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O convite que recebi para prefaciar esta
publicação, tanto me encheu de felicidade e
de surpresa, quanto me exigiu muita
responsabilidade na escrita sobre um
documento tão relevante para a
sustentabilidade e a conservação da
biodiversidade de Pernambuco, que, entre
tantas razões, é parte fundamental da
materialização de um sonho antigo,
compartilhado por mim e Patrícia Tavares, de
estruturar e fortalecer o Monitoramento
Ambiental da Biodiversidade de Pernambuco;

No período em que estivemos à frente da
Diretoria Técnica Ambiental - DTA (hoje
DMAI – Diretoria de Monitoramento
Ambiental e Inovação), tínhamos em mente a
importância de estruturar e fortalecer o
Monitoramento Ambiental na tríade do
controle ambiental da CPRH. A DTA naquele
momento era o campo fértil para este projeto,
visto que estava passando por um processo
de reestruturação e até então não havia na
CPRH uma Diretoria que tratasse
especificamente da temática. O
Monitoramento estava diluído entre as
demais Diretorias.

Aos poucos fomos organizando a Diretoria na
direção do desenvolvimento de instrumentos
e projetos focados na gestão da informação
ambiental e no monitoramento, a exemplo do
Sistema de Informações Geoambientais de
Pernambuco - SIG-Caburé e do Sistema de
Gestão da Qualidade ambiental - SGQA.

Em 2019, quando o processo de
planejamento estratégico e reestruturação
organizacional da CPRH foi elaborado, a
DTA assumiu definitivamente a Gestão do
Monitoramento da Qualidade Ambiental do
Estado de Pernambuco, contemplando o
monitoramento dos recursos naturais
abióticos (água, ar, solo) e o monitoramento
das fontes poluidoras (lançamento de
efluentes líquidos, emissões atmosféricas,
planos de controle ambiental), estes já
praticados pela CPRH.

No arranjo de governança, incluímos o
monitoramento da biodiversidade, até então
focado nos planos de manejo e de
restauração florestal.

Prefácio
Em 2020, quando Patrícia assumiu a
Gerência da Unidade de Fomento e Gestão
de Projetos – UFGP pode dar, juntamente
com sua equipe técnica, um passo crucial
para estruturar o Monitoramento da
Qualidade da Biodiversidade de Pernambuco
com a criação do BioEmFoco.

O BioEmFoco - Programa de
Monitoramento da Biodiversidade de
Pernambuco é um programa "guarda chuva"
que abriga uma série de planos e ações, e
que tem como objetivo a garantia do acesso
às informações relativas a Biodiversidade,
propiciando um melhor conhecimento e
tomada de decisões mais assertiva no âmbito
do controle ambiental.

O Painel da Biodiversidade / Indicadores de
Monitoramento da Biodiversidade, ora
apresentado, integra o BioEmFoco, sendo um
ponto estruturador para as demais ações,
visto que graças a um esforço hercúleo da
equipe da UFGP, com o importante apoio da
Academia e a experiência de outros Órgãos
Estaduais, integrantes do Sistema Nacional
de Meio Ambiente, conseguiu definir, de
forma clara e objetiva, os parâmetros de
avaliação e monitoramento dos dados da
biodiversidade que permitirão mensurar sua
qualidade no âmbito do Estado de
Pernambuco, numa iniciativa pioneira no
Brasil.

Dito isto, resta-me parabenizar a equipe da
UFGP/DMAI/CPRH, em nome de Patrícia
Tavares e Tassiane Novacosque, e aos
colaboradores pelo excelente trabalho,
desejar uma boa leitura a todos e que o
conteúdo deste documento possa contribuir
no dia a dia para a democratização e
transparência da informação ambiental, a
sustentabilidade e a conservação da
Biodiversidade de Pernambuco, servindo de
inspiração para outros órgãos e instituições.

Paulo Henrique Camaroti
Analista Ambiental
Coordenador de Planejamento e Projetos
Estratégicos - CPPE/CPRH
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A conservação da biodiversidade mostra-se
imperativa diante de sucessivos dados de
degradação de biomas, do aumento do
número de espécies ameaçadas, do aumento
do grau de ameaça, do aumento de catástrofes
naturais extremas, entre outras situações de
extremo perigo para a humanidade.

Frente ao panorama de grandes perdas e
ameaças crescentes à biodiversidade e
consequentemente aos serviços
ecossistêmicos, é urgente a criação de um
instrumento facilitador de acompanhamento do
estado e das pressões sobre a biodiversidade,
considerando os diversos aspectos ecológicos
e socioeconômicos atrelados ao tema.

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH)
lançou em maio de 2021 o Programa de
Monitoramento da Biodiversidade de
Pernambuco, o BioEmFoco, cujo objetivo
principal é possibilitar que a sociedade, os
órgãos ambientais e os gestores tenham
acesso às informações condizentes com a
realidade, para que as tomadas de decisões
ocorram de forma mais eficiente e eficaz. 

O BioEmFoco foi elaborado de forma a prover
a participação de diversos segmentos da
sociedade na construção dos instrumentos a
serem desenvolvidos; a indicar tendências
relacionadas à biodiversidade ao longo do
tempo; e a promover a coleta e sistematização
contínua de indicadores ambientais que
acompanhem tanto as situações de pressão à
biodiversidade quanto às ações desenvolvidas
em prol da sua conservação.  

1.1 BIOEMFOCO - PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DA

BIODIVERSIDADE 

BIOEMFOCO, UM
PROGRAMA PARA GERAR

CONHECIMENTO E
PROPOR AÇÕES EM PROL

DAS ESPÉCIES, HÁBITATS
E INTERAÇÕES. 

Foto:  Refúgio de Vida Silvestre Mata da
Usina São josé, Igarassu. Acervo CPRH.
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Dentre os projetos que compõem o
BioEmFoco, o Painel da Biodiversidade
apresenta-se como uma importante
ferramenta para as ações de monitoramento
da biodiversidade. Ele será composto por
dois módulos principais: Módulo Espécies e
Módulos Indicadores.

O Módulo indicadores está associado à
composição de indicadores ambientais que
possuam a capacidade de descrever as
Pressões, o Estado e as Respostas dos
fenômenos que contemplem fatores de
impacto à biodiversidade no contexto
estadual. 

Para o desenvolvimento deste módulo foi
realizado delineamento metodológico
específico, bem como foi estabelecido um
comitê técnico-científico de aconselhamento
e orientação. 

Neste documento será apresentada a
descrição dos métodos e dos indicadores
definidos para o acompanhamento da
biodiversidade pernambucana. 

1.2 PAINEL DA BIODIVERSIDADE -
MÓDULO DE INDICADORES

BIOEMFOCO PREVÊ A
CONSTRUÇÃO DE UM

PAINEL DA
BIODIVERSIDADE COM

UM MÓDULO  PARA
GESTÃO DOS DADOS DE

BIODIVERSIDADE E
OUTRO PARA  O

ACOMPANHAMENTO DE
INDICADORES . 

