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O ICMS ECOLÓGICO E A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA EM 
NÍVEL MUNICIPAL: uma experiência do Estado do Tocantins. 
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RESUMO - O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei nº 1323/02, regulamentada pelo Decreto nº 
1.666, de 26/12/02, e tem como objetivo incentivar os municípios a atuarem na área de gestão 
ambiental abordando cinco critérios: política municipal de meio ambiente, unidades de conservação 
e terras indígenas, controle e combate a queimadas, saneamento básico, conservação da água e 
coleta e destinação final de lixo e conservação de solos. A referida Lei cria um instrumento 
importante para a gestão ambiental no Estado do Tocantins no momento em que reconhece as ações 
desenvolvidas nos municípios no contexto da promoção da qualidade ambiental. 

ABSTRACT - The Ecological ICMS was instituted by the Law nº 1323/02, regulated for the 
Decree nº 1,666, of 26/12/02, has as objective to stimulate the cities to act in the area of ambient 
management approaching five criteria: municipal policies of environment, aboriginal units of 
conservation and lands, control and combat the forest fires, basic sanitation, conservation of the 
water and collects and destination final of garbage and ground conservation. The related Law 
creates an important instrument for the ambient management in the State of the Tocantins at the 
moment where it recognizes the actions developed in the cities in the context of the promotion of 
the environment quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento econômico de um município está fundamentado nos bens e serviços 

ofertados pelo meio ambiente. Nesse sentido, o município, em termos de gestão ambiental, constitui 

a menor unidade administrativa de demanda de recursos naturais, sem desconsiderar obviamente a 

bacia hidrográfica em que está inserido e suas peculiaridades. Entretanto, nota-se que muitos dos 

problemas ambientais verificados nos municípios ultrapassam os seus limites territoriais, 

requerendo, desta forma, de instrumentos capazes de incentivar a atuação efetiva dos gestores 

públicos na contenção destes problemas, evitando-se maiores custos na reparação dos danos 

ambientais. Assim, o ICMS Ecológico constitui uma importante oportunidade para que os 

municípios possam investir na melhoria da qualidade ambiental.   

O contexto de demanda de recursos naturais no município é dividido em dois ambientes: o 

urbano e o rural. Cada um desses ambientes tem um cenário de uso do solo que, de alguma forma, 

interfere na qualidade dos recursos naturais. No meio urbano os problemas ambientais estão 

relacionados à demanda por sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, coleta e 

destinação de resíduos sólidos. Somado a essas demandas, acrescenta-se a pressão sobre as Áreas de 

Preservação Permanentes – APP´s, em especial as matas ciliares, em decorrência da procura de 

áreas para construção de habitações, motivadas pelo conforto térmico e beleza paisagística 

proporcionados por estas áreas, além da ocupação indiscriminada e inadequada da população de 

baixa renda. Nas áreas rurais os principais problemas são os crescentes desmatamentos e queimadas 

pressionando os remanescentes de fauna e flora, acrescidos às perdas de solos em função da 

inexistência de práticas de manejo e conservação dos solos, provocando perdas irreparáveis com 

acentuada alteração em suas características físicas, químicas e biológicas.  

Como ainda não há uma cultura instalada de planejamento das ações no município, levando-

se em conta as suas potencialidades e fragilidades em termos ambientais e sociais, a concepção de 

uma política ambiental em nível municipal torna-se bastante estratégico, possibilitando a 

visualização de demandas de recursos naturais e os conflitos reais e potenciais, podendo agir de 

forma preventiva e não apenas corretiva. É importante destacar que os custos relacionados à 

reparação da degradação sempre serão elevados e muitas vezes irreparáveis e de grande magnitude, 

percebidos em uma escala temporal que transcende as gerações atuais.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.1 Fundamentação técnica e legal 
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O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei nº 1323/02, regulamentada pelo Decreto nº 1.666, 

de 26/12/02, e tem como objetivo incentivar os municípios a atuarem na área de gestão ambiental 

abordando cinco critérios: política municipal de meio ambiente, unidades de conservação e terras 

indígenas, controle e combate a queimadas, saneamento básico, conservação da água, coleta e 

destinação final de lixo e conservação de solos. Este incentivo tem como fundamentação legal o 

artigo 158 da Constituição Federal de 1988, que determina aos estados o repasse de 25% do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS arrecadado nos municípios onde foi 

gerado de acordo com a seguinte proporção: 

“- até três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizado em seus territórios; 

- até um quarto, de acordo com o que dispuser a lei estadual, ou no caso dos territórios, lei 

federal.” 

Além disso, todo município tem direito de receber transferências constitucionais da União 

relativas à parte dos recursos arrecadados com Imposto de Renda, Imposto Financeiro sobre o Ouro 

e parte do Imposto Territorial Rural. Já as transferências do Estado referem-se aos recursos 

arrecadados com Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.   

Assim sendo, é importante destacar que a Constituição Federal oportunizou aos estados a 

criação de critérios próprios para o repasse de recursos financeiros provenientes da arrecadação de 

tributos. Nesse sentido, o ICMS Ecológico foi proposto para ser implementado de forma gradativa 

para que os municípios pudessem estruturar o seu próprio modelo de gestão ambiental e assim ser 

contemplado pelos benefícios que o instrumento possibilita, conforme demonstra o Tabela 1: 

 

Tabela 1: Demonstração dos percentuais que compõem o Índice de Participação dos Municípios. 

 

ANO DE IMPLANTAÇÃO/ÍNDICES DE CÁLCULOS  CRITÉRIOS 

2003 2004 2005 2006 2007 

Valor Adicionado 82,5 80,2 78,9 75,6 75,0 

Quota Igual 9,0 8,5 8,0 8,0 8,0 

Número de Habitantes 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 

Área Territorial 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 

Política Municipal do Meio Ambiente 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 

Unidades de Conservação e Terras Indígenas 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 

Controle e Combate a Queimadas 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 

Saneamento Básico, Conservação da Água e Coleta e 

Destinação do Lixo   1,0 1,5 2,0 3,5 3,5 

Conservação dos Solos 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

            Fonte: Lei nº. 1.323, 04/05/02. 
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A partir do exercício de 2003, a Lei nº 1323/02 alterou a composição dos cálculos da parcela 

do produto da arrecadação do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre a Prestação de Serviços, de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS com intuito de incentivar os municípios a: 

“I - criar leis, decretos e dotações orçamentárias que resultem na estruturação e 

implementação da Política Municipal de Meio Ambiente e da Agenda 21 local; 

II - abrigar unidades de conservação ambiental, inclusive terras Indígenas; 

III - controlar queimadas e combater incêndios; 

IV – promover: 

a) a conservação e o manejo do solo; 

b)  o saneamento básico; 

c) a conservação da água; 

d)  a coleta e destinação do lixo. 

Os índices são determinados segundo os critérios de: 

I - participação pública no planejamento e gestão das ações; 

II - avaliação da qualidade; 

III - educação ambiental; 

IV - desenvolvimento do ecoturismo, quando for o caso; 

V - aplicação dos recursos em matéria de meio ambiente repassados ao município”.  

No caso de municípios onde há a sobreposição de diferentes unidades de conservação ou de 

unidades de conservação e terras indígenas, a Lei determina a adoção do índice que representar 

maior retorno financeiro ao município. 

 

2.2 Base metodológica para cálculo do ICMS Ecológico 

 Os índices são calculados a partir de dados coletados nos municípios do Estado, onde são 

aplicados um questionário para cada critério ambiental cujos resultados estão vinculados a uma 

tábua de avaliação que sintetiza as informações levantadas. Essa tábua constitui o documento final 

por índice. Tanto a tábua de avaliação quanto os questionários são submetidos à aprovação do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente no ano anterior à sua aplicação.  

