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O ICMS ECOLÓGICO COMO ESTRATÉGIA PARA 

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NOS  

 

Existe uma escassez de incentivos para a conservação 

ambiental e para inclusão dos municípios nessa 

agenda que ainda é dominada pelos governos federal 

e estaduais na Amazônia brasileira. Nesse sentido, o 

ICMS Ecológico ou Verde é um mecanismo fiscal 

positivo de grande importância para estimular a 

proteção ambiental. O ICMS Ecológico oferece uma 

oportunidade de fortalecer a agenda ambiental nos 

municípios que cumprem os critérios previstos, ou 

seja, ele compensa os esforços dos municípios 

voltados à conservação ambiental. O ICMS Ecológico 

como instrumento de incentivo à conservação já 

ganhou diversos prêmios internacionais.  

Devido a sua importância, o principal objetivo deste 

estudo foi avaliar como os recursos financeiros 

acessados por meio do ICMS Verde tem promovido, 

direta ou indiretamente, a adoção de medidas que 

promovam a conservação socioambiental em cinco 

municípios paraenses. Dentre os municípios 

selecionados, Altamira, Anapu, Brasil Novo e Placas 

estão localizados na região da Rodovia 

Transamazônica e fazem parte do Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da 

Transamazônica e Xingu (CIDS)1. O município de 

                                                           
1
 O CIDS é um consórcio público intermunicipal do Pará, criado em 2012 com o apoio do IPAM, 

com o objetivo de promover ações conjuntas para promoção do desenvolvimento urbano e rural 
sustentável, através da redução do desmatamento e das queimadas e a melhoria da qualidade 
de vida da população da região. 

O ICMS Verde é um 

instrumento econômico de 

política ambiental, com 

função compensatória - 

compensar municípios que 

abrigam áreas protegidas 

em seus territórios - e 

incentivadora - estimular 

os municípios a adotar 

medidas de conservação 

ambiental e 

desenvolvimento 

sustentável. O ICMS Verde 

foi instituído pelo Governo 

do Estado do Pará em 

2012  (Lei Estadual 

7.638/2012) e  

regulamentado pelo 

Decreto 775/2013. Este 

instrumento prevê que 

25% da arrecadação 

estadual seja direcionada 

aos municípios (Lei 

Estadual n. 5.645 de 1991), 

sendo que 8% deste 

montante é repassado de 

acordo com critérios de 

repartição definidos pela 

Lei 7.638: 

- 50% de acordo com a 

área inscrita no CAR em 

cada município; 

- 25% de acordo com a 

cobertura do território por 

Áreas Protegidas (UCs e 

Tis), áreas especiais e 

territórios quilombolas. 

- 25% em relação ao 

desempenho do município 

no que diz respeito a 

redução do desmatamento 

ocorrido nos seus limites. 
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Oriximiná está localizado na região da calha norte paraense. Os 

municípios de Brasil Novo, Placas e Oriximiná já contam com uma 

legislação municipal que regulamenta o uso do ICMS Verde, 

enquanto Altamira e Anapu não possuem ainda um instrumento 

normativo para esse fim.  

Todos os municípios avaliados integram o Programa Municípios 

Verdes (PMV). O PMV é uma iniciativa do Governo do Estado do 

Pará que pretende reduzir o desmatamento e mudar a base da 

economia rural do Estado (extensiva e predatória), focando em 

pactos locais com os municípios. O PMV classifica os municípios em 

cinco categorias, de acordo com o grau de pressão por 

desmatamento e degradação florestal e, seu território. Então, o 

município deve se comprometer com metas que incluem 

fortalecimento da governança para o controle do desmatamento, 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) e controle das taxas de 

desmatamento 2.   