Fotos: Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz;
Refúgio de Vida Silvestre Tatu-bola; Reserva
Particular do Patrimônio Natural Serro Azul. Acervo
CPRH.
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No contexto do Painel de Biodiversidade: Módulo de Indicadores, o termo indicador pode
ser definido de acordo com o preconizado pela Organisation for Economic Co-operation
and Development - OECD e corroborado por (HEINK; KOWARIK, 2010):

A OECD desenvolveu um modelo de causa e efeito para avaliação de indicadores
ambientais denominado Pressure-State-Response Model - PSR-Model ou Modelo
Pressão-Estado-Resposta - PER, em português. Este modelo, destaca-se pela sua
ampla difusão, sendo aplicado também no contexto da conservação da biodiversidade.
Como exemplo da aplicação deste método no âmbito internacional, pode ser citado o
Programa de Monitoramento da Biodiversidade desenvolvido pelo governo Suíço
(BIODIVERSITY MONITORING - BDM, 2014). No âmbito nacional, o estado do Rio
Grande do Sul (MARTIN, 2016) também desenvolveu seu Programa de Monitoramento
da Biodiversidade com uso deste modelo. 

O PSR-Model relaciona a pressão que as atividades humanas exercem no meio
ambiente, com as alterações resultantes no estado dos recursos naturais e as respostas
da sociedade em decorrência destas modificações. A partir deste modelo é possível
analisar questões ambientais, econômicas e sociais de forma interconectada.

2.1 MODELO PRESSÃO-ESTADO-RESPOSTA
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Fotos: Acervo CPRH.
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Um indicador em ecologia e planejamento ambiental é um
componente ou uma medida de fenômenos ambientalmente
relevantes usado para descrever ou avaliar condições ou mudanças
ambientais ou para estabelecer um conjunto de metas ambientais.
(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT, 2003, tradução nossa).



Governo

Sociedade

Empresas

privadas

Global

 

Ambiental e

socioeconômica

 

Biodiversidade

Ar, Solo, Água

outros

Meio ambiente e

Recursos naturais

 

PRESSÃO ESTADO RESPOSTA

Pressões 
ambientais (P)

Descrevem as pressões
exercidas pelas

atividades humanas
diretas e indiretas ao

meio ambiente.

Condições 
ambientais (E)

Relatam a qualidade
ambiental e avaliam
qualitativamente e

quantitativamente os
recursos naturais.

Figura 1: Representação do PSR-Model e a interconectividade entre as partes. 
Fonte: Adaptado de Organisation for Economic Co-operation and Development (2003).

Energia

Transporte

Indústria

Agricultura

outros

Atividades

Humanas

A correlação entre as atividades socioeconômicas e o meio ambiente fundamentada
pelo PSR-Model é importante como subsídio para três questionamentos básicos: O que
está afetando o meio ambiente? O que está acontecendo com o estado do ambiente?
O que estamos fazendo para solucionar os problemas ambientais? (SOUZA; SILVA,
2014). Na figura 1 são representadas de forma teórica as três dimensões estratégicas
desse modelo e como elas se relacionam.

Respostas sociais (R)
Avaliam as respostas

individuais e coletivas da
sociedade perante às
pressões e condições

ambientais.
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Os diversos impactos evidenciados no meio ambiente estão diretamente relacionados à
perda da biodiversidade global, demandando ações conjuntas entre os países e os
órgãos de cooperação para promover uma mudança de cenário. Nesse contexto,
durante a 10ª Conferência das Partes (Conference of the Parties - COP) da Convenção
sobre Diversidade Biológica - CDB, realizada na Província de Aichi, Japão, foi aprovado
o Plano Estratégico da Biodiversidade, contendo um quadro global sobre a diversidade
biológica bem como ações para conter a perda da mesma (CONVENTION ON
BIOLOGICAL DIVERSITY, 2010).

Neste Plano foram publicadas as Metas de Aichi para Biodiversidade, estruturadas em
20 proposições voltadas à redução da perda de biodiversidade no âmbito global, estando
distribuídas em 5 objetivos centrais a serem implementados até 2020: (a) tratar das
causas fundamentais de perda de biodiversidade, através da conscientização do
governo e sociedade, e das preocupações com a biodiversidade; (b) reduzir as pressões
diretas sobre a biodiversidade e promover o uso sustentável; (c) melhorar a situação da
biodiversidade, através da salvaguarda de ecossistemas, espécies e diversidade
genética; (d) aumentar os benefícios de biodiversidade e serviços ecossistêmicos para
todos; e (e) aumentar a implantação, por meio de planejamento participativo, da gestão
de conhecimento e capacitação.

Devido a pandemia da COVID 19, a CDB ainda não publicou oficialmente um novo
conjunto de metas e modelos a serem adotados a partir da avaliação dos resultados das
Metas de Aichi. Portanto, os cinco objetivos descritos nestas metas foram postos como
um dos critérios preferenciais para seleção dos indicadores aqui propostos.

 
 

2.2 CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA
 - METAS DE AICHI 
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A fim de identificar quais indicadores
ambientais seriam adequados ao contexto do
estado de Pernambuco, inicialmente foi
investigado o funcionamento dos sistemas e
programas de monitoramento da
biodiversidade no âmbito nacional e
internacional. Em seguida, foram levantados
dados e informações ambientais pré-
existentes em diversas fontes de dados e
órgãos estaduais e federais.

A partir dos preceitos de bons indicadores
segundo o ICMBio - alta racionalidade, alto
desempenho e alta possibilidade de
implantação (PEREIRA et al., 2013) - foram
adotados três critérios para pré-seleção de
indicadores e elaboração de uma proposta
inicial:

0
3

. S
EL

EÇ
Ã

O
 D

E 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 P

A
R

A
 M

O
N

IT
O

R
A

M
EN

TO
 D

A
 B

IO
D

IV
ER

S
ID

A
D

E
 

3.1 PRÉ-SELEÇÃO DE
INDICADORES

 

Indicadores devem ser pertinentes com a
concepção do Modelo Pressão-Estado-
Resposta proposto pela Organização
para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico; 
Indicadores devem possuir alta
probabilidade de implementação e
mensurabilidade, considerando que
deverão ser medidos por um longo
período, de baixo custo de mensuração,
com dados pré-existentes e acessíveis, e
possuir relevância de acordo com o
objetivo pretendido;
Indicadores devem estar
preferencialmente relacionados com a
Convenção da Diversidade Biológica,
especificamente com os Objetivos
Estratégicos e as Metas de
Biodiversidade de Aichi, bem como com
os alvos nacionais descritos no Plano
Estratégico para a Biodiversidade 2011-
2020.

1.

2.

3.

 
   

VISANDO ATENDER A
PREMISSA DA PARTICIPAÇÃO
DOS DIVERSOS SEGMENTOS
DA SOCIEDADE NO
BIOEMFOCO E A FIM DE
AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE
DADOS DISPONÍVEIS QUE NÃO
FORAM PREVIAMENTE
DETECTADOS, DUAS
ESTRATÉGIAS FORAM
IMPLEMENTADAS. 
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Estratégia 1: Envio de
questionário para uma
ampla gama de
especialistas e instituições
no país.

Estratégia 2: Formação de
um comitê de apoio com
temas e especialistas
chaves.



