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RESUMO 
Este estudo abordou o impacto da inclusão de critérios na distribuição de ICMS 
(Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) aos 
municípios do estado do Espírito Santo, voltados à preservação ambiental, como 
mecanismo de compensação e preservação ambiental. A pesquisa buscou analisar 
através de simulações, as mudanças no critério atual com a adoção de fatores de 
proteção ambiental, abordando as variações decorrentes de sua aplicação nos 78 
municípios do Espírito Santo. A adoção de um critério voltado à preservação 
ambiental poderia ampliar a adoção de programas e políticas públicas de incentivo 
ao setor pelos municípios, o que possibilitaria redução dos danos causados pelas 
ações humanas, revertendo à situação atual de preservação do pequeno número de 
remanescentes florestais existente no Espírito Santo. O universo desta pesquisa 
foram os 78 municípios do Espírito Santo, classificados de acordo com suas áreas 
naturais protegidas. Como mecanismos de pesquisa, o método utilizado foi através 
de pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, mediante livros, sites 
especializados e artigos específicos. A análise dos dados coletados ocorreu de 
acordo com as informações publicadas por sites governamentais; estudados, 
analisados e comparados com os dados obtidos através de simulações.  
Palavras-chave: Distribuição de ICMS, ICMS, Municípios, Preservação Ambiental,                      
Unidades de Conservação. 
 
INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve como propósito simular o impacto de uma possível 
inclusão de critérios ligados á preservação ambiental na atual legislação de 
distribuição de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte e de Comunicação) no 
estado do Espírito Santo, e seu impacto sobre as transferências recebidas por meio 
da participação em 25% do ICMS devido aos municípios. 

Como o ICMS transferido aos municípios tem representado uma das 
principais fontes de receita das pequenas e médias comunidades, a forma como 
essa distribuição é calculada, poderá impactar o seu desenvolvimento sócio 
econômico e ambiental.  
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Dessa forma, a introdução de um critério relacionado à preservação ambiental 
na formação do percentual que cada município receberá na distribuição do ICMS, 
poderá influenciar nos esforços das municipalidades em introduzir políticas voltadas 
para a manutenção e preservação dos remanescentes florestais ainda existentes no 
Espírito Santo.  

Deste modo, levantou-se a seguinte indagação: De  que forma a inclusão de 
critérios ligados à preservação ambiental na legislação de distribuição do ICMS 
podem melhorar a proteção ambiental? 

A inclusão ou não de critérios diferentes dos atuais na distribuição de ICMS e 
a simulação efetivada utilizando-se de pesos definidos de forma arbitrária, pode 
modificar de forma significativa o resultado. 
 
OBJETIVOS 

O objetivo principal foi a análise dos impactos sobre as receitas municipais 
relativas às transferências da parcela do ICMS pertencente aos municípios com a 
introdução de critérios ligados à preservação ambiental.  
 
METODOLOGIA 

Neste trabalho, os métodos utilizados foram as pesquisas bibliográfica, 
documental e experimental, de caráter descritivo e exploratório, em que utilizou-se a 
conexão entre os aspectos teóricos do tema e os resultados vivenciados com as 
simulações efetivadas. 
 
EMBASAMENTO LEGAL  

É importante considerar a relação constitucional entre o federalismo e o meio 
ambiente, em que os entes federativos deverão agir de forma conjunta no que se 
refere às questões ambientais.  

Essa relação foi abordada por Teixeira (2011, p. 1), conforme a seguir: 
 “As competências legislativas ambientais foram distribuídas, em grande 
parte, verticalmente, imputando às três esferas de poder o dever de legislar 
simultaneamente para salvaguardar o meio ambiente. Daí a importância do 
federalismo cooperativo para a proteção ambiental, visto que apenas a 
atuação conjunta e coordenada dos entes federados é capaz de concretizar 
a tutela do meio ambiente preconizada pela Constituição de 1988”.  
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Não existe hierarquia entre os entes federativos. Dessa forma, é necessário 
diálogo e cooperação para execução das diretrizes e políticas.  Dentro de um 
sistema federativo, os entes federativos possuem sua autonomia e      
responsabilidades quanto à aplicação dos recursos bem como alcançar resultados 
satisfatórios, de acordo com o determinado na Constituição.  