Os municípios analisados neste estudo se enquadram em quatro 

categorias do PMV. Anapu e Altamira estão embargados devido ao 

histórico recente de aumento do desmatamento no município. Brasil 

Novo é considerado Município Verde por atender todas as metas do 

PMV e MMA. Placas se enquadra como município Sob Pressão por 

ter taxas de desmatamento acima de 40km2 e não ter atingido a 

meta mínima de CAR (80%). Oriximiná é considerado como Base 

Florestal por abrigar uma grande quantidade de ativo florestal e não 

sofrer pressão por desmatamento. Atualmente, o município pleiteia 

o título de Verde, restando alcançar a meta de CAR para isso. Além 

disso, todos os municípios estudados realizaram o Pacto Municipal 

contra o Desmatamento Ilegal e possuem Grupo de Trabalho 

                                                           
2 Link: http://municipiosverdes.com.br/pages/como_participar 

 

As cinco categorias que o PMV 

classifica os municípios são:  

MUNICÍPIOS VERDES: 

compreende os municípios que 

atendem as exigências 

contidas na Resolução no 

01/2012 do Comitê ̂Gestor 

(COGES) do Programa, com 

destaque especial para os 

municípios que saíram da lista 

do MMA dos municípios que 

mais desmatam na Amazônia 

(Portaria MMA n. 68/2010) ; 

MUNICÍPIOS CONSOLIDADOS: 

municípios que tinham menos 

de 60% de cobertura vegetal 

até 2010, mas que mantém 

baixas taxas de 

desmatamento; 

MUNICÍPIOS DE BASE 

FLORESTAL: municípios que até 

2010 possuíam mais de 60% de 

sua área com cobertura 

vegetal e baixas taxas de 

desmatamento; 

MUNICÍPIOS SOB PRESSÃO: 

municípios que se enquadram 

em três dos cinco critérios do 

MMA (Portaria MMA n. 

66/2010) para classificar os 

municípios de acordo com o 

desmatamento;  

MUNICÍPIOS EMBARGADOS: 

municípios listados pelo MMA 

como os que mais desmatam a 

Amazônia. 
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instituído para o combate ao desmatamento. O 

município de Brasil Novo é o único que possui PPCAD 

Municipal (um instrumento relativamente novo), e 

apresenta a maior porcentagem de área cadastrada no 

CAR (até 04/2016) entre todos os cinco (87%). A 

menor porcentagem de área no CAR é encontrada em 

Altamira (68,9%) (Gráfico 1). 

Os sistemas municipais de meio ambiente funcionam 

baseados em três operadores: o Órgão Municipal de 

Meio Ambiente (OMMA), o Conselho Municipal de 

Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio 

Ambiente (FMMA). Nos municípios contemplados 

neste estudo as principais funções desenvolvidas pelas 

OMMAs são: fiscalização, monitoramento (exceto em 

Oriximiná), licenciamento, CAR (exceto em Brasil Novo 

e Anapu) e educação ambiental (exceto em Oriximiná). 

A principal receita dos Fundos Municipais de Meio 

Ambiente em 2015 dos municípios avaliados foi gerada 

a partir do licenciamento e aplicação de multas 

ambientais. Na maioria deles, a execução de recursos 

do Fundo em 2015 foi para gastos operacionais de 

licenciamento e fiscalização.  

Apesar de todas as garantias da legislação quanto à 

destinação do ICMS Verde para os municípios, sem 

uma legislação municipal especifica que regulamente 

a destinação dos recursos do ICMS Verde 

diretamente para os Fundos Municipais de Meio 

Ambiente é impossível vincular o seu uso a uma 

agenda estratégica local em prol da conservação dos 

A EXPERIÊNCIA DE 

PAGAMENTO POR 

SERVIÇOS AMBIENTAIS 

DO MUNICÍPIO DE 

BRASIL NOVO 

O Projeto Conservador 

das Águas, criado pela 

Lei Municipal n. 

192/2014  regulamenta 

o Pagamentos por 

Serviços Ambientais, 

com o intuito de 

proteger a vegetação 

nativa existente na 

bacia do rio Jaruçú no 

município de Brasil 

Novo. O modelo foi 

adaptado do município 

de Extrema/MG  e 

conta com o apoio 

técnico do ISA e IPAM. 

O modelo atual 

beneficia 128 imóveis 

rurais. O valor mensal é 

de R$ 200,00/ha/mês 

de acordo com a área 

de APP de cada 

propriedade envolvida. 

O compromisso do 

provedor dos serviços 

ambientais é o de 

garantir a integridade 

da vegetação nativa e a 

regeneração das áreas 

degradadas (cercando 

os fragmentos de 

floresta contra pisoteio 

e invasão). 
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ativos florestais e do desenvolvimento rural sustentável.  

Dentre os municípios avaliados, Oriximiná, Brasil Novo e Placas contam com legislação 

própria, prevendo repasses automáticos do ICMS Verde para seus respectivos Fundos 

Municipais de Meio Ambiente.  

Até o momento, Anapu e Altamira são os únicos municípios sem regulamentação que 

disciplina o repasse ao FMMA.  Altamira planeja lançar sua própria lei ainda este ano.  

Em Anapu, a receita renunciada de recursos para a agenda ambiental somou R$ 1,06 

milhão em 2015. Mesmo que fosse aproveitada uma pequena fração (10%, por 

exemplo), o valor seria maior que o arrecadado por meio de licenciamentos de impacto 

local. Em Altamira, o ICMS Verde renunciado de 2015 foi  menor que o valor arrecadado 

com licenciamento e multas. Porém, a situação seria diferente em 2016, quando a 

arrecadação de ICMS Verde prevista é  maior do que o esperado com licenças/multas. 

Em Brasil Novo, o que motivou a criação da legislação que vincula o recurso do ICMS 

Verde foi a necessidade de promover ações de proteção e recuperação da Bacia do Rio 

Jaruçu por meio de incentivos econômicos (Pagamento por Serviços Ambientais). Em 

Placas, a motivação foi a de implementar ações de recuperação da cobertura florestal 

dos igarapés do César e Alto Pará, além da área de saneamento. Em Oriximiná, o 

objetivo era o de melhorar a infraestrutura da secretaria.  

O aumento na área do CAR é o critério mais buscado pelos municípios, tanto para 

alcançar a meta mínima de cadastros estabelecida pelo MPF/PMV (80% da área) quanto 

para ampliar a capacidade de captação de recursos do ICMS Verde. No Pará uma gama 

de projetos tem apoiado a elaboração do CAR em imóveis de até quatro módulos 

fiscais, principalmente nas regiões onde as taxas de desmatamento estão mais 

elevadas. Nos municípios avaliados, apenas Brasil Novo atingiu a meta dos 80% de CAR. 

Os outros municípios estão próximos de atingir a meta. 
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Evolução do Cadastro Ambiental Rural em Brasil Novo,  

Placas, Oriximiná, Anapu e Altamira.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.semas.pa.gov.br/simlam 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

ICMS Verde: mais compensatório do que incentivador? Percebeu-se que na maioria dos 

municípios avaliados, a compreensão do ICMS Verde como política incentivadora de práticas de 

conservação e desenvolvimento sustentável local foi quase que suplantada pela visão 

compensatória do recurso. Como a legislação do ICMS Verde é estadual, e não pode determinar 

o uso que o município fará do recurso, é necessária a aprovação de leis municipais específicas. 

Porém, a maioria dos municípios não priorizou essa normatização. Assim, sem vincular os 

recursos advindos do ICMS Verde, os gestores continuam dependendo de outras fontes 

financeiras (licenciamento, multas, etc.) para promoverem a gestão ambiental do território. 

http://www.semas.pa.gov.br/simlam
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Há relação entre redução ou aumento do desmatamento nos municípios estudados e acesso 

ao ICMS Verde?  Não é possível ainda relacionar o repasse de ICMS Verde aos municípios e a 

redução ou aumento do desmatamento. Isso porque somente este ano os recursos do ICMS 

Verde chegaram nas contas dos Fundos Municipais de Meio Ambiente daqueles municípios que 

regulamentaram o uso do tributo em 2014/2015. Até o momento, o ICMS Verde tem sido 

importante para motivar ações que levem ao aumento da arrecadação a partir do cumprimento 

dos seus critérios. Isto tem sido observado especialmente em relação ao CAR, o qual pode ser, 

posteriormente, estratégico no combate ao desmatamento (como ocorre em Brasil Novo). 

A importância do fortalecimento da gestão ambiental nos municípios. Neste estudo ficou claro 

que os gestores locais reconhecem a importância do meio ambiente como indutor de 

desenvolvimento na região, e assim a agenda ambiental tem grandes chances de prosperar. 

Esse ciclo virtuoso vem ocorrendo com sucesso em Brasil Novo, por exemplo. As ações 

inovadoras criadas na atual gestão deste município (PPCAD Municipal, Programa de PSA, 

Câmara Municipal de Mudanças Climáticas, entre outros) tem grande potencial de contribuir na 

redução do desmatamento e conservação dos ativos florestais remanescentes. 