As contribuições dos especialistas
participantes foram compiladas no Relatório
Síntese da Seleção de Indicadores para
Monitoramento da Biodiversidade de
Pernambuco, disponível no site da CPRH
(AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE, 2021). Tais contribuições foram
fundamentais para a continuidade do
desenvolvimento do projeto, por fornecerem
informações norteadoras para a
consolidação do mesmo, possibilitando o
desenvolvimento das etapas subsequentes.
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A partir da aplicação do questionário, foi
verificado que:

a) a maior parte dos indicadores propostos
são considerados como de muito alta ou
alta prioridade para implementação

b) há uma grande demanda de inclusão de 
outros indicadores, bem como uma grande
diversidade de grupos temáticos a serem
abordados.

Com os resultados e contribuições do
questionário foram detectadas ainda
lacunas de informações (dados primários) e
de áreas temáticas importantes para a
estruturação dos indicadores e suas
respectivas mensurações. 

Nesse contexto, a constituição de um
comitê de apoio composto por
pesquisadores-especialistas tornou-se
indispensável para fornecer suporte ao
desenvolvimento do Painel de
Biodiversidade de Pernambuco e às
tomadas de decisões a partir da formulação
de novas propostas e da possibilidade de:
inclusão, exclusão e consolidação dos
indicadores.
    

Classificação de indicadores pré-
selecionados quanto à prioridade de
implementação: Muito alta, Alta ou
Baixa;e
Avaliação quanto à inclusão, exclusão         
ou alteração de algum indicador.

Utilizando os critérios de pré-seleção de
indicadores, foram listados 29 indicadores
(sendo 8 de pressão, 6 de estado e 15 de
resposta) e incorporados em um
questionário (Google Forms) para que os
especialistas realizassem a:

1.

2.

O questionário foi distribuído entre os meses
de maio e junho de 2021 para mais de 200
especialistas, de instituições públicas e
privadas no país, e foi divulgado no
Webinário de lançamento do BioEmFoco.
Um total de 74 especialistas das diversas
regiões do Brasil, distribuídos em 16 áreas
de formação, sendo 70% dos participantes
com nível de doutorado e 75% possuindo
monitoramento da biodiversidade como área
de pesquisa, responderam o questionário. 
   

Estratégia 1: Envio de
questionário para uma ampla

gama de especialistas e
instituições no país



Através da Portaria N° 003/2022 - CPRH,
o Comitê Técnico-Científico de Apoio ao
painel da Biodiversidade de Pernambuco
foi instituído oficialmente. É composto por
20 membros especialistas, sendo 10
titulares e 10 suplentes, das mais variadas
instituições de ensino e pesquisa,
distribuídos nos seis grupos temáticos pré-
definidos (Anexo II). 
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Ambiente costeiro-marinho
Mudanças climáticas
Proteção à fauna silvestre
Proteção à flora e a vegetação
Etnoconservação
Poluição 

Estratégia 2: Formação de um
comitê de apoio com temas e

especialistas chaves

Os especialistas chaves do comitê foram
selecionados por grupos temáticos (Anexo
I). Os critérios adotados para
apresentação de convite de participação
foram a pertinência das áreas temáticas
de domínio de cada um deles em relação
às necessidades identificadas na
estratégia 1; atuações e participações em
conselhos, colegiados e reuniões de
suporte às políticas estaduais, e
disponibilidade de atuação. 

Os grupos temáticos foram definidos após
análise das contribuições do questionário.
Foram verificados os temas mais citados e
os de maior relevância para a
biodiversidade no contexto estadual, bem
como lacunas de conhecimento. No total,
seis grupos foram selecionados: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

É COMPETÊNCIA DO COMITÊ
APOIAR TECNICAMENTE A
CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DOS MÓDULOS VINCULADOS
AO PAINEL DA
BIODIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO, ATUANDO
COMO UMA COMISSÃO
EXTERNA DE
ACONSELHAMENTO E
ORIENTAÇÃO CONSULTIVA.



Com a formulação do Comitê de Apoio, foram analisados os dados obtidos nas etapas
de pré-seleção e compilada uma nova lista de indicadores para validação junto aos
especialistas membros. Em plenária foi debatida a exclusão, modificação ou
consolidação de cada indicador apresentado, assim como a inclusão de novos, de modo
que ao final foram consolidados 22 indicadores (Figura 2).

A validação ocorreu através de reuniões remotas via plataforma Google Meet entre a
equipe da CPRH e os membros - titulares e suplentes - do Comitê de Apoio nos dias
25/11/21, 17/12/21, 28/12/21 e 04/04/22. 

 

10
Indicadores

4 
Indicadores

PRESSÃO ESTADO RESPOSTA

3.2 VALIDAÇÃO DE INDICADORES JUNTO AO COMITÊ
TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APOIO AO PAINEL DE

BIODIVERSIDADE

Figura 2: Número de indicadores consolidados e agrupados conforme a sua
representatividade no PSR Model. 

8
Indicadores
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  Tabela 1: Composição dos Indicadores de Pressão consolidados perante o Comitê de
Apoio Técnico-Científico.

 
IndicadorÁrea temática

P1 Desmatamento
Ilegal

Porcentagem de cobertura vegetal nativa
suprimida ilegalmente em relação a vegetação
nativa existente do bioma correspondente

P2 Urbanização Porcentagem de hábitats nativos perdidos ou
degradados no território de abrangência do
bioma Mata Atlântica em decorrência do
processo de urbanização

P3 Queimadas
Porcentagem de hábitats nativos queimados em
relação ao total de hábitats nativos no estado
 

P4 Espécies exóticas
invasoras

Espécies exóticas invasoras no território
estadual

P5
Fauna silvestre

capturada
Número de animais silvestres retirados do
habitat natural

P6 Poluição nos
corpos hídricos

Porcentagem de esgoto tratado em relação ao
esgoto coletado no estado

P7
Branqueamento de

corais
Número de dias com alerta de branqueamento
de corais

P8  Gases de efeito estufa 
 

Emissões antrópicas de gases de efeito estufa 
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Dentre os 22 indicadores consolidados foram trabalhados cerca de 17 temas
relacionados a biodiversidade, organizados nas categorias do PSR-Model (Tabela 1, 2 e
3).

4.1  LISTA CONSOLIDADA DE INDICADORES
 

Tabela 2: Composição dos Indicadores de Estado consolidados perante o Comitê de
Apoio Técnico-Científico.

 
IndicadorÁrea temática

E1
Remanescentes

de vegetação
nativa

Porcentagem da cobertura vegetal nativa
remanescente no ano atual com a vegetação
existente no ano anterior, por bioma

E2
Fragmentação da

paisagem

Porcentagem de fragmentos florestais
pequenos, porcentagem de área de borda e
grau de isolamento dos fragmentos

E3 Qualidade da água Índice médio da qualidade da água das bacias
hidrográficas de Pernambuco

E4
Espécies

ameaçadas
Índice de espécies ameaçadas com
ocorrência no estado de Pernambuco
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Tabela 3: Composição dos Indicadores de Resposta consolidados perante o Comitê de
Apoio Técnico-Científico.

