecológico.

A tabela 1 apresenta os repasses, nominais, de ICMS Ecológico para os sete
municípios no período 1997 a 2014. As tabelas 2 e 3, ainda em construção e atualização
dos dados, servem de exemplo para evidenciar a importância dos montantes de ICMS-E
recebidos pelas prefeituras em relação aos repasses dos governos federal e estadual.
Observa-se a importância do ICMS-E para alguns municípios, notadamente
Guaraqueçaba, Antonina e Morretes.

Tabela 01 - Repasses de ICMS- E para os municípios do Litoral Paranaense
ANO

Antonina

Guaraqueçaba

Guaratuba

Matinhos

Morretes

Paranaguá

Pontal do PR

1997
312082,97
733.799,52
316.877,41
70.851,92
408.503,06
555.069,83
0
1998
301.509,31
807.032,19
306.169,74
59.530,69
426.755,98
539.214,80
47.518,72
1999
339.520,82
823.952,62
386.374,11
69.074,40
453.346,53
570.799,87
48.515,01
2000
384.290,12 1.272.074,29
471.966,14 161.375,48 561.717,68
500.810,20
56.302,69
2001
445.622,60 1.519.743,03
555.425,79 206.163,07 645.333,77
619.635,14
67.504,22
2002
465.811,18 1.685.337,09
607.895,82 224.821,04 686.396,53
664.855,91
73.780,01
2003
691.180,84 2.040.811,67
736.837,82 254.155,80 846.608,53
834.683,05
88.918,13
2004
829.780,42 2.446.017,91
858.534,25 249.798,24 993.054,19
1.009.430,16
103.603,88
2005
1.154.833,84 2.193.053,75
735.588,54 268.604,19 881.421,98
914.257,11
92.374,87
2006
1.322.225,74 2.480.471,96
856.410,91 309.257,12 1.016.063,87
1.042.041,78 103,778.80
2007
1.563.684,68 2.890.633,65 1.010.273,32 367.725,32 1.212.313,13
1.233.434,92
122.525,85
2008
2.223.333,21 3.679.689,15 1.286.141,26 449.572,80 1.448.138,00
1.484.958,53
147.659,93
2009
2.642.015,73 3.241.210,38 1.027.444,75 363.592,07 1.158.812,12
1.183.685,44
117.726,71
2010
2.925.913,90 3.528.830,90 1.135.736,45 401.914,33 1.445.579,03
1.307.339,37
130.134,99
2011
1.293.006,20 4.185.036,60 1.321.717,00 467.726,11 1.682.297,30
1.521.420,45
151.445,02
2012
3.231.725,12 3.569.747,07 1.243.213,53 383.765,56 1.562.713,57
1.193.291,35
154.992,15
2013
3.814.351,81 4.266.442,38 1.555.883,23 552.159,07 1.931.069,43
1.577.660,19
205.988,18
2014
2.923.543,45 2.869.911,57* 1.232.145,85 508.671,06 1.187.394,94 124.424.147,00 153.856,59
Fonte: IAP.
Nota: * Está faltando o registro dos três últimos meses de 2014, outubro novembro e dezembro.

Tabela 02 – Comparação entre os repasses do governo estadual e o ICMS-E para
os
municípios do litoral do Paraná - 1999-2006-2014
Repasses Estaduais
Repasses Estaduais ICMS-E
(1999) (1)
Municípios
ICMS-E (1999) %
(2006)
(2006)
%
Antonina
2.285.927,16
698.382,98 30,55
1.769.310,24
1.317.841,68
74,48
Guaraqueçaba
2.671.314,80
1.694.843,00 63,45
2.471.627,50
2.472.247,54 100,03
Guaratuba
2.734.109,28
794.758,63 29,07
2.061.799,79
853.571,34
41,40
Matinhos
1.399.816,44
142.083,73 10,15
941.665,81
308.249,67
32,73
Morretes
2.340.520,49
932.518,66 39,84
1.803.868,84
1.012.694,94
56,14
Paranaguá
23.253.689,33
1.174.116,26 5,05
22.066.328,79
1.038.586,72
4,71
Pontal do PR
678.517,27
99.793,75 14,71
619.692,65
103.434,70
16,69
35.363.894,79
5.536.497,02 15,66
31.734.293,62
7.106.626,58
22,39
Total
Fonte: SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro.
Notas: Valores reais (junho de 2006 = 100).
(1) Inclui o ICMS, Fundo de Exportação, Lei Kandir (exceto para 2006), Royalties do Petróleo e IPVA.

Tabela 03 – Comparação entre os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o
ICMS-E para os municípios do litoral do Paraná – 1999-2006-2014
Municípios
FPM (1999)
ICMS-E (1999) %
FPM (2006)
ICMS-E (2006)
Antonina
4.248.085,07
698.382,98
16,44
5.797.699,77
1.317.841,68
Guaraqueçaba 2.538.787,33
1.694.843,00
66,76
2.569.415,43
2.472.247,54
Guaratuba
5.664.113,14
794.758,63
14,03
7.727.629,04
853.571,34
Matinhos
4.248.085,07
142.083,73
3,34
7.727.629,04
308.249,67
Morretes
3.540.071,08
932.518,66
26,34
4.831.416,61
1.012.694,94
Paranaguá
11.892.209,70
1.174.116,26
9,87
24.592.760,09
1.038.586,72
Pontal do PR
2.124.043,15
99.793,75
4,70
5.795.062,62
103.434,70
34.255.394,53
5.536.497,02
16,16
59.041.612,60
7.106.626,58
Total

%
22,73
96,22
11,05
3,99
20,96
4,22
1,78
12,04

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.
Nota: Valores reais (junho de 2006 = 100).

A base de dados que esta sendo atualizada e organizada permite fazer uma série
de comparações. É possível identificar, por exemplo, o percentual de cada território
coberto com UCs, o montante de recursos per capita para a população rural, caso o
ICME-E fosse distribuído entre os habitantes, entre outras comparações.
CONCLUSÃO
O ICMS-E é um instrumento que efetivamente cumpre o papel que lhe foi
atribuído em sua criação. Por um lado, ele contribuiu significativamente para o
surgimento de novas UCs, por outro, repassa recursos financeiros para os municípios
que possuem parte significativa de seus territórios cobertos por unidades de
conservação.
O caso mais emblemático, entre os municípios do litoral paranaense, é
Guaraqueçaba. Para este município, essencialmente agropecuário, os recursos recebidos
através do ICMS-E são parte substancial de sua receita, superando os repasses do
Governo Estadual e aproximando-se aos repasses do Governo Federal.
No litoral do Paraná as UCs geram, indiscutivelmente, serviços ecossistêmicos.
O mesmo pode-se afirmar para os agricultores familiares que se encontram no entorno
das UCS ou em seu interior, ao manterem em suas propriedades áreas com florestas.
Estes agricultores geram, como citado por Andrade (2013), serviços ecossistêmicos de
provisão, de regulação, culturais e de suporte. Neste sentido, os agricultores têm um
papel primordial quanto a manutenção das UCs, que geram ICMS-E, no entanto não
recebem recursos financeiros.
Os recursos do ICMS-E, de fluxo contínuo, podem financiar programas
“permanentes” nas áreas de saúde, educação, cultura, produção, etc. para beneficiar a
população que habita o entorno ou a própria unidade de conservação. Uma adequada
destinação dos recursos para a população local os transformaria em “protetorbeneficiário”, diminuindo, desta forma, o conflito existente entre conservação e
desenvolvimento, tão presente no litoral paranaense.

