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RESUMO

Esta pesquisa trata da descentralização da política nacional do meio ambiente. Seu objetivo é avaliar essa descentralização, por meio de um 
estudo de caso do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA)  no Estado do Rio de Janeiro, e pela implementação 
do ICMS Verde no Munícipio. Os objetivos específicos são avaliar a implementação da descentralização da Política Nacional do Meio Ambiente  na 
sua componente biodiversidade; analisar a divisão de competência quanto à gestão de recursos ambientais no marco da PMMA, em particular o 
mecanismo do Programa de Unidade de Conservação; avaliar a implementação do ICMS Verde como mecanismo de fazer o processo de 
descentralização política e econômica para torná-la eficaz, na obtenção de recursos. O marco teórico da pesquisa situa-se no campo das relações 
de poder entre atores da Federação (nas instâncias federal, estadual e municipal), no âmbito da avaliação da implementação da política 
ambiental, inclusive a participação de atores sociais, com vistas à sua eficiência, e no âmbito da distribuição do recurso obtido pelo ICMS Verde, 
que passou a ser considerado como um instrumento de uma política pública que estimula a preservação, conservação e educação ambiental no 
âmbito da biodiversidade. Isso porque passa a compensar o município pelas Áreas Protegidas já existentes,  incentivando assim a criação de novas 
Áreas Protegidas. Por conta de fatores históricos, observou-se que nos últimos anos os Estados membros passaram a ter um comportamento de 
absenteísmo em relação à biodiversidade sob vários aspectos de uma gestão pública, por isso a necessidade hoje de pensar em preservar, 
conservar e aplicar políticas públicas através dos Municípios. Entretanto, de forma geral, o critério ambiental refletido no ICMS Verde é mais 
amplo, e abarca, além das Áreas Protegidas, outros fatores, como a gestão de resíduos sólidos, o tratamento de esgoto e outros determinados de 
acordo com cada lei estadual. Torna-se assim um conjunto de critérios ambientais, utilizados para a determinação do quanto cada município vai 
receber na repartição dos recursos financeiros, arrecadados com o ICMS (tributo de competência do Estado), criado em 2007, pela Lei Estadual nº 
5.100, com o objetivo principal de ressarcir  os municípios pela restrição ao uso de seu território e  recompensá-los pelos investimentos 
ambientais realizados, já que os benefícios são compartilhados pelos vizinhos, como no caso do tratamento do esgoto e na correta destinação de 
seus resíduos. Do ponto de vista metodológico, trata-se de estudo de caso múltiplo e comparativo com foco no planejamento da gestão 
ambiental da biodiversidade em dois municípios no Estado do Rio Janeiro: Angra dos Reis e Paracambi. Foi feita uma análise documental de 
fontes secundárias da implementação do PMMA, o PROUC no âmbito do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e dos municípios selecionados e a 
distribuição do ICMS Verde. Tem-se por hipótese, por um lado, apontar para alguns aspectos positivos, precipuamente no que tange à gestão 
ambiental e a desconcentração de poder. Por outro lado, são identificadas lacunas na implementação quanto à eficiência e capacidade técnica na 
gestão ambiental local, por carência de conhecimentos técnicos e legais, e também o desconhecimento sobre o ICMS Verde e seus benefícios ao 
Município. Observa-se a existência de uma política de governo e não uma política de Estado na gestão ambiental, carente de maior apoio dos 
entes governamentais. Em termos normativos, afirma-se que a garantia da preservação do Bioma no Estado do Rio de Janeiro, particularmente 
quanto à biodiversidade, deve ser por meio de parceria entre o Estado e o município para avançar no processo de descentralização de uma 
política de estado. Sugere-se ainda a atualização do modelo de gestão, calcada no fortalecimento das municipalidades, com investimento 
prioritário na formação dos agentes políticos e na aplicação racional de recursos financeiros.
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