 
 

Porcentagem de esgoto tratado em relação
ao esgoto coletado no estado

Financiamento: ICMS-
socioambiental

 

Número de municípios contemplados pelo
ICMS- socioambiental

IndicadorÁrea temática

R1

Proteção às
espécies

ameaçadas

Porcentagem de espécies ameaçadas de
extinção (por táxon) contempladas em planos
de ações para recuperação e conservação

R2

Restauração de
vegetação nativa

Porcentagem de área regenerada pelo total
de área a ser recuperada nos corredores
ecológicos

R3

Controle e manejo de
espécies exóticas

invasoras

Índice médio de efetividade de gestão de
unidades de conservação estaduais

R4

Porcentagem de espécies exóticas invasoras
contempladas em planos de ação em UC'sR5

Unidades de
conservação

Porcentagem de áreas abrangidas por UC's
municipais, estaduais e federais em relação
a área total do estado por bioma terreste e
marinho

R6

R7

Conhecimento
tradicional

Proporção de espécies consideradas
importantes/utilizadas por comunidades
tradicionais/locais 

R8

Financiamento: recursos
aplicados pelo governo

(excetuando os de
compensação ambiental)

Recursos financeiros executados para
conservação da natureza e paisagens
(SEMAS e CPRH) pelo governo estadual

Gestão de
unidades de
conservação

Financiamento:
compensação

ambiental

Saldo executado anualmente dos recursos
de compensação ambiental de UC’s pelo
total alocado

R9

R10
Produção e consumo

sustentáveis
 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis
(exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação
à quantidade total coletada
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Os 22 indicadores consolidados abordaram os 5 objetivos estratégicos e nove das 20
metas de Aichi (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2013). Nas figuras de 3 a
7 é possível verificar as áreas temáticas dos indicadores selecionados, sua
compatibilidade em cada meta por objetivo. É apresentado ainda, um resumo de cada
meta adaptado a partir das Metas Nacionais de Biodiversidade (CONSELHO NACIONAL
DA BIODIVERSIDADE, 2013). 

Figura 3: Áreas Temáticas dos indicadores selecionados, relacionadas com as Metas de
Aichi presentes no Objetivo Estratégico A. 

 
 

4.2   RELAÇÃO COM A CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE
BIOLÓGICA

Objetivo Estratégico A

Conhecimento
sobre a

biodiversidade

Produção e
consumo

sustentáveis

Subsídio à
conservação da
biodiversidade

Economia da
biodiversidade e

ecossistema

Produção e
consumo

sustentáveis

Financiamento:
ICMS -

socioambiental

Objetivo Estratégico A: Tratar as verdadeiras causas da perda de biodiversidade internalizando o tema
“biodiversidade” em todo o governo e sociedade.

Meta 1 A população brasileira terá conhecimento dos valores da biodiversidade
e das medidas que poderá tomar para conservá-la e utilizá-la de forma
sustentável.

Meta 2 Os valores da biodiversidade, geodiversidade e sociodiversidade serão
integrados em estratégias nacionais e locais de desenvolvimento e
erradicação da probeza e redução da desigualdade, sendo incorporado
em contas nacionais, conforme o caso, e em procedimentos de
planejamento e sistemas de relatoria.

Meta 3 Incentivos que possam afetar à biodiversidade, inclusive os chamados
subsídios perversos, terão sido reduzidos ou reformados, visando
minimizar os impactos negativos. Incentivos positivos para a
conservação e uso sustentável de biodiversidade terão sido elaborados e
aplicados, de forma consistente e em conformidade com a CDB, levando
em conta as condições socioeconômicas nacionais e regionais.

Meta 4 Governos, setor privado e grupos de interesse em todos os níveis terão
adotado medidas ou implementado planos de produção e consumo
sustentáveis para mitigar ou evitar os impactos negativos da utilização
de recursos naturais.
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Figura 4: Áreas Temáticas dos indicadores selecionados, relacionadas com as Metas de
Aichi presentes no Objetivo Estratégico B. 

 
 

Redução da
poluição

Desmatamento
ilegal

Urbanização

Queimadas

Diminuição da perda de
habitat

Remanescente de
vegetação nativa

Fragmentação da
paisagem

Manejo sustentávelPesca sustentável

Espécies exóticas
invasoras

Mudanças climáticas e
ecossistemas

Poluição nos
corpos hídricos

Qualidade da
água

Espécies exóticas
invasoras

Controle e manejo de
exóticas invasoras

Branqueamento
de corais

Objetivo Estratégico B

Gases de efeito
estufa
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Figura 4 continuação: Áreas Temáticas dos indicadores selecionados, relacionadas com
as Metas de Aichi presentes no Objetivo Estratégico B. 

 
 

Objetivo Estratégico B: Reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade e promover o uso
sustentável.

Meta 5 A taxa de perda de ambientes nativos será reduzida em pelo menos
50% (em relação as táxas de 2009) e, na medida do possível, levada a
perto de zero e a degradação e fragmentação terão sido reduziadas
significativamente em todos os biomas.

Meta 6 O manejo e captura de quaisquer estoques de organismos aquáticos
serão sustentáveis, legais e feitos com aplicação de abordagens
ecossistêmicas, de modo a evitar a sobre-exploração, colocar em prática
planos e medidas de recuperação para espécies exauridas, fazer com
que a pesca não tenha impactos adversos significativos sobre espécies
ameaçadas e ecossistemas vulneráveis, e fazer com que os impactos da
pesca sobre estoques, espécies e ecossistemas permaneçam dentro de
limites ecológicos seguros, quando estabelecidos cientificamente.

Meta 7 Estarão disseminadas e fomentadas a incorporação de práticas de
manejo sustentáveis na agricultura, pecuária, aquicultura, silvicultura,
extrativismo, manejo florestal e da fauna, assegurando a conservação
da biodiversidade.

Meta 8 A poluição, inclusive resultante de excesso de nutrientes, terá sido
reduzida a níveis não prejudiciais o funcionamento de ecossistemas e
da biodiversidade.

Meta 9 A Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras deverá estar
totalmente implementada, com participação e comprometimento dos
estados e com a formulação de uma Política Nacional, garantindo o
diagnóstico continuado e atualizado das espécies e a efetividade dos
Planos de Ação de Prevenção, Contenção e Controle.

Meta 10 As múltiplas pressões antropogênicas sobre recifes de coral e demais
ecossistemas marinhos e costeiros impactados por mudanças de clima
ou acidificação oceânica terão sido minimizadas para que sua
integridade e funcionamento sejam mantidos.
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Áreas
protegidas

Figura 5: Áreas Temáticas dos indicadores selecionados, relacionadas com as Metas de
Aichi presentes no Objetivo Estratégico C. 

 

Diversidade
genética

Espécies
ameaçadas

Objetivo Estratégico C

Unidades de
conservação

Gestão de
unidades de
conservação

Proteção às
espécies

ameaçadas

Fauna
silvestre

capturada

Espécies
ameaçadas

Objetivo Estratégico C:  Melhorar a situação da biodiversidade protegendo ecossistemas, espécies e
diversidade genética.

Meta 11 Serão conservadas, por meio de unidades de conservação
previstas na Lei do SNUC e outras categorias de área oficialmente
protegidas, como APP's, reservas legais e terras indígenas com
vegetação nativa, pelo menos 30% da Amazônia, 17% de cada um
dos demais biomas terrestres e 10% de áreas marinhas e
costeiras, principalmente áreas de especial importância para
biodiversidade e serviços ecossistêmicos, assegurada e respeitada
a demarcação, regularização e a gestão efetiva e equitativa,
visando garantir a interligação, integração e representação
ecológica em paisagens terrestres e marinhas mais amplas.

Meta 12 O risco de extinção de espécies ameaçadas terá sido reduzido
significativamente, tendendo a zero, e sua  situação de
conservação, em especial daquelas sofrendo maior declínio, terá
sido melhorada.

Meta 13 A diversidade genética de microrganismos, plantas cultivadas, de
animais criados e domesticados e de variedades silvestres,
inclusive de espécies de valor socioeconômico e/ou cultural, terá
sido mantida e estratégias terão sido elaboradas e implementadas
para minimizar a perda de variabilidade genética.
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Figura 6: Áreas Temáticas dos indicadores selecionados, relacionadas com as Metas de
Aichi presentes no Objetivo Estratégico D.

 

Serviços
ambientais

Acessos aos
recursos genéticos

Recuperação das
áreas degradadas

Objetivo Estratégico D

Restauração de
vegetação nativa

Objetivo Estratégico D:  Aumentar os benefícios da biodiversidade e serviços ecossistêmicos
para todos.

 

Meta 14 Ecossistemas provedores de serviços essenciais, inclusive
serviços relativos à água e que contribuem à saúde, meios de vida
e bem-estar, terão sido restaurados e preservados, levando em
conta as necessidades das mulheres, povos e comunidades
tradicionais povos indígenas e comunidades locais, e de pobres e
vulneráveis.

Meta 15
A resiliência de ecossistemas e a contribuição da biodiversidade
para estoques de carbono terão sido aumentadas através de
ações de conservação e recuperação, inclusive por meio da
recuperação de pelo menos 15% dos ecossistemas degradados,
priorizando biomas, bacias hidrográficas e ecoregiões mais
devastados, contribuindo para mitigação e adaptação à mudança
climática e para combate à desertificação.

Meta 16
O Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e a
Repatição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados de sua
Utilização terá entrado em vigor e estará operacionalizado, em
conformidade com a legislação nacional.
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Figura 7: Áreas Temáticas dos indicadores selecionados, relacionadas com as
Metas de Aichi presentes no Objetivo Estratégico E.

 

Objetivo Estratégico E

Estratégia
nacional de 

 biodiversidade

Mobilização de
recursos

Bases
científicas

tecnológicas

Conhecimento
tradicional

Conhecimento
tradicional

Financiamento:
compensação

ambiental

Financiamento:
recursos aplicado

pelo governo

Objetivo Estratégico E:  Aumentar os benefícios da biodiversidade e serviços ecossistêmicos para
todos.

 

Meta 17 A estratégia nacional de biodiversidade será atualizada e adotada
como instrumento de política, com planos de ação efetivos,
participativos e atualizados, que deverá prever monitoramento e
avaliações periódicas.

Meta 18 Os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de Povos
Indígenas, agricultores familiares e Comunidades Tradicionais
relevantes à conservação e uso sustentável da biodiversidade, e a
utilização consuetudinária de recursos biológicos terão sido
respeitados, de acordo com seus usos, costumes e tradições, a
legislação nacional e os compromissos internacionais relevantes, e
plenamente integrados e refletidos na implementação da CDB com
participação plena e efetiva de Povos Indígenas, agricultores
familiares e Comunidades tradicionais em todos os níveis relevantes.

Meta 19 As bases científicas, e as tecnologias necessárias para o
conhecimento sobre a biodiversidade, seus valores, funcionamento e
tendências e sobre as consequências de sua perda terão sido
ampliadas e compartilhadas, e o uso sustentável, a geração de
tecnologia e inovação a partir da biodiversidade estarão apoiados,
devidamente transferidos e aplicados. A compilação completa dos
registros já existentes da fauna, flora e microbiota, aquáticas e
terrestres, estará finalizada e disponibilizada em bases de dados
permanentes e de livre acesso, resguardadas as especificidades, com
vistas à identificação das lacunas no conhecimento dos biomas e
grupos taxonômicos.

Meta 20 Imediatamente apos a aprovação das metas brasileiras, serão
realizadas avaliações da necessidade de recursos para sua
implementação, seguidas de mobilização e alocação dos recursos
financeiros para viabilizar, a implementação, o monitoramento do
Plano Estratégico da Biodiversidade 2011-2020, bem como o
cumprimento de suas metas.

23



Para avaliação dos resultados de cada
indicador foi adotado, de forma adaptada, o
sistema de avaliação criado pelo governo
Suíço, denominado MONET (sigla para
Monitoramento do Desenvolvimento
Sustentável em alemão). Desde a COP-92,
a Suíça desenvolve e aprimora ferramentas
para seus programas de monitoramento
ambiental, incluindo um específico para a
biodiversidade (MONITORING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2004). 

Para aplicação deste método foram
descritos objetivos para cada indicador
consolidado. Estes objetivos foram
descritos com base no especificado na
legislação ou nos acordos e convenções
como a Convenção da Diversidade
Biológica - CDB. Para indicadores não
especificados nos instrumentos legais, os
casos foram avaliados de acordo com
opiniões de especialistas do Comitê de
Apoio e adaptados ao contexto estadual. 

No método MONET, a análise dos
resultados consistirá na verificação de dois
fatores: tendência esperada e tendência
observada. A tendência esperada refere-se
a avaliação dos dados mais recentes com o
objetivo estabelecido e a tendência
observada considera o desenvolvimento do
dado durante o período de observação. 

Assim como cada indicador foi validado
junto ao comitê seus objetivos e tendências
esperadas também passaram por
procedimentos de validação (ver quadro
referencial dos indicadores no Capítulo 6).0
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5.1 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
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MARCADORES DE
TENDÊNCIA ESPERADA

AUMENTO

REDUÇÃO

ESTABILIZAÇÃO SEM ALTERAÇÃO

MARCADORES DE
TENDÊNCIA OBSERVADA

AUMENTO

REDUÇÃO

5.2.2 Tendência observada 

A tendência observada é calculada com
base nos dados disponíveis para o período
em análise. Este cálculo depende se o
objetivo é qualitativo ou quantitativo, e  se o
prazo é definido ou não, bem como sobre a
periodicidade e duração da série temporal. 

5.2.1 Tendência esperada  

A tendência esperada é determinada pela
relação com o objetivo estabelecido para o
indicador, ela demonstrará qual direção o
dado deverá seguir em prol da conservação
da biodiversidade: Aumento, Redução ou
Estabilização (Figura 8a). 
 
Para os casos dos indicadores que não
possuem objetivo estabelecido, os
especialistas determinaram a tendência
desejada para o parâmetro observado. 

5.2.2.1 Verificação da tendência
observada a partir de indicadores com
objetivo qualitativo e sem prazo definido

Os objetivos definidos no âmbito do Painel
de Biodiversidade foram qualitativos
(Capítulo 6). Neste momento, para o
conjunto de indicadores consolidados, optou-
se pela não definição de prazos para os
objetivos. Frente a estas características, a
verificação da tendência observada ocorrerá
através do calculo da razão entre o último
valor disponível do indicador ou valor final
x(t1) no tempo (t1) e o valor inicial x(t0) no
tempo t0 de acordo com a fórmula:

Em certos casos, o desenvolvimento
observado não pode ser determinado por
motivos técnicos ou pela duração da série
temporal. Nestes casos o indicador,
portanto, não é qualificado (sem avaliação).