A introdução do critério voltado à preservação ambiental na distribuição do 
ICMS, é uma oportunidade encontrada no art. 158, IV, da Constituição Federal e 
regulamentada pela Lei Federal Complementar nº 63/90 que define aos estados o 
poder de legislar sobre a forma de distribuição dos vinte e cinco por cento (25%) do 
produto da arrecadação do ICMS a eles destinado, podendo, inclusive, determinar 
critérios específicos para o cálculo de até ¼ dos recursos, respeitado o limite de ¾ 
que deve ser baseado no Valor Adicionado Fiscal.  
 
DESENVOLVIMENTO  

A pesquisa foi realizada nos 78 municípios do Estado do Espírito Santo, 
considerando suas Unidades de Conservação e Áreas de Reserva Legal. Através 
das informações dessas áreas naturais protegidas, foram realizadas simulações com 
o objetivo de avaliar o possível impacto da implantação de critérios de proteção 
ambiental na legislação relativa a distribuição do ICMS no Estado do Espírito Santo.  

Para tanto a pesquisa retirou do modelo atual alguns critérios que não tem 
ligação com a questão ambiental com peso total de 7 nos 25 possíveis e incluiu na 
simulação três índices: Áreas de Preservação Ambiental, que correspondem às 
Áreas de Preservação Ambiental e Áreas de Relevante Interesse Ecológico. 
Parques e Florestas, e Reservas que abrangeu Reservas Biológicas, Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural e áreas 
denominadas Reservas Legal.  

Assim como nos índices anteriores, os índices são calculados dividindo-se a 
extensão total dessas áreas naturais existente no município pela extensão total do 
município, obtendo-se a participação relativa de cada município. Somando-se a 
participação relativa de cada município, obter-se-á o total das participações relativas.  

Com base nesta somatória, faz-se uma nova rodada de percentuais, definindo 
qual o percentual de participação de cada município no total das participações 
relativas. Esse novo percentual foi utilizado para calcular a participação de cada 
município no peso utilizado pelo critério.  
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SIMULAÇÕES REALIZADAS 
Para melhor avaliação, dividiu-se o estado do Espírito Santo em 

microrregiões, permitindo melhor visualização das variações na distribuição de ICMS 
aos municípios ao alterar-se os índices atuais pelos índices voltados à preservação 
ambiental.  

Dessa forma, foram analisadas dez microrregiões definidas pelo IBGE como 
segue: Metropolitana, Central Serrana, Sudoeste Serrana, Litoral Sul, Central Sul, 
Caparaó, Rio Doce, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste. 

Na primeira simulação, os índices foram calculados com o peso de 2 para 
Áreas Ambientais; 2 para Florestas e Parques e 3 para Reservas. Na segunda 
simulação, os índices foram calculados com o peso de 1 para Áreas Ambientais; 1 
para Florestas e Parques e 5 para Reservas. 

Na terceira simulação, os índices foram calculados com o peso de 2 para 
Áreas Ambientais; 1 para Florestas e Parques e 4 para Reservas. 
 
RESULTADOS 

Na tabela 1 a seguir, demonstra-se o percentual atual de distribuição dos 
municípios disponibilizado no site da SEFAZ/ES referenciado como IPM 2016 e as 
simulações utilizando-se os índices voltados à preservação ambiental denominadas 
1, 2 e 3 e os pesos esclarecidos no tópico anterior. 
Tabela 1- Percentual dos IPM’s por Microrregiões 

Regiões IPM 2016 IPM Simulação 1 IPM Simulação 2 IPM Simulação 3 
Metropolitana  41,602 44,270 43,135 43,741 
Central Serrana  3,519 3,384 3,623 3,503 
Sudoeste Serrana  4,308 3,993 4,166 4,063 
Litoral Sul  13,900 13,630 13,726 13,700 
Central Sul  6,273 5,959 6,012 5,936 
Caparaó 3,818 3,031 3,207 3,119 
Rio Doce  10,304 10,184 10,229 10,222 
Centro-Oeste  6,371 5,871 6,133 6,002 
Nordeste  5,584 5,656 5,625 5,609 
Noroeste  4,321 3,995 4,132 4,078 

Fonte: Elaborado pelas autoras.  
Claramente todas as regiões foram afetadas com a alteração dos índices, 

revelando algumas disparidades e demonstrando que a quantidade de áreas 
destinadas à preservação no Estado pode ser de suma importância para que o 
município seja beneficiado na distribuição do ICMS. Partindo do princípio que a cada 
1% de variação positiva no índice de participação do município ocorre um acréscimo 
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de receita de aproximadamente 1,8 milhões de reais, calculado conforme dados da 
SEFAZ/ES para o mês de março de 2016, depreende-se que esse assunto é de 
extrema sensibilidade para os gestores municipais. 

