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Resumo:
O objetivo desta pesquisa foi determinar, com base nos valores repassados aos municípios,
quais regiões do estado do Paraná foram as maiores beneficiadas pelo repasse do ICMS
Ecológico. O estudo tem abordagem quantitativa. Quanto aos objetivos é descritiva e foi
desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico e análise documental. O período de
análise compreendeu os anos de 2005 a 2015. A coleta dos dados foi realizada junto à base do
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Os resultados da
pesquisa mostram que as mesorregiões que mais obtiveram recursos do ICMS Ecológico foram
a Região Metropolitana de Curitiba, juntamente com a Norte-Central e a Noroeste. Referente à
distribuição dos valores repassados, os resultados demonstraram que a mesorregião Noroeste
paranaense é a que apresenta maior número de municípios que recebem o aporte financeiro de
ICMS Ecológico, totalizando 35 beneficiários, depois vem a mesorregião Norte Central, com
um total de 32 municípios, em seguida vem o Oeste Paranaense e a Região Metropolitana de
Curitiba, com o mesmo total de 30 municípios beneficiados. Embora o ICMS Ecológico tenha
sido instituído pioneiramente no estado do Paraná, aproximadamente 44% dos municípios ainda
não possuem essa forma de receita.
Palavras chave: ICMS Ecológico; Aporte Financeiro, Incentivo de Conservação Ambiental.

Ecological ICMS and municipal finance: a study of its
financial contribution in the regions of the state of Paraná

Abstract:
The objective of this research was to determine, based on the values passed on to the
municipalities, which regions of the state of Paraná were the most benefited by the transfer of
the Ecological ICMS. The study has a quantitative approach. The objectives are descriptive and
were developed through bibliographic research and documentary analysis. The period of
analysis comprised the years 2005 to 2015. Data collection was carried out at the base of the
Paranaense Institute for Economic and Social Development (IPARDES). The results of the
research show that the mesoregions that obtained most of the resources of Ecological ICMS
were the Metropolitan Region of Curitiba, along with North-Central and North-West.

Concerning the distribution of amounts transferred, the results showed that the Northwest
paranaense mesoregion is the one with the highest number of municipalities that receive the
financial contribution of Ecological ICMS, totaling 35 beneficiaries, followed by the North
Central mesoregion, with a total of 32 municipalities, in Followed by the West of Paraná and
the Metropolitan Region of Curitiba, with the same total of 30 municipalities benefited.
Although the Ecological ICMS was pioneered in the state of Paraná, approximately 44% of
municipalities still do not have this type of revenue.
Key-words: ICMS Ecological; Financial Contribution, Incentive for Environmental
Conservation.

1 Introdução
Como todos sabem, a preservação do meio ambiente é necessária para que haja a
continuidade da vida na terra, e também, para que todos possam desfrutar dos benefícios
que a natureza nos oferece. Porém, os recursos naturais não são infinitos e devem ser
utilizados de forma consciente.
Observa-se muito na realidade atual a destruição ambiental que acontece devido ao mau
uso dos recursos disponíveis, isso põe em risco a vida e o bem estar dos seres vivos,
tornando-se uma preocupação mundial, os países desenvolvidos e os em
desenvolvimento decidiram agir para que se freasse ou diminuísse a escala de a
destruição do meio ambiente.
A partir desta preocupação, houve a conscientização, sobre a necessidade de criar
incentivos e ações com o objetivo de promover a preservação ambiental, inclusive de
natureza financeira.
Um desses incentivos foi a criação do ICMS Ecológico. O estado do Paraná foi o
primeiro a institui-lo no ano de 1991, tornando-se o pioneiro na implantação deste
instrumento, que serve como política pública para a conservação da biodiversidade no
âmbito local mediante repasse financeiro aos municípios de um percentual do ICMS.
Para que os municípios possam receber esses recursos, devem seguir alguns critérios,
como por exemplo, ter em seus territórios unidades de conservação (UC), mananciais de
abastecimento e/ou áreas protegidas. Os valores recebidos devem ser aplicados em
melhorias entre as unidades de conservação ambiental existentes nos municípios, ou
seja, os valores repassados são distribuídos entres as unidades de conservação.
Loureiro (2002) pesquisou sobre a sua contribuição à conservação da biodiversidade no
estado do Paraná, escolhendo municípios de diferentes portes e regiões, fez uma
comparação entre o ano de 1991 a 2000, destacando as diferenças notadas desde a
criação deste tributo verde. Descobriu que houve um aumento do número de unidades
de conservação e melhoria da qualidade da conservação destas unidades.
Oliveira et al. (2010) fez uma análise do ICMS Ecológico no estado do Paraná com o
objetivo de verificar os critérios estabelecidos pela legislação do Estado do Paraná
quanto ao repasse do ICMS Ecológico aos Municípios. Percebeu que os critérios de
repasse são feitos de forma qualitativa, ou seja, considerando área preservada, nível de
conservação e resultados progressivos da gestão das unidades de conservação.
Nascimento (2011) pesquisou o impacto do ICMS Ecológico sobre as receitas dos
municípios do Paraná e, também, os seus reflexos para a sustentabilidade das áreas de
preservação. Avaliou os aspectos financeiros com a inserção de critérios ambientais no
rateio da cota parte de ICMS. Concluiu que houve um repasse de aproximadamente 120
milhões de reais em 2008 e que haviam 225 municípios envolvidos. Como

