
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:  

eu sanciono a seguinte Lei:  

CONCEITOS 

midade com os acordos internacionais sobre o 

naturais ou criados pelos homens, a um novo ambient
esperada;  

, 

energeticamente;  

o que pode ser considerado socialmente 
as 

determinado local;  

VI - gases de efeito estufa: constituintes gasosos 
ficados pela sigla GEE;  

VIII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: um dos m
Protocolo de Quioto, com o objetivo de assistir as  

s de GEE;  

cas;  

 por fontes ou ampliar os sumidouros de 
gases de efeito estufa;  

conjunto de medidas assumidas que resulte em compen



re 
outros;  

XIII - sumidouro: qualquer processo, atividade ou mecanismo, incluindo a biomassa e, em 
especial, florestas e oceanos, que tenha a propried
precursores de gases de efeito estufa da atmosfera;  

es;  

 
  

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 

ecossistemas, assegurando o desenvolvimento sustent

  

impactos;  

de sustentabilidade, em particular com vistas ao eq

anejamento estadual e municipal;  



 em setores relevantes da economia estadual;  

XIII - proteger, recuperar e ampliar os sumidouros 

Governo;  

s ambientais;  

tecnologia e meio ambiente para o estudo das causas

Energia 

segundo metas, diretrizes e programas a serem defin

o para reuso e aproveitamento de subprodutos como 
 

ocal ao qual a tecnologia se destina;  

ativa ao desmatamento autorizado;  



XI - medir, comparar, monitorar e controlar os efei

Transporte 

gases de efeito estufa no setor de transporte, a 

objetivos desta Lei:  

modais de transportes;  

tores de Transportes Urbanos;  

ito dos impactos locais e globais do uso de 

II - dos modais:  

o ao uso de meios de transporte com menor 
potencial poluidor e emissor de gases de efeito estufa;  

transporte coletivo;  

cimento de linhas regulares de transporte 
viduais;  

futura do Estado.  

gases de efeito estufa pelos setores industrial 

I - promover processos menos intensivos no uso de c

, coleta seletiva e reciclagem de materiais;  

rodutores;  



V - investir em novas tecnologias, menos intensivas no consumo de energia e menos poluentes;  
  

VI - investir e incrementar a tecnologia do control

alternativa de energia;  

hidroclorofluorcarbonos (HCFCS), perfluorocarbon (PFCS) e hexafluoreto de enxofre (SF6);  

es adotado pelo Governo Federal, observando-se o 

cados de carbono;  

o-

etor produtivo, ou entre setores.  

a clima e oceano, com o intuito de pesquisas, 
manentes.  

rolar 

dos ecossistemas e promover medidas para mitigar ou evitar esses impactos;  

rros;  

 
entre outros;  

processos;  

VI - promover a coleta seletiva e reciclagem de materiais, estimulando campanhas e medidas para 

VIII - criar um ambiente atrativo para investimento
para que as atividades desenvolvidas no Estado possam se beneficiar dos mecanismos nacionais e 
internacionais relacionados aos diferentes mercados de carbono;  

IX - analisar, promover e implementar incentivos ec



efeito estufa;  

defesa civil dos governos locais, formando uma rede

imento com base regionalizada referente a 
tema de alerta precoce;  

ecretarias de Meio Ambiente e 
estabelecimento das agendas 21 locais, bem como dar
funcionamento;  

 

calamidades;  

XX - promover campanhas e monitoramento de medidas 

 minimizem os riscos e aumente a renda na 

nimizar o uso de fertilizantes nitrogenados 

V - pesquisar alternativas de dietas animais para b

ais;  



odutores e trabalhadores do setor 

VIII - promover pesquisas e estabelecer incentivos 

 para permitir melhor entendimento do ciclo 

fontes de energia ou mesmo por reflorestamento para mi-

s de gases de efeito estufa decorrentes do 
uso do solo.  

Biodiversidade e Florestas 

da biodiversidade e das florestas:  

II - desenvolver e promover sistemas agroflorestais

estais;  

o de sumidouros florestais;  

VI - considerar nos zoneamentos, os aspectos socioe

das;  



XI - delimitar, demarcar e recompor a cobertura veg
, matas ciliares e remanescentes florestais;  

o de Pernambuco e criar um  
manente do Estado;  

de 
ais, dentre outros grupos;  

biodiversidade do Estado de Pernambuco;  

reflorestamento;  

Lei de forma integrada e articulada com as 

particulares a preservarem remanescentes de floresta;  

XX - incentivar a rede de polinizadores, como forma

desta Lei;  

II - definir, instituir e implantar medidas de miti

margens, como forma de minimizar os problemas decor

as;  

VI - promover medidas que visem oferecer ou manter 
 

io.  