 Apesar de alguns municípios Região Metropolitana não disporem de áreas 
naturais protegidas, a microrregião seria bastante favorecida com a implantação 
desse critério, devido haver uma concentração de Unidades de Conservação, aliado 
ao fato de que o critério utilizado ao fazer uma relação entre tamanho das áreas e a 
extensão territorial do município, privilegia aqueles municípios que, apesar de 
pequena extensão territorial, tenham muitas áreas naturais, como é o caso dos 
municípios da região metropolitana. 

Por outro lado, a Região Central Serrana e a Região Sudoeste Serrana, são 
compostas por municípios de forte produção agrícola e de grande extensão 
territorial, levando a que as variações fossem negativas durante todas as 
simulações, por não apresentarem uma presença significativa de áreas de 
preservação ambiental, o que leva a crer que uma introdução de critério ambiental 
da forma definida nas simulações, poderia prejudicar a arrecadação dessas 
municipalidades. Por outro lado, essa opção poderia influenciar os gestores dessas 
unidades federadas a incentivar a ampliação de áreas destinadas a preservação 
ambiental, levando-se em conta que essas regiões também tem um forte atrativo 
turístico, voltado exatamente para o ecoturismo e a contemplação da natureza.  

Na tabela referenciada, as regiões que sofreram uma variação negativa, são 
explicadas pelo fato de possuírem um menor número de áreas destinadas a 
preservação ambiental, conforme critérios utilizados nas simulações. 

A implantação de um critério como o indicado na pesquisa, poderia gerar não 
somente uma compensação financeira para o município decorrente das perdas 
derivadas da impossibilidade de sua utilização econômica, mas também suscitar 
junto aos gestores municipais a necessidade de melhoria na relação do município 
com a preservação ambiental.  

A seguir, demonstra-se as variações ocorridas nos 78 municípios 
relacionados. 
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Tabela 2 – Simulações do IPM nos municípios do Espírito Santo. 
Município IPM 2016 IPM Simulação 1 IPM Simulação 2 IPM Simulação 3 