 A composição do índice relativo ao ICMS Ecológico é realizada usando três anos como 

referência, sendo um para levantamento das informações, outro para consolidação do índice, e outro 
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para execução. Assim, a composição do índice do ano de 2008 levará em consideração os dados 

levantados em relação ao ano de 2006, realizando sua consolidação e publicação em 2007.   

 O índice é composto por equações contendo em sua estrutura duas variáveis, uma 

quantitativa e a outra qualitativa. A variável quantitativa, por exemplo, para o critério saneamento 

básico, conservação da água, coleta e destinação final de lixo (resíduos sólidos) considera os dados 

do IBGE relativos ao número de domicílios atendidos com os sistemas de tratamento de água, 

esgotamento sanitário e de coleta de resíduos sólidos. Na variável qualitativa é considerada a 

realização de atividades de educação ambiental e sanitária, o destino dos resíduos sólidos, se este é 

realizado em aterro (controlado ou sanitário) ou em lixão. A variável possibilita a avaliação do 

índice de qualidade da água, a montante e a jusante do sistema de abastecimento de água, e o nível 

de conservação das matas ciliares. A referência para avaliação do estado de conservação das matas 

ciliares é a largura das áreas de preservação permanentes, bem como a sua função ecológica e de 

proteção aos recursos hídricos, conforme estabelece a legislação florestal. Para o cálculo do índice 

de conservação da água as informações são levantadas utilizando o banco de dados GeoTocantins, 

que apresenta um conjunto de imagens de satélite que proporciona o monitoramento da dinâmica do 

desmatamento em todo o Estado.  

 Nesse sentido, todos os critérios seguem a mesma lógica de variáveis, quantitativa e 

qualitativa, de acordo com as suas especificidades. Esses dados são coletados e avaliados 

anualmente e, em seguida, lançados no Sistema de Gerenciamento do ICMS Ecológico – SIGIE que 

reuni, por municípios, todas as informações ambientais levantadas pelo órgão ambiental, 

responsável pelos quatro critérios ambientais. Os dados relativos à conservação dos solos são 

levantados pelo órgão de extensão rural do Estado. A competência de reunir e consolidar os cinco 

critérios ambientais que compõem o índice do ICMS Ecológico é da Secretaria de Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente que integra o Conselho Especial para julgamento e homologação do 

Índice de Participação dos Municípios – IPM, presidido e coordenado pela Secretaria da Fazenda. 

  

2.3 Recursos repassados aos municípios 

 Considerando que a modificação nos critérios de composição do IPM poderia provocar 

impactos não só na receita de vários municípios, como também na área política, e ao mesmo tempo, 

visualizando uma oportunidade de incentivar os gestores municipais atuarem efetivamente na área 

ambiental, foi proposto uma alteração gradual nos percentuais já existentes, possibilitando a criação 

de capacidade técnica e a realização de investimentos na área ambiental, conforme demonstra 

Quadro 1. Desta forma, o percentual do valor adicionado gerado nos municípios foi, aos poucos, 

sendo repassado aos novos critérios obedecendo ao limite de 75%. A partir do segundo ano, 2004, 
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os demais critérios, quota igual, área do município e número de habitantes também foram 

modificados para que houvesse certa equidade, principalmente entre os dois últimos critérios e os 

da área ambiental. Assim, inicialmente os critérios ambientais eram de 3,5% no primeiro ano, foram 

aumentando até chegar a 13% do IPM no último ano de implantação do ICMS Ecológico. 

 

Quadro 1: Percentuais do ICMS Ecológico 
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 O Quadro 2 mostra a diferença de percentual dentro do grupo dos critérios ambientais, por 

ano, e também constitui uma estratégia para que os gestores municipais percebessem o impacto na 

sua receita, procurando investir na melhoria da qualidade ambiental. Assim, estarão também 

melhorando o montante do repasse de recursos, ou seja, os valores dos índices nos critérios 

ambientais serão proporcionais aos interesses dos municípios pela área. 

