
 

Publicado no DOU, em: 30/12//2009. 

1 

 
LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 
 

INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA 
- PNMC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art.1º Esta Lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e estabelece seus 
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. 
 
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
 
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e 
humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima; 
 
II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes da 
mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência 
ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas 
socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos; 
 
II - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área 
específica e num período determinado; 
 
IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou 
precursor de gás de efeito estufa; 
 
V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na atmosfera, 
absorvem e reemitem radiação infravermelha; 
 
VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais; 
 
VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as 
emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as 
emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros; 
 
VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à 
atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela 
provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis; 
 
IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, 
aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e 
 
X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua 
sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação 
do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os 
quais a variabilidade climática e os eventos extremos. 
 
 
 
 
 
 
 
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS – 
CEDI  
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LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 
 
Institui o novo Código Florestal. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação 
em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 
 
§ 1º As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração 
das florestas e demais formas de vegetação são consideradas uso nocivo da propriedade, 
aplicando-se, para o caso, o procedimento sumário previsto no Art. 275, inciso II, do Código de 
Processo Civil.  
 
(Parágrafo único transformado em § 1º e com nova redação dada pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 24/8/2001) 
 
§ 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por: 
 
I - pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho 
pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja 
renda bruta seja proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do 
extrativismo, cuja área não supere: 
 
a) cento e cinqüenta hectares se localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados 
de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão ou no Pantanal 
mato-grossense ou sul-mato-grossense; 
 
b) cinqüenta hectares, se localizada no polígono das secas ou a leste do Meridiano de 44º W, do 
Estado do Maranhão; e 
 
c) trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País; 
 
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger 
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 
 
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a 
de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao 
abrigo e proteção de fauna e flora nativas;  
 
IV - utilidade pública: 
 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
 
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 
saneamento e energia e aos serviços de telecomunicações e de radiodifusão; 
(Alínea com redação dada pela Lei nº 11.934, de 5/5/2009) 
 
c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - CONAMA; 
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V - interesse social: 
 
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: 
prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção 
de plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA; 
 
b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou 
posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função 
ambiental da área; e 
 
c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA; 
 
VI - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato 
Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e 
ao oeste do meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão. (Parágrafo acrescido pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24/8/2001) 
 
Art.2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais 
formas de vegetação natural situadas: 
 
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal 
cuja largura mínima seja: (Alínea com redação dada pela Lei nº 7.803, de 
18/7/1989) 
 
1. de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; (Item 
com redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/7/1989) 
 
2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) 
metros de largura; (Item com redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/7/1989) 
 
3. de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) 
metros de largura; (Item com redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/7/1989) 
 
4. de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura; (Item acrescido pela Lei nº 7.511, de 7/7/1986 e com nova 
redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/7/1989) 
 
5. de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; (Item acrescido pela Lei nº 7.803, de 18/7/1989) 
 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos d'água, qualquer que seja a 
sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 
(Alínea com redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/7/1989) 
 
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
 
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha 
de maior declive; 
 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
 
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 
inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  
(Alínea com redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/7/1989) 
 
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.  
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(Alínea com redação dada pela Lei nº 7.803, de 18/7/1989) 
 
Parágrafo único: No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.  
 
(Parágrafo único acrescido pela Lei nº 7.803, de 18/7/1989) 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS – 
CEDI LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 
 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
 
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 
Art.1º Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do Art.23 e no art. 235 da Constituição, 
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e institui o Cadastro de 
Defesa Ambiental.  
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 8.028, de 12/4/1990) 
 
 
DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 
 
Art.2º A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 
 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 
uso coletivo; 
 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
 
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção 
dos recursos ambientais; 
 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
 
VIII - recuperação de áreas degradadas; 
 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS – 
CEDI  
 
LEI Nº 11.284, DE 2 DE MARÇO DE 2006 
 
Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; institui, na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 
12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
TÍTULO II 
DA GESTÃO DE FLORESTAS PÚBLICAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 
 
CAPÍTULO III 
DA DESTINAÇÃO ÀS COMUNIDADES LOCAIS 
 
Art.6º Antes da realização das concessões florestais, as florestas públicas ocupadas ou 
utilizadas por comunidades locais serão identificadas para a destinação, pelos órgãos 
competentes, por meio de: 
 
I - criação de reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, observados os 
requisitos previstos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; 
 
II - concessão de uso, por meio de projetos de assentamento florestal, de desenvolvimento 
sustentável, agroextrativistas ou outros similares, nos termos do art. 189 da Constituição Federal 
e das diretrizes do Programa Nacional de Reforma Agrária; 
 
III - outras formas previstas em lei. 
 
§ 1º A destinação de que trata o caput deste artigo será feita de forma não onerosa para o 
beneficiário e efetuada em ato administrativo próprio, conforme previsto em legislação específica. 
 
§ 2º Sem prejuízo das formas de destinação previstas no caput deste artigo, as comunidades 
locais poderão participar das licitações previstas no Capítulo IV deste Título, por meio de 
associações comunitárias, cooperativas ou outras pessoas jurídicas admitidas em lei. 
 
§ 3º O Poder Público poderá, com base em condicionantes socioambientais definidas em 
regulamento, regularizar posses de comunidades locais sobre as áreas por elas tradicionalmente 
ocupadas ou utilizadas, que sejam imprescindíveis à conservação dos recursos ambientais 
essenciais para sua reprodução física e cultural, por meio de concessão de direito real de uso 
ou outra forma admitida em lei, dispensada licitação. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS CONCESSÕES FLORESTAIS 
 
Seção I 
Disposições Gerais 
 
Art.7º A concessão florestal será autorizada em ato do poder concedente e formalizada mediante 
contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de 
licitação.  
 
Parágrafo único. Os relatórios ambientais preliminares, licenças ambientais, relatórios de 
impacto ambiental, contratos, relatórios de fiscalização e de auditorias e outros documentos 
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relevantes do processo de concessão florestal serão disponibilizados por meio da Rede Mundial 
de Computadores, sem prejuízo do disposto no art. 25 desta Lei. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS – 
CEDI 
 
LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993 
 
Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma 
agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de domínio ou concessão de uso, os 
beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel 
direta e pessoalmente, ou através de seu núcleo familiar, mesmo que através de cooperativas, 
e o de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos. 
 
Art. 22. Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos translativos de domínio ou de concessão 
de uso cláusula resolutória que preveja a rescisão do contrato e o retorno do imóvel ao órgão 
alienante ou concedente, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas 
pelo adquirente ou concessionário.  