Afonso Cláudio 0,753 0,696 0,719 0,707 
Água Doce Do Norte 0,305 0,26 0,289 0,275 
Águia Branca 0,387 0,343 0,375 0,359 
Alegre 0,544 0,47 0,487 0,479 
Alfredo Chaves 0,472 0,404 0,424 0,414 
Alto Rio Novo 0,177 0,142 0,154 0,148 
Anchieta 7,524 7,663 7,649 7,686 
Apiacá 0,192 0,127 0,146 0,136 
Aracruz 3,844 3,857 3,867 3,855 
Atílio Vivácqua 0,357 0,279 0,296 0,288 
Baixo Guandu 0,669 0,626 0,662 0,644 
Barra de São Francisco 0,939 0,905 0,937 0,921 
Boa Esperança 0,362 0,303 0,324 0,313 
Bom Jesus do Norte 0,169 0,097 0,118 0,108 
Brejetuba 0,393 0,326 0,347 0,336 
Cachoeiro de Itapemirim 3,332 3,341 3,342 3,333 
Cariacica 5,519 6,042 5,942 6,042 
Castelo 0,847 0,941 0,881 0,87 
Colatina 2,105 2,114 2,153 2,133 
Conceição Da Barra 0,68 1,152 0,879 0,984 
Conceição do Castelo 0,398 0,342 0,367 0,354 
Divino São Lourenço 0,194 0,104 0,11 0,107 
Domingos Martins 1,132 1,132 1,12 1,109 
Dores do Rio Preto 0,235 0,175 0,194 0,185 
Ecoporanga 0,809 0,744 0,764 0,754 
Fundão 0,314 0,326 0,315 0,304 
Governador Lindemberg 0,458 0,398 0,424 0,411 
Guaçuí 0,42 0,344 0,356 0,35 
Guarapari 0,994 1,14 1,091 1,071 
Ibatiba 0,356 0,275 0,287 0,281 
Ibiraçu 0,247 0,281 0,261 0,294 
Ibitirama 0,273 0,188 0,193 0,19 
Iconha 0,394 0,305 0,31 0,307 
Irupi 0,407 0,374 0,416 0,395 
Itaguaçu 0,387 0,349 0,389 0,369 
Itapemirim 2,864 2,884 2,931 2,907 
Itarana 0,328 0,277 0,312 0,294 
Iúna 0,516 0,449 0,463 0,456 
Jaguaré 0,941 0,904 0,95 0,927 
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Jeronimo Monteiro 0,217 0,155 0,173 0,164 
Joao Neiva 0,358 0,287 0,305 0,296 
Laranja da Terra 0,345 0,309 0,355 0,332 
Linhares 4,317 4,36 4,364 4,361 
Mantenópolis 0,296 0,225 0,236 0,23 
Marataízes 1,291 1,206 1,21 1,208 
Marechal Floriano 0,63 0,592 0,63 0,611 
Marilândia 0,405 0,348 0,377 0,362 
Mimoso do Sul 0,549 0,477 0,495 0,486 
Montanha 0,528 0,477 0,507 0,492 
Mucurici 0,293 0,226 0,247 0,237 
Muniz Freire 0,446 0,372 0,388 0,38 
Muqui 0,278 0,206 0,227 0,217 
Nova Venécia 1,252 1,251 1,247 1,264 
Pancas 0,477 0,398 0,421 0,41 
Pedro Canário 0,364 0,334 0,381 0,357 
Pinheiros 0,633 0,601 0,642 0,621 
Piúma 0,772 0,717 0,707 0,704 
Ponto Belo 0,222 0,143 0,152 0,147 
Presidente Kennedy 0,313 0,258 0,285 0,271 
Rio Bananal 0,825 0,749 0,766 0,757 
Rio Novo do Sul 0,27 0,193 0,209 0,201 
Santa Leopoldina 0,465 0,48 0,547 0,513 
Santa Maria de Jetibá 1,698 1,638 1,664 1,651 
Santa Teresa 0,641 0,64 0,711 0,675 
São Domingos Do Norte 0,43 0,373 0,395 0,384 
São Gabriel Da Palha 0,657 0,607 0,634 0,62 
São José do Calçado 0,258 0,184 0,196 0,19 
São Mateus 1,561 1,516 1,544 1,53 
São Roque Do Canaã 0,332 0,257 0,275 0,266 
Serra 13,233 13,611 13,475 13,633 
Sooretama 0,713 0,65 0,666 0,658 
Vargem Alta 0,501 0,433 0,453 0,443 
Venda Nova do Imigrante 0,657 0,596 0,628 0,612 
Viana 1,723 1,662 1,688 1,675 
Vila Pavão 0,333 0,267 0,283 0,275 
Vila Valério 0,661 0,608 0,639 0,623 
Vila Velha 5,823 6,319 6,065 6,272 
Vitória 13,996 15,17 14,558 14,743 

 Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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O fator determinante para o aumento do índice,é dispor de áreas que se 
enquadram nos critérios pré-estabelecidos. Um caso emblemático é o do município 
de Alfredo Chaves, conhecido por ter regiões altas com forte presença de 
cachoeiras e outras atrações turísticas, que estaria sendo eventualmente 
prejudicado nessa simulação pelo fato de não possuir oficialmente parques e áreas 
de preservação assim consideradas pelos órgãos ambientais. Isso sinaliza que um 
eventual esforço da municipalidade em incentivar a criação dessas áreas de 
preservação poderia reverter essa situação ocorrida na simulação. 

Outro município que chama atenção nas simulações realizadas é Colatina, 
que obteve ganho nas simulações efetuadas decorrente do fato de possuir unidades 
de conservação, ao contrário dos municípios restantes da Região Centro-Oeste. A 
situação de Colatina é emblemática, pelo fato desse município ter sido bastante 
fragmentado ao longo das últimas décadas, perdendo grande parte do seu território 
original. Mesmo assim, permanece uma extensa zona rural com a presença de 
região serrana e a ocorrência de alguns remanescentes florestais e cachoeiras. Isso 
significa que uma opção por critério de preservação ambiental poderia beneficiar 
ainda mais esse município e estimular a ampliação das reservas naturais, em uma 
região com graves problemas de utilização de água, tanto para uso humano como 
para irrigação. 

O município de Conceição da Barra, que tem um resultado fortemente positivo 
devido à existência de extensas áreas destinadas a preservação ambiental e que se 
enquadram nos três critérios definidos para a simulação. Diferente dos outros 
municípios da região Nordeste, como Boa Esperança, Montanha, Mucurici, Ponto 
Belo e São Mateus que tendem a ser mais beneficiados com os critérios atuais de 
distribuição do IPM, e não os implantados na simulação, visto que esses municípios 
além de não contarem com muitas áreas de preservação possuem uma forte 
presença de pecuária bovina e produção de açúcar e álcool, o que demanda 
extensas áreas agrícolas para a pecuária extensiva e plantações de cana-de-açúcar.   

No caso de Mimoso do Sul que contém a segunda maior extensão territorial 
da região Centro Sul, que se trata-se de uma região marcada no passado pela 
devastação florestal provocada pela expansão agropecuária nos séculos XIX e XX, 
onde a economia é basicamente voltada para produção de café, pecuária de corte, 
leiteira e o beneficiamento de Mármore e Granito, a simulação apresenta fortes 
perdas, por não conter áreas destinadas à preservação, levantando o 



 

9 

questionamento quanto ao comprometimento dos municípios com a preservação e 
conservação do meio ambiente.  

 Como no caso de Viana, que embora considerado um município com uma 
parte rural extensa, foi prejudicado nas três simulações de distribuição do IPM, pelo 
fato de não possuir áreas que se enquadram nos dois primeiros critérios definidos: 
Área de Preservação Ambiental e Parques e Florestas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As simulações levantaram um tema preocupante quanto à situação dos 
municípios que tem na produção agropecuária a base de sua economia. O fato de 
possuírem poucas unidades de conservação em seus territórios restringiu em muitos 
casos a uma única participação desses municípios nos critérios simulados, ou seja, 
a participação no critério Reserva Legal, que tem como base legal a Lei Federal 
4.771, de 15 de setembro de 1965, na qual não é permitida a retirada de vegetação. 
No Espírito Santo essas áreas devem corresponder a, no mínimo, 20% da extensão 
de toda a propriedade, ou seja, não se percebe esforços das municipalidades em 
destinar áreas para proteção ambiental. 

Percebe-se pelos resultados alcançados que a inclusão de um critério para 
preservação serviria como incentivo a esses municípios, que poderiam desenvolver 
politicas publicas de incentivo aos proprietários a constituir RPPN, além de incluir 
esforços para recuperação das áreas degradadas, entre outros benefícios.  

Portanto, pode-se afirmar que a inclusão de quaisquer critérios que envolvam 
de maneira direta ou indireta esforços no sentido de aumentar a preservação 
ambiental, podem resultar no aumento na participação do IPM para alguns 
municípios selecionados, o que automaticamente aumentaria sua receita. No caso 
dos municípios que aparentemente podem perder receita, com a inclusão desse tipo 
de critério, a implantação concomitantemente de prazos para atingir determinados 
padrões de preservação, podem estimular o aumento da participação de áreas de 
preservação ambiental em seus territórios, mudando o quadro atual de intensa 
devastação florestal em grande parte do Espírito Santo. 

Por fim, esse estudo destacou que há fortes impactos na possível 
implantação desses novos critérios, mostrando uma grande sensibilidade dos 
municípios quanto à definição das alíquotas, visto que foram influenciados em todas 
as simulações. Levando em consideração que a porcentagem incluída na definição 



 

10 

dos critérios pode influenciar drasticamente a receita dos municípios sempre que um 
índice é alterado, fazendo com que um município tenda a ganhar e outro a perder, 
percebe-se que a implantação por mais que desfavoreça os municípios com 
predomínio de atividades agrícolas, esses municípios teriam que se adequar a esse 
critério. Essa situação já ocorreu anteriormente, na instituição de novos critérios na 
legislação. O IPM, na forma da legislação estadual, sempre funcionou como 
mecanismo de incentivo aos municípios, seja optando por fortalecer os 
investimentos em saúde ou outros critérios eventualmente escolhidos pelos 
governos estaduais.  

Nesse sentido, a proposta dessa pesquisa é que seja levada em 
consideração por parte dos legisladores, a implantação de incentivos ligados à 
preservação no Espírito Santo, como já é feito em outros estados. 
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