 

Quadro 2: Diferença de Percentuais do ICMS Ecológico. 
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 Os resultados, em termos de repasse no primeiro ano, somente nos critérios ambientais, 

foram da ordem de R$ 5.241.851,97, conforme informações da Secretaria de Fazenda, referente aos 

3,5% do ICMS Ecológico para os 139 municípios. Neste ano, como não havia sido implementada a 

variável qualitativa do índice então os municípios que mais se destacaram foram aqueles que 

apresentaram grandes áreas de unidades de conservação e terras indígenas em relação à área total do 

município. Com isso, observou-se que alguns municípios onde o valor adicionado normalmente era 

pequeno, devido a economia local, tiveram um repasse maior no índice do ICMS Ecológico, como 

por exemplo, o município de Mateiros na região do Jalapão que abriga em seu território três 
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unidades de conservação: uma APA, uma Estação Ecológica e um Parque, cujo o fator de 

conservação varia de acordo com a categoria de restrição de uso da área. 

 No segundo ano, 2005, o total dos recursos repassados foram na ordem de R$ 10.944.180,95 

ou seja, o dobro em relação ao ano anterior, motivando aqueles municípios que ainda não tinham 

realizado investimentos na área ambiental.   

 Em 2006, o valor total do ICMS Ecológico foi de R$ 15.318.838,38, aumentando cinqüenta 

por cento em relação ao ano anterior. Contudo, nesse processo de transição de um ano para o outro 

e considerando a inserção da variável qualitativa, nota-se que os municípios que realizaram 

investimentos na área ambiental a partir da Lei de criação do ICMS Ecológico, começam a 

sobressair em relação ao montante de recursos repassados. Assim, é perceptível a melhoria da 

qualidade ambiental em vários municípios e a importância dada aos critérios como a criação e 

implementação de políticas municipais de meio ambiente, envolvendo os temas: o combate a 

queimadas e ao desmatamento, a coleta e destinação final de resíduos sólidos, a conservação e 

preservação das áreas protegidas, o controle da qualidade da água e das matas ciliares e, por último, 

a conservação dos solos, incentivando as práticas de manejo e uso controlado de agrotóxicos, 

evitando a poluição tanto dos solos quanto das águas. 

  

3. CONCLUSÃO 

 Nesse processo de implementação do ICMS Ecológico observa-se que o incentivo tem 

constituído em um importante instrumento econômico para gestão ambiental em nível municipal, 

quando o Estado cria mecanismos para que os municípios possam atuar de forma eficaz, preventiva 

e pró-ativa na contenção dos problemas ambientais. Inicialmente, os gestores municipais receberam 

a proposta com certa cautela, dado ao nível de exigência que os critérios para o repasse do Índice de 

Participação dos Municípios passaram a ter, mesmo tendo sido construído com a efetiva  

participação de representantes da Associação Tocantinense dos Municípios. Além disso, a definição 

dos critérios levou em consideração os resultados de um diagnóstico dos principais problemas 

ambientais do Estado, envolvendo órgãos públicos estaduais, municipais e o Conselho Estadual de 

Meio Ambiente. 

 A partir da aprovação da proposta, foram definidas algumas estratégias de divulgação junto 

aos gestores públicos e capacitação técnica por meio de seminários, palestras, distribuição de 

material informativo e cursos, objetivando a qualificação de todos os municípios.  

 O processo gradativo de implementação do ICMS Ecológico vem proporcionando maior 

envolvimento dos gestores públicos municipais na medida em que aumenta o montante de recursos 

repassados aos municípios que comprovadamente desenvolvem ações de gestão ambiental. Com 

isso, de certa forma, há um reconhecimento por parte do poder público estadual em relação aos 
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municípios que realizam investimentos na melhoria da qualidade ambiental. Contudo, é necessário 

aperfeiçoar algumas etapas na consolidação do instrumento tendo em vista a sua complexidade no 

processo de coleta e tratamento dos dados, exigindo mais capacitação da equipe técnica e a 

estruturação de um sistema de avaliação sistemática dos resultados, bem como da metodologia de 

aplicação dos questionários.  
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