Mudança em % = (x(t1)/x(t0)-1)*100

Figura 8: Esquema de
representação das

classes de tendência
esperada (a) e tendência

observada (b). (a) (b)

A tendência observada será classificada da
seguinte maneira: Aumento, Redução e
Sem alteração (Figura 8b).

5.2 CLASSIFICAÇÃO DAS
TENDÊNCIAS
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 Tendência
 esperada

 Tendência 
observada

 POSITIVO
Em direção a

sustentabilidade.

Tendência esperada
igual a tendência

observada.

 NEGATIVO
Em sentido contrário ao

da sustentabilidade.

Tendência esperada
diferente da tendência

observada.

 INALTERADO
Nenhuma alteração

identificada

Figura 9: Conjunto de combinações para avaliação da tendência esperada em relação a
observada para definição do resultado final do indicador.

Resultado final

5.3 RESULTADO FINAL DO INDICADOR: AVALIAÇÃO DA
RELAÇÃO ENTRE O ESPERADO E SUA TENDÊNCIA

 

A comparação entre a tendência esperada e a tendência observada permitirá descrever
o significado do resultado em prol dos objetivos do painel, ou seja, a conservação da
biodiversidade. Essa avaliação consistirá na classificação do resultado final em Positivo,
Negativo ou Inalterado. Tais classes serão definidas a partir da combinação das
tendências esperadas e observadas conforme Figura 9 abaixo.
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A tendência observada é positiva se
corresponder à tendência esperada;
A tendência observada é negativa se
for o contrário da tendência esperada;
A tendência observada é inalterada se
sua mudança for inferior a + 3% e
superior a -3% (ver Figura 10), exceto
em casos devidamente documentados.
Esse limite pode ser substituído pelo
intervalo de confiança do indicador,
quando conhecido. 

Para indicadores sem objetivo quantitativo e
sem prazo definido, a avaliação entre as
combinações de tendência, deverá ocorrer
da seguinte forma:

Se a tendência esperada for a
estabilização, a tendência observada é
positiva se for inferior a +3% e, caso
contrário, é negativa. Não há tendência
observada inalterada neste tipo de
caso (ver Figura 11). A estabilização
corresponde de fato a um limite
superior que não deve ser excedido. O
cenário teórico de um limite inferior que
não deve ser ultrapassado ainda não
foi reportado no atual conjunto de
indicadores.
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+3%

-3% }

Figura 10: Avaliação de um indicador
sem objetivo quantificado com prazo
definido. 

Figura 11: Avaliação de um indicador
sem objetivo quantificado com prazo
definido cuja tendência visada é a
estabilização.
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Dimensão 
estratégica

Desmatamento ilegal

Reduzir a taxa de perda de cobertura vegetal nativa de forma
ilegal.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Pressão - P1

Porcentagem de cobertura vegetal nativa suprimida ilegalmente
em relação a vegetação nativa existente do bioma
correspondente

Tendência
esperada

Cálculo da perda de cobertura vegetal nativa em hectares ao
ano, quantificada com base na classificação da vegetação e
metodologia de análise geoespacial aplicada na plataforma
MapBiomas Alerta, que faz cruzamento com bases de
supressão de vegetação autorizada. Para o cálculo da
proporção será considerada a quantidade de cobertura vegetal
suprimida ilegalmente em relação a vegetação nativa existente
por bioma.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Diminuição

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Perda da cobertura vegetal nativa será verificada pelo Caburé
Biomas* a partir de integração com MapBiomas Alerta.

Objetivo B - Meta 5

06. DETALHAMENTO DOS INDICADORES CONSOLIDADOS

Neste capítulo estão dispostos os quadros referenciais dos 22 indicadores selecionados
e consolidados junto ao Comitê Técnico-científico de apoio ao painel de biodiversidade
do BioEmFoco - Programa de monitoramento da biodiversidade de Pernambuco.

INDICADORES DE PRESSÃO

Caburé Biomas* refere-se a uma plataforma web de integração de dados ambientais a
ser implementada no âmbito do Programa de Monitoramento da Biodiversidade -
BioEmFoco.
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Dimensão 
estratégica

Urbanização

Reduzir a perda e degradação de habitats nativos na área de
abrangência do bioma Mata Atlântica, hotspot para conservação
da biodiversidade, em decorrência dos processos de
urbanização.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Pressão - P2

Porcentagem de hábitats nativos perdidos ou degradados no
território de abrangência do bioma Mata Atlântica em decorrência
do processo de urbanização

Tendência
esperada

Cálculo da perda e degradação hábitats nativos (formações
florestais e formação natural não florestal - Campo Alagado e
Área Pantanosa, formação campestre, apicum, afloramentos
rochosos) em hectares ao ano, quantificados como base na
classificação da vegetação e do uso do solo (área urbanizada) e
metodologia de análise geoespacial aplicada na plataforma
MapBiomas. Para o cálculo da proporção será considerada a
quantidade de hábitat nativo perdido ou degradado pela
urbanização, pelo total de hábitats nativos na área de
abrangência do bioma Mata Atlântica.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Diminuição

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Perda e degradação de hábitats nativos será verificada pelo
Caburé Biomas, a partir de integração com MapBiomas. Área de
abrangência do bioma Mata Atlântica no estado de Pernambuco
será calculada conforme especificações do IBGE.

Objetivo B - Meta 5

INDICADORES DE PRESSÃO
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Dimensão 
estratégica

Queimadas

Reduzir a taxa de perda e degradação de hábitats nativos em
decorrência de queimadas.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Pressão - P3

Porcentagem de hábitats nativos queimados em relação ao total
de hábitats nativos no estado

Tendência
esperada

Cálculo do total de hábitats nativos (formações florestais e
formação natural não florestal - Campo Alagado e Área
Pantanosa, formação campestre, apicum, afloramentos rochosos)
queimados ao ano, quantificados como base na classificação da
vegetação e metodologia de análise geoespacial aplicada na
plataforma MapBiomas. Para o cálculo da proporção será
calculada a área de hábitats nativos queimados pela área total de
hábitats nativos existentes no estado.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Diminuição

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Perda e degradação de hábitats nativos, bem como total extensão
desta classificação será verificada pelo Caburé Biomas a partir de
integração com MapBiomas.

Objetivo B - Meta 5

INDICADORES DE PRESSÃO
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Dimensão 
estratégica

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Pressão - P4

Tendência
esperada

Frequência de atualização da lista

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 
Objetivo B - Meta 9

INDICADORES DE PRESSÃO

Espécies exóticas invasoras

Espécies exóticas invasoras no território estadual

Número de espécies presentes na lista estadual de espécies
exóticas invasoras. Na ausência da lista oficial deve ser
utilizada a lista validada de espécies exóticas invasoras do
Instituto Hórus.

Das espécies presentes na lista, verificar o número de espécies
monitoradas.

Diagnosticar e monitorar a redução de espécies exóticas
invasoras encontradas no território estadual.