consequência, as áreas de conservação aumentaram em 160%, evidenciando que, ao se
utilizar critérios qualitativos para o rateio, criou-se mais um instrumento de proteção à
biodiversidade.
As pesquisas indicam que a política de destinação de parte da receita do ICMS para
ações de preservação ecológica tem contribuído para essa finalidade. Porém, não são
todos os municípios que recebem repasses do ICMS Ecológico, a presente pesquisa está
orientada nesse sentido e busca responder a seguinte questão: Quais são as regiões
paranaenses que recebem os maiores aportes de recursos financeiros do ICMS
Ecológico?
Objetiva-se determinar e comparar os valores de ICMS ecológico arrecadados pelos
municípios nas regiões do estado do Paraná, entre os anos de 2005 a 2015,
possibilitando identificar em quais regiões o aporte financeiro foi maior.
Após a presente introdução, a segunda seção aborda a fundamentação teórica. Na
sequencia a metodologia utilizada é apresentada. Na quarta seção os resultados e as
análises da pesquisa são discutidos. E por fim, as considerações finais são evidenciadas.
2 Fundamentação Teórica
2.1 ICMS Ecológico
O ICMS Ecológico é um instrumento de política pública, que aborda a distribuição de
recursos financeiros para os municípios que têm em seus territórios mananciais de
abastecimento para o abastecimento dos municípios vizinhos, unidades de conservação
ou áreas protegidas (IAP, 2016).
Loureiro (2016) relata que este instrumento foi criado pioneiramente no estado do
Paraná, no ano de 1991. Os municípios sentiam que estavam com sua economia fraca,
pois havia a necessidade de cuidar dos mananciais de abastecimentos para os
municípios vizinhos, e também por causa das unidades de conservação, enquanto que o
governo necessitava de uma reforma nos instrumentos de políticas públicas. Depois, o
ICMS Ecológico foi instituído e implementado nos estados de São Paulo (1993), Minas
Gerais (1995), Amapá (1996), Rondônia (1996), Rio Grande do Sul (1997), Mato
Grosso (2000), Mato Grosso do Sul (2000), Pernambuco (2000), Tocantins (2002), Acre
(2004), Rio de Janeiro (2007), Ceará (2008), Piauí (2008), Goiás (2011) e Paraíba
(2011).
De acordo com o Artigo 158, inciso IV da Constituição Federal que trata da repartição
das receitas tributárias, 25% da arrecadação do ICMS é destinado aos municípios. E
com complementação do Parágrafo Único, as parcelas de receita pertencentes aos
municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:


No mínimo ¾ (três quartos) para as operações decorrentes de operações relacionadas a
circulação de mercadorias e às prestações de serviços.



¼ (um quarto) desse valor, pode ser usado de acordo com o que estiver escrito na lei
estadual, e no caso dos territórios a lei federal.

A Figura 1 representa graficamente a formação, em percentuais, do repasse da quota de
ICMS aos municípios pelos estados e o percentual que lei estadual pode estabelecer
uma aplicação específica, como é o caso do ICMS Ecológico.

Fonte: Portal ICMS Ecológico (2008)
Figura 1 - Representação da distribuição do ICMS Ecológico

De acordo com a Lei Estadual nº 9.491/1990, o repasse da quota do ICMS do estado aos
municípios, é formado por: 75% do valor repassado leva em consideração o que foi
gerado pelo Município em relação com o estado de valor adicionado, 8% direciona-se a
produção agropecuária do município em comparação com a estatal, 6% considera o
número de habitantes, 2% considera-se o número de propriedades rurais que possuem
cadastro no município, 2% avalia-se pela área total do município, 2% é um fator de
distribuição igualitária entre os municípios, e 5% destinado para repartição pelos
critérios do ICMS Ecológico.
A distribuição dentro do município do ICMS Ecológico, leva em consideração o artigo
2° da Lei Estadual nº 9.491/1990, que estabelece: i) metade (ou seja 2,5%) pertence às
Unidades de Conservação, Áreas de Terras Indígenas, Reservas Particulares de
Patrimônio Natural (RPPN), Faxinais, Reservas Florestais Legais, e ii) a outra metade
(2,5%) é destinada aos Mananciais de Abastecimento.
As Unidades de Conservação (UC) que, segundo a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000,
são:
[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção.

Outro requisito para o repasse de ICMS Ecológico é a Terra Indígena, o qual possui o
seguinte conceito para a Fundação Nacional do Índio (Funai, 2017):
[...] uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada por
um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas atividades
produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários
a seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de
natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito civilista
de propriedade privada.

Segundo o disposto no artigo 1º, do decreto nº 1.922, de 05 de Junho de 1996:
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN é área de domínio privado
a ser especialmente protegida, por iniciativa de seu proprietário, mediante
reconhecimento do Poder Público, por ser considerada de relevante

importância pela sua biodiversidade, ou pelo seu aspecto paisagístico, ou
ainda por suas características ambientais que justifiquem ações de
recuperação.

Os faxinais são uma forma de produção com uma contribuição expressiva para a
manutenção da cobertura florestal, é caracterizada pela produção agrícola de
camponeses que utilizam mão de obra familiar. Neste sistema há as áreas para plantação
e a área para criadouro, as quais podem ser para consumo próprio e venda para ao
excedentes (ALMEIDA, 2009).
O inciso III, do artigo 3º, da Lei nº 12.651/2012, (novo Código Florestal), discorre que
Reserva Legal é:
[...] área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada
nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora
nativa.

De acordo com Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017), os mananciais de
abastecimento público são fontes de água doce, que pode ser superficial ou subterrânea,
utilizada tanto para o consumo humano como também para o desenvolvimento de
atividades econômicas. As bacias devem receber atenção especial para a sua
preservação. A disponibilidade de água pode ser um dos principais motivos para haver
limitação no desenvolvimento das cidades. Razão pela qual os legisladores, no Paraná,
indicaram que metade do ICMS Ecológico deve ser destinada a conservação desse tipo
de recurso natural.
3 Metodologia
Quanto à abordagem o presente estudo relaciona-se a pesquisa descritiva, pois o seu
objetivo é descrever os valores de ICMS Ecológico arrecadados nas regiões do estado
do Paraná, consideradas na pesquisa como mesorregiões. Quanto aos objetivos
caracteriza-se como pesquisa quantitativa. Os procedimentos empregados foram
pesquisa bibliográfica, empregada para a definição dos elementos teóricos necessários
para o desenvolvimento; e documental, com finalidade de levantar os dados sobre o
ICMS Ecológico repassados aos municípios paranaenses, entre os anos de 2005 a 2015.
A população ou universo da presente pesquisa são os municípios do estado do Paraná
com critérios necessários para receber os valores de ICMS Ecológico. E a amostra é
composta por aproximadamente 230 municípios paranaenses, sendo separados em dez
mesorregiões segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
(IPARDES, 2012): Noroeste Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Norte Central
Paranaense, Norte Pioneiro Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Oeste Paranaense,
Sudoeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Sudeste Paranaense, Metropolitana De
Curitiba.
Os dados foram coletados do site do IPARDES e englobaram os anos de 2005 a 2015.
Após, os municípios foram separados conforme suas mesorregiões e realizou-se os
cálculos estatísticos de média, desvio padrão e coeficiente de variação de cada
mesorregião.
Com o objetivo de propiciar melhor visualização dos valores do ICMS Ecológico entre
as mesorregiões, utilizou-se o programa TabWin Datasus, para elaboração de mapas
para os anos de 2005 e 2015, destacando o montante de arrecadação em cada
mesorregião. Na confecção dos mapas usou-se o seguinte procedimento: calculou-se o

1º, 2º e 3º quartil, dos valores do ICMS Ecológico; e se estabeleceu, com base nos
valores desses quartis, os limites mínimos e máximos para enquadrar os municípios em
cada uma das faixas, quatro no total. A finalidade é mostrar quais regiões mais
receberam recursos sob a forma de ICMS Ecológico no Paraná, entre 2005 e 2015.
4 Descrição e análise dos dados
O total arrecadado pelos municípios paranaenses com ICMS Ecológico, em suas
respectivas mesorregiões, consta da Tabela 1.
MESORREGIÃO
Noroeste Paranaense
Centro Ocidental Paranaense
Norte Central Paranaense
Norte Pioneiro Paranaense
Centro Oriental Paranaense
Oeste Paranaense
Sudoeste Paranaense
Centro Sul Paranaense
Sudeste Paranaense
Região Metropolitana
Fonte: Ipardes (2016)

VALORES TOTAIS
207.858.000,12
31.335.482,97
232.304.042,12
88.427.368,24
121.361.315,41
207.679.465,69
99.328.403,27
67.984.323,02
58.030.222,38
594.778.223,43

Tabela 1 – Valores totais das mesorregiões – 2005 a 2015

Observa-se que entre 2005 a 2015 a mesorregião Metropolitana de Curitiba arrecadou
pouco mais de R$ 594 milhões de reais sob a forma de ICMS Ecológico, seguida da
Norte Central com R$ 232 milhões de reais e das mesorregiões do Noroeste e do Oeste
com arrecadação em torno de R$ 207 milhões de reais.
Os valores médios de arrecadação de ICMS Ecológico nos anos de 2005, 2010 e 2015,
nas mesorregiões do estado do Paraná, constam da Tabela 2. Os resultados indicam que
existe pouca variação entre as mesorregiões. O maior volume arrecadado está na
mesorregião Metropolitana de Curitiba, que apresenta a maior média, sendo de R$
1.076.950,77 no ano de 2005, com aumento significativo nos anos seguintes de R$
1.685.145,34 em 2010 e para R$ 2.792.219,37 em 2015, com variação do segundo para
o terceiro período de 65,7%; seguida da Centro Oriental e da Norte Central. Porém, em
termos relativos, as mesorregiões Centro Ocidental e Centro Sul, foram as que mais
aumentaram suas arrecadações de ICMS Ecológico de 2010 para 2015, apresentado
acréscimos de 146,22% e 127,41%, respectivamente.
MESORREGIÃO
2005
Noroeste Paranaense
330.428,78
Centro Ocidental Paranaense
92.438,94
Norte Central Paranaense
442.712,61
Norte Pioneiro Paranaense
177.114,95
Centro Oriental Paranaense
504.203,45
Oeste Paranaense
401.621,40
Sudoeste Paranaense
235.045,33
Centro Sul Paranaense
221.610,54
Sudeste Paranaense
163.194,19
Região Metropolitana
1.076.950,77
Fonte: Os autores com dados da pesquisa (2017)

2010
486.451,44
223.565,90
596.522,18
259.595,54
678.929,15
546.581,56
367.535,12
322.311,55
231.577,10
1.685.145,34

2015
854.596,87
550.459,77
1.101.619,13
474.356,73
1.345.019,82
918.659,94
636.947,97
732.981,05
443.762,76
2.792.219,37

Tabela 2 – Médias comparativas das mesorregiões – 2005, 2010 e 2015

Todas as mesorregiões demonstraram aumento na média de recebimento com o passar
do tempo. Na mesorregião Metropolitana os recebimentos foram superiores às demais,

tendo os seus valores inalcançados. As demais mesorregiões se mantiveram próximas,
tendo a variação de aumento aproximada nos períodos. Os menores acréscimos foram
no Sudoeste, Norte Pioneiro e Sudeste, o que fez com que esse último passasse a ser a
mesorregião que menos recebeu aportes financeiros de ICMS Ecológico no ano de
2015. O Centro Ocidental paranaense, no período de início da pesquisa 2005,
apresentava a menor média de recebimento, teve um crescimento elevado para 2015,
estabelecendo média maior que o Norte Central e o Sudeste.
A Tabela 3 apresenta os percentuais de cada mesorregião paranaense em relação ao total
anual repassado sob a forma de ICMS Ecológico.
Os percentuais mais altos evidenciados são da região metropolitana de Curitiba, com
uma representatividade no total de 35% no ano de 2005, 36% em 2010 e 33% em 2015.
Em segundo lugar aparece a mesorregião do Norte Central, que teve os referidos
percentuais nos três períodos de 13%, 13% e 14%, respectivamente. O Noroeste
paranaense apresentou a terceira maior representatividade do seu valor total recebido
em relação ao total, com 13% no primeiro ano e 12% nos anos de 2010 e 2015. E a
mesorregião Oeste, que registrou 13% em 2005, 12% em 2010 e 11% em 2015.
MESORREGIÃO

2005
Noroeste Paranaense
13%
Centro Ocidental Paranaense
1%
Norte Central Paranaense
13%
Norte Pioneiro Paranaense
5%
Centro Oriental Paranaense
7%
Oeste Paranaense
13%
Sudoeste Paranaense
6%
Centro Sul Paranaense
4%
Sudeste Paranaense
3%
Região Metropolitana
35%
PERCENTUAL TOTAL
100%
Fonte: Os autores com dados da pesquisa (2017)

REPRESENTATIVIDADE - %
2010
12%
2%
13%
5%
7%
12%
6%
3%
3%
36%
100%

2015
12%
2%
14%
5%
7%
11%
6%
5%
4%
33%
100%

Tabela 3 – Representatividade percentual das mesorregiões em relação ao total repassado com ICMS
Ecológico – 2005, 2010 e 2015

Essas comparações podem ser observadas no Gráfico 1, em que há a concentração dos
três períodos, indicando os altos e baixos de cada mesorregião em termos percentuais.
Nota-se pelo Gráfico 1 que, do ano de 2005 para 2010, as únicas mesorregiões que se
mantiveram estáveis, ou seja, com a mesma representatividade sobre o total de cada
período foram: Norte Pioneiro, Centro Oriental, Centro Ocidental, Sudoeste, Sudeste e
Noroeste. As outras quatro mesorregiões tiveram alterações, tanto de elevação quanto
de diminuição de suas representatividades em relação a distribuição do ICMS
Ecológicos entre as mesorregiões.
Comparando os percentuais de 2010 e 2015, as mesorregiões que evidenciaram
acréscimos foram a Centro Sul com 2%; a Norte Central e Sudeste com 1%. A região
Metropolitana de Curitiba apresentou decréscimo de sua representatividade sobre o
valor total recebido de três pontos percentuais, a maior entre as mesorregiões.
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Fonte: Os autores com dados da pesquisa (2017)
Gráfico 1 – Representatividade das mesorregiões em relação ao total – 2005, 2010 e 2015

Houve pouca variação em relação à representatividade dos valores totais. É evidente
pelo Gráfico 1, que há três divisões entre as mesorregiões, uma delas se concentra entre
as que possuem representatividade de 1% a 8%, contando com um número de seis
mesorregiões (Centro Ocidental, Norte Pioneiro, Centro Oriental, Sudoeste, Centro Sul
e Sudeste); a segunda divisão concentra-se na margem entre 10% e 15% nos valores
totais, com três mesorregiões (Noroeste, Norte Central e Oeste). E no última divisão
encontra-se apenas a Região Metropolitana de Curitiba, com percentuais entre 33% e
36% de representatividade.
As figuras a seguir demonstram os mapas do estado do Paraná com a divisão político
administrativa de mesorregiões, expondo a comparação de variações nos recebimentos
de ICMS Ecológico entre os anos de 2005 (início da amostragem) e 2015 (final da
amostragem).

Fonte: Os autores com dados da pesquisa (2017)
Figura 2 - Distribuição dos aportes financeiros do ICMS Ecológico 2005

À medida que se elevam os valores, a coloração do mapa escurece, possibilitando a
visualização de alternâncias significativas. Os municípios com menores repasses de
ICMS Ecológico apresentam menor intensidade de cor, isso ocorre nas mesorregiões
Centro Sul e Centro Ocidental, por outro lado os locais que apresentam coloração mais
escura identificam municípios com maior concentração de valores recebidos com ICMS
Ecológico, na qual se destacam duas mesorregiões: Metropolitana de Curitiba e Centro
Oriental.
No período inicial da amostra, no ano de 2005, conforme mapa acima (Figura 2), o
estado do Paraná possuía um total de 226 municípios habilitados a receber o repasse de
ICMS Ecológico, representando aproximadamente 56% do estado do Paraná.
Em 2015, o número de municípios beneficiados pelo repasse no estado do Paraná
aumentou para 241, ou seja, no ano citado, 60% dos 399 municípios do Paraná
possuíam os requisitos necessários para o recebimento do ICMS Ecológico, aumento de
3,4% (Figura 3).

Fonte: Os autores com dados da pesquisa (2017)
Figura 3 - Distribuição dos aportes financeiros do ICMS Ecológico 2015

A Figura 3 mostra a distribuição dos recursos financeiros do ICMS Ecológico no ano de
2015, comparando com o de 2005 (Figura 2), é possível perceber que as transferências
continuam concentradas na mesorregião Metropolitana de Curitiba e na Centro Oriental,
levando em conta as faixas de valores estabelecidas na presente pesquisa.
Quanto à distribuição dos repasses, a mesorregião Noroeste paranaense apresenta maior
número de municípios que recebem o aporte financeiro de ICMS Ecológico, totalizando
35 beneficiários. Esse número permaneceu o mesmo ao longo do período analisado,
2005, 2010 e 2015. A mesorregião Norte Central vem logo após, com um total de 32
municípios, apesar de no ano de 2005 esse número ter sido 26, o que significou um
aumento de 23%, em seguida vem o Oeste Paranaense e a Região Metropolitana de
Curitiba, com o total de 30 municípios beneficiados.

Em ordem decrescente, da quantia de municípios nas demais mesorregiões que recebem
os valores, seguem: i) Norte Pioneiro, com 28 municípios, enquanto que em 2005 eram
27; ii) Sudoeste, com 23 municípios; enquanto que em 2005 eram 23 e 2010 eram 22;
iii) Sudeste, com 20 municípios; enquanto que em 2005 eramiv) Centro Sul, com
18 municípios; enquanto que em 2005 eramv) Centro Oriental, com 14 municípios;
enquanto que em 2005 eram 13vi) Centro Ocidental, com 11 municípios; enquanto que
em 2005 eramúnico caso em que houve diminuição de beneficiários foi no
Centro Ocidental, em que passou de 12 para 11 municípios em 11 anos.
4 Conclusão
O objetivo principal dessa pesquisa foi verificar quais regiões paranaenses receberam os
maiores aportes financeiros do ICMS Ecológico no período de 2005 a 2015.
Os resultados permitem considerar que as mesorregiões que mais receberam valores
decorrentes do ICMS Ecológico, considerando o período de 2005 a 2015, em valores
nominais, foram a região Metropolitana de Curitiba, juntamente com a Norte Central, a
Noroeste e a Oeste.
Na região Metropolitana de Curitiba, maior recebedora de repasses, o município de
Piraquara foi, dentre os 240 municípios, o que mais recebeu recursos do ICMS
Ecológico, com um total de R$ 21.218.144,49, no ano de 2015, o que representou 25%
do valor total da mesorregião Metropolitana de Curitiba.
Considerando o estabelecimento de faixas de valores de repasse, conforme proposto na
metodologia da pesquisa, e comparando o ano de 2005 com o de 2015, percebe-se que
são nas regiões Metropolitana de Curitiba e Centro Oriental, que se concentram a maior
quantidade de municípios com maiores recebimentos de repasse de ICMS Ecológico.
As regiões com as maiores quantidades de municípios beneficiários, no ano de 2015,
foram a Noroeste com 35 municípios, a Norte Central com 32 municípios e a Região
Metropolitana juntamente com a do Oeste Paranaense possuem 30 municípios. Percebese que a quantidade de municípios interliga-se com o montante repassado pelo estado
sob a forma de ICMS Ecológico. E a região Centro Ocidental é a que tem a menor
quantidade de municípios com recebimento de ICMS Ecológico, onze no total.
Embora o ICMS Ecológico tenha sido instituído pioneiramente no estado do Paraná,
grande parte dos 399 municípios, aproximadamente 44%, ainda não possui arrecadação
do mesmo, ou seja, um total de 158 municípios.
Ressalta-se que a pesquisa refere-se aos períodos de 2005 a 2015 e englobou os municípios
paranaenses que nesse intervalo temporal receberam recursos do ICMS Ecológico, sendo os
resultados encontrados limitados a esta população e aos exercícios analisados.
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