A agenda ambiental deve dialogar com as estratégias produtivas do município. O estudo 

revelou que a agenda da produção agropecuária ainda está desarticulada da agenda ambiental. 

Os Conselhos de Desenvolvimento Rural Locais encontram-se em sua maioria desarticulados e 

desmobilizados. Para superar esta situação seria crucial apoiar a atualização do marco 

regulatório da agenda rural nos municípios (conselhos e fundos de desenvolvimento rural 

principalmente), incentivar os conselhos rurais a desenvolverem seus planos de ação, apoiar 

iniciativas que visem a conversão de áreas degradadas ou abandonadas em áreas produtivas e a 

restauração florestal para fins econômicos. 

 

Os recursos do ICMS Verde tem potencial para fortalecer a agenda ambiental e produtiva nos 

municípios e, por isso, é fundamental que as experiências inovadoras sejam reconhecidas e 

ampliadas como é o caso do Projeto Conservador das Águas do Município de Brasil Novo, que 

levam à conservação e produção sustentável. Ainda, é importante ressaltar que, a partir de 

2017, os critérios do ICMS Verde serão modificados. Os novos critérios serão: 1. Regularização 

Ambiental; 2. Gestão Territorial; 3. Estoque Florestal e; 4. Fortalecimento da Gestão Ambiental. 

Estes critérios agregam ainda mais elementos para a agenda socioambiental dos municípios. O 

desafio de integrar a agenda ambiental e produtiva é fundamental neste processo. 
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Desafios da gestão ambiental em Brasil Novo, Placas, Oriximiná, Anapu e Altamira. 

Aspecto Brasil Novo Placas Oriximiná Anapu Altamira 

Sobre desafios e 

dificuldades que a OMMA 

vem passando, quais 

seriam (ou são) as 

principais? 

1. Alta rotatividade da 

equipe técnica  

2. Espaço próprio para 

a SEMA 

3. Pouca visibilidade 

das ações da SEMA via 

prefeitura  

1. Prefeitura não ainda 

repassa os recursos do 

ICMS Verde para o 

FMMA 

2. Dificuldade de reduzir o 

desmatamento em 

pequenas propriedades. 

3. Falta de autonomia da 

SEMA na fiscalização e 

licenciamento.  

1. Arrecadação do 

município 

2. Equipe técnica 

escassa. 

3. Mobilidade 

4. Falta de autonomia 

da SEMA na 

fiscalização e 

licenciamento  

 

1. Falta de recursos 

financeiros 

2. Falta de autonomia da 

SEMMAT na fiscalização 

e licenciamento  

3. Arcabouço normativo 

precisa ser atualizado. 

1. Deficiência de imagens de 

satélite com boa qualidade para 

o monitoramento do 

desmatamento e degradação. 

2. O sistema SIGAM precisa ser 

conectado com o sistema do 

Estado 

3.  Dificuldades logísticas para 

deslocamento  

4. Prazo curto de verificação do 

desmatamento  

Qual(is) seria(m) as 

soluções visualizadas pela 

OMMA? 

1. Aumentar a equipe 

técnica permanente. 

2. Adquirir ou 

construir um espaço 

definitivo próprio. 

3. Contratar uma 

assessoria de 

comunicação eficiente 

1. Rrepassar  recursos do 

ICMS Verde 

2. Aumentar a  efetividade 

das atividades de 

educação ambiental e 

modelos de uso da terra 

que não demandem novos 

desmatamentos. 

1. Ampliação do 

espaço físico 

2. Contratação de mais 

técnicos para apoiar 

atividades de 

licenciamento e 

fiscalização ambiental 

3. Ampliar a frota de 

veículos. 

 

1. Criar a lei municipal 

do ICMS Verde  

2. Fortalecer as 

parcerias com as 

instituições que atuam na 

região 

 

1. Acesso a  imagens de boa 

qualidade. 

2. Implantação do SIGAM 

(módulo licenciamento) com 

base cartográfica para o módulo 

CAR funcionar. 

3. A prestação de serviços da 

SEMAT pode melhorar com a 

emancipação do distrito de 

Castelo de Sonhos 

4. Solicitará no COGES/PMV o 

aumento do prazo de verificação 

do desmatamento. 
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