Aumento 

Listas estaduais oficiais ou Instituto Hórus.
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Dimensão 
estratégica

Fauna silvestre capturada

Reduzir o número de animais silvestres retirados do hábitat
natural no território estadual.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Pressão - P5

Número de animais silvestres retirados do hábitat natural

Tendência
esperada

Número de animais silvestres retirados do habitat natural e
adentrados no CETRAS - Centro de Triagem e Reabilitação de
Animais Silvestres.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Diminuição

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Dados provenientes do CETRAS - Centro de triagem e
reabilitação de animais silvestres - CPRH.

Objetivo C - Meta 12

INDICADORES DE PRESSÃO
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Dimensão 
estratégica

Poluição nos corpos hídricos

Aumentar a proporção de esgoto tratado no território estadual.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Pressão - P6

Porcentagem de esgoto tratado em relação ao esgoto coletado
no estado

Tendência
esperada

Cálculo da proporção entre o Índice de tratamento de esgoto (%)
(IN016) e o Índice de coleta de esgoto (%) (IN015) fornecidos
pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS
do Ministério de Desenvolvimento Regional.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS do
Ministério de Desenvolvimento Regional.

Objetivo B - Meta 8

INDICADORES DE PRESSÃO
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Dimensão 
estratégica

Branqueamento de corais

Reduzir às múltiplas pressões antropogênicas sobre os recifes
de coral e demais ecossistemas marinhos e costeiros
impactados por mudanças de clima ou acidificação oceânica.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Pressão - P7

Número de dias com alerta de branqueamento de corais

Tendência
esperada

Número de dias com registro na classe de nível 1 ou 2 de alerta
de branqueamento dos corais fornecido diariamente pela
Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados
Unidos (National Oceanic and Atmospheric Administration –
NOAA) para estação virtual da APA Costa dos Corais.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

A depender de cenários futuros.

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados
Unidos (National Oceanic and Atmospheric Administration –
NOAA) - Coral Reef Watch - Alerta de Branqueamento de Corais.

Objetivo B - Meta 10

INDICADORES DE PRESSÃO
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Dimensão 
estratégica

Gases de efeito estufa

Monitorar as emissões de GEE para mitigar o agravamento do
aquecimento global antrópico.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Pressão - P8

Emissões antrópicas de gases de efeito estufa

Tendência
esperada

Total de Carbono Equivalente

Bianual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Atualização do inventário de emissões de gases do efeito estufa.

Objetivo B - Meta 10

INDICADORES DE PRESSÃO
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Dimensão 
estratégica

Remanescentes de vegetação nativa

Expandir a área de cobertura vegetal nativa no estado.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Estado - E1

Porcentagem da cobertura vegetal nativa remanescente no ano
atual com a vegetação existente no ano anterior, por bioma

Tendência
esperada

Cálculo da cobertura vegetal nativa em hectares ao ano,
quantificada como base na classificação da vegetação e
metodologia de análise geoespacial aplicada na plataforma
MapBiomas. Para o cálculo da proporção será calculada a
porcentagem de cobertura vegetal nativa no ano atual com a
vegetação existente no ano anterior.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Cobertura vegetal nativa será verificada pelo Caburé Biomas, a
partir de integração com MapBiomas.

Objetivo B - Meta 5

INDICADORES DE ESTADO
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Dimensão 
estratégica

Fragmentação da paisagem

Realizar o diagnóstico e monitoramento dos ecossistemas
nativos quanto a fragmentação da paisagem.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Estado - E2

Porcentagem de fragmentos florestais pequenos, porcentagem
de área de borda e grau de isolamento dos fragmentos

Tendência
esperada

- Proporção de fragmentos pequenos (até 50ha) em relação ao
total;
- Proporção de vegetação nativa localizada a menos de 50m da
borda;
- Distância média do fragmento vizinho mais próximo.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Classificação das formações florestais por metodologia a ser
definida, utilização da base de imagens do Caburé Biomas a
partir de integração com MapBiomas.

Objetivo B - Meta 5

INDICADORES DE ESTADO
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Dimensão 
estratégica

Qualidade da água

Manter o IQA médio de bom a ótimo.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Estado - E3

Índice médio da qualidade da água das bacias hidrográficas de
Pernambuco

Tendência
esperada

Produtório ponderado de nove parâmetros (pH, Oxigênio
Dissolvido, Coliformes, DBO, Temperatura, Nitrogênio Total,
Fósforo Total, Turbidez e Resíduo Total), conforme CETESB
(2017).

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Unidade de Monitoramento de Fontes Poluidoras - UMFP da
Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH.

Objetivo B - Meta 8

INDICADORES DE ESTADO
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Dimensão 
estratégica

Espécies ameaçadas

Aumento no Índice de espécies ameaçadas indicando que uma
maior quantidade de espécies avaliadas são classificadas
como LC (menos preocupante).

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Estado - E4

Índice de espécies ameaçadas com ocorrência no estado de
Pernambuco

Tendência
esperada

Índice de Espécies Ameaçadas com Ocorrência no Estado de
Pernambuco (Fórmula da IUCN - Bubb et al., 2009).

Frequência de atualização das Listas

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Lista Estadual de espécies ameaçadas para os táxons que
possuírem avaliação do risco de extinção e Lista Nacional para
os casos omissos.

Objetivo C - Meta 12

INDICADORES DE ESTADO
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Dimensão 
estratégica

Unidades de conservação

Aumentar, por meio de unidades de conservação previstas na
Lei do SNUC e SEUC, a proporção de áreas naturais
protegidas em cada bioma.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R1

Porcentagem de áreas abrangidas por UC's municipais,
estaduais e federais em relação a área total do estado por
bioma terrestre e marinho

Tendência
esperada

Somatório da área de abrangência das UCs Estaduais,
municipais e federais em razão da extensão territorial de cada
bioma e ambiente marinho.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Sistema de Informações Geográficas - SIG Caburé e dados da
Unidade de Gestão de Unidades de Conservação, ambos da
Agência Estadual de meio Ambiente - CPRH.

Objetivo C - Meta 11

INDICADORES DE RESPOSTA
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Dimensão 
estratégica

Gestão de unidades de conservação

Aumentar a efetividade de gestão de Unidades de
Conservação.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R2

Índice médio de efetividade de gestão de unidades de
conservação estaduais

Tendência
esperada

Índice médio de efetividade de gestão de unidades de
conservação estaduais apresentado no SAMGE - Sistema de
Análise e Monitoramento de Gestão de Unidades de
Conservação. 

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

SAMGE - Sistema de Avaliação, Monitoramento de Gestão de
Unidades de Conservação gerenciado pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Objetivo C - Meta 11

INDICADORES DE RESPOSTA
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Dimensão 
estratégica

 Proteção às espécies ameaçadas

Aumentar o número de espécies reconhecidas oficialmente
como ameaçadas de extinção no território pernambucano
contempladas com Planos de Ação.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R3

Porcentagem de espécies ameaçadas de extinção (por táxon)
contempladas em planos de ações para recuperação e
conservação

Tendência
esperada

Número das espécies da fauna e flora nativa ameaçadas de
extinção com Planos de Ação Nacionais e ou Estaduais, e
respectiva porcentagem (%) em relação ao total de espécies
da fauna e flora ameaçadas de extinção. Observação: cálculo
a ser realizado por táxon.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Unidade de Fomento e Gestão de Projetos - UFGP da Agência
Estadual de Meio Ambiente - CPRH.

Objetivo C - Meta 12

INDICADORES DE RESPOSTA
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Dimensão 
estratégica

 Restauração de vegetação nativa

Aumentar a proporção de área regenerada e a conectividade
entre ecossistemas naturais.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R4

Porcentagem de área regenerada pelo total de área a ser
recuperada nos corredores ecológicos

Tendência
esperada

Cálculo das áreas destinadas a restauração nos corredores
ecológicos pela área restaurada ou em processo de restauração.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

- Dados das áreas a serem restauradas devem ser informados
na "Estratégia de implantação" de cada corredor ecológico.
- A restauração das áreas apontadas será acompanhada via
geoprocessamento de imagem no Caburé Biomas.

Objetivo D - Meta 15

INDICADORES DE RESPOSTA
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Dimensão 
estratégica

 Controle e manejo de espécies exóticas invasoras

Aumentar o número de espécies presentes nos diagnósticos e
listas oficiais estaduais de Espécies Exóticas Invasoras
contempladas em Planos de Ação de Prevenção e Controle em
UC's.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R5

Porcentagem de espécies exóticas invasoras contempladas em
planos de ação em UC's

Tendência
esperada

Cálculo da proporção do número de espécies exóticas invasoras
presentes na Lista estadual de espécies exóticas invasoras em
relação ao número de espécies exóticas invasoras contempladas
em planos de ação de UC's no estado.

Frequência de atualização das Listas

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Número de espécies exóticas invasoras em Planos de Ação de
UC's será obtido a partir de informações obtidas pela Unidade
de Gestão de Unidades de Conservação - UGUC da Agência
Estadual de Meio Ambiente - CPRH.

Objetivo B - Meta 9

INDICADORES DE RESPOSTA
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Dimensão 
estratégica

 Conhecimento tradicional

Identificar as espécies nativas importantes em sistemas
socioecológicos, para diferentes propósitos, na subsistência
e/ou comércio em diferentes escalas.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R6

Proporção de espécies nativas consideradas
importantes/utilizadas por comunidades tradicionais/locais

Tendência
esperada

Número total de espécies nativas em relação ao número de
espécies relevantes em sistemas socioecológicos.
Levantamento de dados secundários.
- Observação: cálculo a ser realizado considerando o propósito
(medicinal, combustível etc.) e contexto (subsistência/comércio).

4 anos

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Unidade de Fomento e Gestão de Projetos da Agência Estadual
de Meio Ambiente - CPRH.

Objetivo E - Meta 18

INDICADORES DE RESPOSTA
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Dimensão 
estratégica

Financiamento: compensação ambiental

Utilizar todo o orçamento alocado no ano referente aos
recursos destinados à compensação ambiental.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R7

Saldo executado anualmente dos recursos de compensação
ambiental de UC’s pelo total alocado

Tendência
esperada

Cálculo da porcentagem do total liquidado ao ano em relação ao
orçamento atualizado do referido ano.
Portal da Transparência, aba de Planejamento e Orçamento,
campo de Ações e Programas.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Portal da Transparência na subação B135 - Acompanhamento
da aplicação dos recursos da compensação ambiental.

Objetivo E - Meta 20

INDICADORES DE RESPOSTA
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Dimensão 
estratégica

Financiamento: recursos aplicados pelo governo (excetuando
os de compensação ambiental)

Utilizar todo o orçamento alocado no ano referente às ações da
CPRH e SEMAS.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R8

Recursos financeiros executados para conservação da natureza
e paisagens (SEMAS e CPRH) pelo governo estadual

Tendência
esperada

Cálculo da porcentagem do total liquidado ao ano em relação ao
orçamento atualizado do referido ano para CPRH e SEMAS -
(Retirando os Recursos de Compensação Ambiental).

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Portal da Transparência, aba de Planejamento e Orçamento,
campo de Ações e Programas.

Objetivo E - Meta 20

INDICADORES DE RESPOSTA
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Dimensão 
estratégica

Financiamento: ICMS- socioambiental

Aumentar a adoção de práticas sustentáveis e a criação de
áreas protegidas no território estadual.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R9

Número de municípios contemplados pelo ICMS- socioambiental

Tendência
esperada

Número absoluto de municípios contemplados pelo ICMS-
socioambiental ao ano.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Tribunal de Contas de Pernambuco, informações quanto ao
repasse do ICMS Ecológico.

Objetivo A - Meta 3

INDICADORES DE RESPOSTA
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Dimensão 
estratégica

Produção e consumo sustentáveis

Aumentar a conservação dos recursos naturais a partir da
destinação adequada e reutilização de resíduos sólidos.

Área temática

Título do
indicador

Objetivo

Resposta - R10

Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria
orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total coletada

Tendência
esperada

Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria
orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total coletada.
Indicador IN031 do SNIS.

Anual

Forma de
mensuração

Fonte de 
cálculo

Intervalo de
 medição

Aumento

Relação com CDB
 (Metas de AICHI)

 

Sistema nacional de informações sobre saneamento - SNIS do
Ministério de Desenvolvimento Regional.

Objetivo A - Meta 4

INDICADORES DE RESPOSTA
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Quadro 1: Lista dos pesquisadores - especialistas membros titulares e suplentes por
grupo temático do comitê técnico científico de apoio ao painel da biodiversidade (parte 1

de 2).

ANEXO I

Grupo temático Nome do membro/ Instituição

Ambiente
costeiro-
marinho

1.

Simone Ferreira Teixeira/ Universidade de Pernambuco

Anna Carla Feitosa Ferreira de Souza/ Universidade Federal de Pernambuco 

Titular

Suplente

João Lucas Leão Feitosa/ Universidade Federal de Pernambuco

Ralf Tarciso Silva Cordeiro/ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Titular

Suplente

2. Mudanças
climáticas

Hernande Pereira da Silva/ Universidade Federal Rural de Pernambuco

Jones de Oliveira Albuquerque/ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Titular

Suplente

Mirco Solé Kienle/ Universidade Estadual de Santa Cruz - Bahia

Marco Jacinto Katzenberger Baptista Novo/ Universidade Federal de
Pernambuco 

Titular

Suplente

3. Proteção à
fauna silvestre

Yuri Marinho Valença/ Agência Estadual de Meio Ambiente

Eduardo Siqueira Tenório de Vasconcelos/ Agência Estadual de Meio Ambiente

Titular

Suplente

Bruna Martins Bezerra/ Universidade Federal de Pernambuco

Pedro Ivo Simões/ Universidade Federal de Pernambuco 

Titular

Suplente

Moacir Santos Tinôco/ Universidade Católica de Salvador - Bahia

Geraldo Jorge Barbosa de Moura/ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Titular

Suplente

4. Proteção à
flora e vegetação
nativa

Isabelle Maria Jacqueline Meunier/ Universidade Federal Rural de
Pernambuco

 Ana Carolina Borges Lins e Silva/ Universidade Federal Rural de
Pernambuco 

Suplente

Ulysses Paulino de Albuquerque/ Universidade Federal de
Pernambuco

Washington Soares Ferreira Júnior/ Universidade de Pernambuco 

Titular

Suplente

5.
Etnoconserva-
ção

Simone Almeida Gavilan/ Universidade Federal Rio Grande do Norte

Flávio José de Lima/ Universidade Federal Federal Rio Grande do Norte

Titular

Suplente
6. Poluição

Titular
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