II - promover e divulgar a coleta seletiva, recicla
consumo;  

ito estufa;  
  

IV - implantar e manter programas de coleta seletiv
 

legais;  

VII - implantar centros de triagem e beneficiamento

tos 

 antigas, quando submetidas a projetos de reforma e 

s.  

outras medidas:  



I - promover, incentivar e divulgar pesquisas relac

II - realizar campanhas de esclarecimento sobre as causas, efeitos e formas de se evitar e tratar as 

V - treinar a defesa civil e criar sistemas de aler

VI - criar programas, realizar levantamentos e cont

ento familiar.  

I - promover pesquisas para investigar e demonstrar

os 
sobre Pernambuco;  

oceanos;  

nicas;  

V - integrar as pesquisas em desenvolvimento para d
promover o mapeamento de vulnerabilidades e impactos no setor;  

VI - promover, incentivar e implantar medidas de pr

VIII - promover e implantar um Sistema Integrado de

, financeiros, fiscais e de mercado que 
 ecossistemas marinhos e costeiros, bem como 

X - promover programas, projetos e medidas de prote

ira;  



XIII - definir legalmente e delimitar a linha de pr

XIV - integrar as pesquisas em desenvolvimento para

XV - contemplar no planejamento urbano medidas prev

e ou alargamento de calhas dos rios 

baixa altimetria, entre outras, para minimizar os p rsos 

tores que contribuem para processos de 

dos ecossistemas e agroecossistemas, considerando o

III - promover e implementar instrumentos financeiros e fiscais que incentivam iniciativas de 

IV - estimular os sistemas produtivos que considere

as alternativas e apropriadas para o uso 

VIII - incentivar a pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias que promovam o 

IX - tomar as medidas do plano estadual de combate 

o;  

o da caatinga e agreste.  

Uso do solo e cobertura vegetal urbana

getal urbana:  



obertura de solo natural que devam sofrer 

considerando os objetivos desta Lei;  

ocupadas sem a devida qualidade 
socioambiental;  

eas urbanas degradadas ou em desuso.  

Instrumentos de Comando e Controle

Art. 20. O licenciamento ambiental e suas bases de 

com significativo impacto ambiental e suas 
e 

INSTRUMENTOS 

o de seus programas e projetos, com o seguinte 

vulnerabilidades e suscetibilidades aos impactos esperados;  

 do solo, das atividades com impactos potenciais e 

setores;  

programas a serem desenvolvidos, 
al, e  projetos a serem implantados para o atendimento 

Lei;  



aberta a interessados, com a finalidade de promover

e todas as atividades relevantes existentes no Estado 

programas nacionais, estaduais e municipais sobre m

contendo banco de dados para o acompanhamento e con
nte 

s por 
sumidouros de gases de efeito estufa, bem como na c   

ores, ou tratados internacionais que porventura lhe 
ue estabelece o compromisso brasileiro;  

s de gases de efeito estufa;  

inanceiros, fiscais e de mercado que 
 ecossistemas, bem como promovam medidas de 

de gases do efeito estufa.  

 ambiental em suas propriedades.  



ou titular, desde que devidamente reconhecidos ou certificados, decorrentes de projetos ou atividades de 
o estufa.  

o Estufa 

de Efeito Estufa, nos termos do Protocolo de Quioto
.  

Art. 31. As atividades integrantes de um empreendimento ou projeto candidato ao Mecanismo de 

preendedor formule requerimento por escrito.  

se 
particular aos objetivos contidos nesta Lei.  

seguintes aspectos:  

  

 

diferentes modalidades e subtemas, desde que permei

o a:  

I - elaborar e executar programas educacionais e de
informais e no ensino formal;  

nos objetivos desta Lei;  



cas, com o objetivo de ampliar o conhecimento da 

Defesa Civil 

 de 

como as secas.  

ientais

TICAS 

I - Conselho Estadual do Meio Ambiente;  

do Aquecimento Global;  



 

 gases de efeito estufa.  

 ambiental ou ao disciplinamento do uso de recursos 

Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de sua pub

, em 17 de junho de 2010. 

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS 
Governador do Estado 

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR


