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Resumo O conceito de integridade ecológica estrapolou os estudos e pesquisas 

disciplinares em ecologia para ser incorporado às políticas públicas, sobretudo no 

âmbito mundial. Este conceito vem principalmente aliado a instrumentos de 

monitoramento das bacias hidrográficas, no processo de gestão das águas. Sua 

incorporação reflete a necessidade de fortalecer nas políticas públicas a necessidade de 

contabilizar e compatibilizar também as necessidades dos ecossistemas, sobretudo de 

água doce. No entanto, no Brasil, este conceito não foi incorporado às políticas de 

gestão das águas. Disciplinar a gestão das águas requer políticas públicas com metas 

claras do que se quer atingir, além de um sistema de governança fortalecido e 

articulado, chave para o sucesso desta gestão. Regular, criar metas, em que as 

instituições envolvidas na governança das águas possam pactuar em torno de objetivos 

comuns. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os serviços ambientais providos pelos ecossistemas são de grande relevância 

para a sustentabilidade dos mais diversos processos, como por exemplo, a manutenção 

da qualidade do ar e consequente controle da poluição, da temperatura, precipitação e 

até enchentes, cada vez mais comuns nos centros urbanos, atingindo também as áreas 

rurais. Os benefícios a longo-prazo incluem a provisão desses bens e serviços de forma 

sustentável, bem como a capacidade de adaptação dos ecossistemas para responder às 

futuras alterações ambientais, como as mudanças do clima (Baron et al., 2002).  

Historicamente, o homem tem utilizado os rios mais que nenhum outro tipo de 

ecossistema (Arthington e Welcomme, 1995). Desta forma, a importância dos recursos 

hídricos está gerando uma nova estrutura administrativa que pode ser adaptada para o 

estudo e manejo de outros recursos (Hogan, 2005). Entretanto, a gestão dos 

componentes ambientais de um ecossistema vem sendo conduzida de forma isolada e 

desconexa, não permitindo desta forma, um olhar integrado sobre os territórios e as 

mudanças ambientais que nele ocorrem.  

Neste contexto, o uso do termo integridade ecológica tem grande aplicação para 

o gerenciamento de ecossistemas aquáticos, pois estabelece uma definição que pode ser 
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tecnicamente mensurável e socialmente consensada sobre a idéia de bom estado 

ambiental de um ecossistema, mesclada com sustentabilidade, qualidade, dano e 

degradação ambiental (Bidegain e Pereira, 2005).  

Apesar de pouco difundido no Brasil, o conceito de integridade ecológica, 

aplicado à gestão das águas, é chave para o entendimento dos processos e mudanças 

ambientais dos sistemas que compõem a bacia hidrográfica, sendo de fundamental 

importância para garantir a conservação dos recursos naturais. A noção de integridade é 

amplamente utilizada como base conceitual para a avaliação local e regional das 

condições dos ecossistemas aquáticos, além de comparar os impactos ao longo de bacias 

hidrográficas (Karr and Chu, 1999).  

A primeira referência ao conceito de integridade ecológica pode ser encontrada 

na declaração de Leopold (1949 apud Andreasen, 2001), em seu ensaio sobre a ética da 

terra2. Sua citação, apesar de inovadora ao discutir o tema, não deixava claro o que 

significava integridade, sendo este conceito mais tarde elucidado e melhor definido por 

Karr and Dudley (1981). Para estes autores, a integridade ecológica é descrita como a 

capacidade de um ecossistema suportar e manter uma comunidade de organismos 

equilibrada, integrada e adaptada, com uma composição, diversidade e organização 

funcional de espécies, comparada aquele ecossistema da região similar, sem distúrbio 

associado (Tradução livre de Karr and Dudley 1981, apud Andreasen, 2001). Este 

conceito é o mais amplamente utilizado para conceituar a integridade ecológica dos 

ecossistemas aquáticos, sendo consenso na comunidade científica.  

Segundo Angermeier e Karr (1994), a integridade ecológica pode ainda ser 

definida como a manutenção de todos os processos e atributos internos e externos que 

interagem com o meio ambiente, de forma que a comunidade biótica corresponda ao 

estado natural de um tipo de ecossistema aquático específico, de acordo com os 

princípios da auto-regulação, resiliência e resistência. Outro conceito define a 

integridade ecológica dos sistemas como “a manutenção da estrutura e função de uma 

comunidade, característica de um local particular ou considerado satisfatórios para a 

sociedade” (Cairns, 1977 apud Villa e McLeod, 2002).  

Diversos conceitos relacionados à integridade dos ecossistemas foram 

apresentados na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 

1992, combinando aspectos funcionais e estruturais dos ecossistemas com as 

necessidades humanas e expectativas futuras.  



O termo integridade ecológica pode ser ainda descrito por outras características 

comumente associadas, como a sustentabilidade e a resiliência. O conceito de 

sustentabilidade associado à integridade ecológica reforça o foco na manutenção dos 

ecossistemas e todos os seus componentes e processos em uma condição onde estes 

possam continuar a prover bens e serviços ecossistêmicos, que são naturalmente capazes 

de oferecer. A resiliência, por sua vez, é a capacidade deste ecossistema de recuperar 

sua integridade, ou condição original, após uma perturbação, seja ela de ordem natural 

ou produto das atividades humanas.  

Villa e McLeod (2002), ressaltam ainda que a saúde dos ecossistemas pode ser 

composta por três propriedade: i) vigor, uma medida da atividade, tais como o 

metabolismo ou a produção primária; ii) organização, referindo – se a estrutura das 

interações entre os componentes do sistema; e iii) resiliência, como definido por Holling 

(1973 apud Villa e McLeod, 2002). A definição, bem como o funcionamento pleno de 

tais propriedades está intimamente relacionada às vulnerabilidades, discutidas na seção 

anterior. Holling (1973 apud Villa e McLeod, 2002) define a resiliência como a 

habilidade de um sistema em manter sua estrutura e padrão de comportamento na 

presença de um estresse.  

Para fins deste estudo foi adotado o conceito de integridade ecológica 

previsto no Plano de Bacia do Comitê Lagos São João, definido da seguinte forma:  

“Um ecossistema aquático tem integridade ecológica quando todas suas espécies 

nativas estão representadas por populações acima dos limiares de extinção; seus 

componentes físicos e estrutura apresentam-se conservadas e quando todos os ciclos, 

processos, fluxos e interações ecológicas que o mantém produtivo e dinamicamente 

estável encontram-se em pleno funcionamento, ofertando permanentemente serviços e 

recursos ambientais e possibilitando usos múltiplos e benefícios sustentáveis para a 

sociedade.” (Bidegain e Pereira, 2005)  

É importante compreender que o fato de um ecossistema já alterado ter sua 

integridade ecológica garantida, não implica em um alcance da condição natural desse 

sistema. Grande parte dos esforços em reestabelecer a condição original dos 

ecossistemas falharam por basear suas avaliações nas comparações com as condições 

naturais de referência de tipos específicos de rios (Jungwirth et al., 2002). Esta condição 

é definida não pelo alcance da condição original, e sim pela garantia do funcionamento 

integrado de todos os componentes dos ecossistemas, sejam estes físicos, químicos, 

biológicos, econômicos e socioambientais.  



A manutenção do bom funcionamento e das propriedades dos ecossistemas da 

bacia deve ser incorporada aos sistemas de gestão e às políticas como uma meta comum 

a ser alcançada. Manter ou restaurar a integridade ecológica dos ecossistemas, e desta 

forma da bacia hidrográfica, deve ser o principal objetivo das políticas das águas, 

visando garantir e compatibilizar as diferentes demandas por este recurso. Este conceito 

estabelece uma base fundamental para a gestão, pois manter a integridade ecológica de 

um ecossistema aquático é fundamental para que todos os usos múltiplos possam 

coexistir e permanecerem por longo tempo gerando empregos, renda e oportunidades de 

negócios (Bidegain e Pereira, 2005).  

De fato, a integridade ecológica é um conceito chave na gestão dos recursos 

naturais e na proteção do meio ambiente (Andreasen et. al, 2001), sendo amplamente 

incorporada a diversas políticas internacionais, particularmente na América do Norte e 

Europa. Como exemplo, este conceito é um requisito fundamental da Clean Water Act, 

sendo amplamente utilizada pela U.S. Environmental Protection Agency (EPA).  

Essas políticas têm seu foco principal nos impactos das ações antrópicas sobre 

os ecossistemas aquáticos (leito dos rios e margens), não sendo, e em muitos casos, 

adotada a perspectiva do território. Particularmente, a Diretiva Quadro Européia da 

Água (EU Water Framework Directive), retificada em 1999, adotou uma nova 

estratégia, onde as futuras avaliações da integridade ecológica vão além do leito dos rios 

e margens, para incluir o entorno. Além disso, a Diretiva Quadro Européia defende um 

manejo integrado de bacias hidrográficas, que explicitamente considera os impactos 

remotos que afetam os locais de interesse específico, como por exemplo, um rio ou 

lagoa.  

As intervenções humanas nos ecossistemas, por sua vez, implicam não apenas 

em consequências ecológicas, mas também políticas e econômicas. A urbanização, por 

exemplo, compromete a integridade ecológica dos rios por interromper as conexões 

entre segmentos da bacia hidrográfica e por alterar a 32  

 



hidrologia, a qualidade da água, as fontes de energia, a estrutura dos habitat e as 

interações bióticas (Karr, 1998).  

O monitoramento dos atributos dos recursos hídricos e do território, associados à 

integridade ecológica da bacia, deve ser realizado através do uso de indicadores. O uso 

de indicadores é frequentemente incorporado as políticas e regulamentações a fim de 

monitorar a integridade ecológica de bacias hidrográficas (Carignan and Villard, 2001; 

Moyle and Randall, 1998), sendo, portanto fundamentais para avaliar não apenas o nível 

de conservação da bacia, mas também a eficiência dos sistemas de gestão.  

Os ecossistemas aquáticos refletem o uso e a ocupação da bacia na qual se 

inserem, sendo, portanto bons indicadores da integridade ecológica da bacia 

hidrográfica (Bidegain e Pereira, 2005). O reconhecimento da relação dos impactos das 

atividades humanas sobre a integridade ecológica é essencial para uma adequada 

avaliação e gestão de bacias hidrográficas (Mattson e Angermeier, 2007). Se integridade 

ecológica remete para nosso sentido da plenitude e bem estar de um sistema ecológico 

então a avaliação da integridade deve começar com uma análise do sistema que estamos 

examinando (Kay, 1993).  

Tradicionalmente, a avaliação de impactos ambientais em ecossistemas 

aquáticos tem sido realizada através da medição de alterações nas concentrações de 

variáveis físicas, químicas. Este sistema de monitoramento, juntamente com a avaliação 

de variáveis microbiológicas, constitui-se como ferramenta fundamental na 

classificação e enquadramento de rios e córregos em classes de qualidade de água e 

padrões de potabilidade e balneabilidade humanas (Goulart e Callisto, 2003). Este 

apresenta suas vantagens em detectar de forma precisa modificações nas características 

física e químicas da água, bem como quantificá-las, porém é ineficiente em retratar um 

ambiente tão dinâmico quanto o dos ecossistemas aquáticos, e por sua vez a bacia.  

Buss et al.. (2003), argumenta em seu trabalho que o monitoramento tradicional 

(físico, químico e bacteriológico) não é suficiente para atender aos usos múltiplos da 

água, além de não considerar os aspectos biológicos dos sistemas. Explica ainda que 

para inserir nas análises a avaliação dos aspectos biológicos dos ecossistemas, podem 

ser utilizadas duas metodologias: os métodos “bottom-up”, que utilizam dados de 

laboratórios por experimentações simples que são utilizadas para representar cenários 

mais complexos; e a metodologia “top-down”, que através da mensuração das alterações 

da organização estrutural e funcional das comunidades biológicas ou dos ecossistemas, 

avaliam em um nível macro os impactos ambientais.  



Ao avaliar as metodologias descritas anteriormente o autor sugere a adoção de 

ferramentas top-down para análise da qualidade das águas, por sua avaliação eficiente 

dos seguintes fatores:  

• a perda real da diversidade de espécies, em vez de avaliarem os efeitos indiretos dos 

agentes estressores;  

• o efeito sinergético das alterações antropogênicas ocorridas na bacia hidrográfica (por 

exemplo, a soma dos efeitos do desmatamento, da entrada de pesticidas e de efluentes 

domésticos);  

• a qualidade da água por métodos relativamente simples e de baixo custo;  

• o impacto de espécies exóticas sobre a fauna e flora locais; e  

• a integridade ecológica dos ecossistemas aquáticos.  

Neste sentido, a adoção do biomonitoramento somado ao monitoramento 

tradicional torna-se uma ferramenta importante na avaliação da integridade ecológica 

dos ecossistemas. Não há dúvidas de que as abordagens de monitoramento biológico 

são essenciais para atingir as metas de sustentabilidade ecológica (Bunn & Daves, 

2000).  

Outras metodologias de monitoramento, e indicadores específicos para avaliação 

da integridade ecológica dos ecossistemas são apresentadas em diversos trabalhos 

científicos, citados por Kay (1993) em seu artigo, para sedimentos de fundo, áreas 

úmidas, ecossistemas de rios, e para parques nacionais, por exemplo.  

O termo integridade ecológica pode ser aplicado a diferentes sistemas, variando 

em escala de abordagem, hierarquia, tipo de ambiente, limites, etc. Um passo 

importante nas abordagens utilizando a integridade ecológica como chave para 

avaliação dos ecossistemas é a identificação da perspectiva contextual, podendo ser 

aplicada tanto para um trecho de um rio, como para uma bacia hidrográfica, e por sua 

vez, a todos os ecossistemas que a compõe.  

No Brasil o conceito de integridade ecológica não é adotado ou considerado nas 

políticas ambientais e de recursos hídricos. A política das águas – Lei Federal nº 

9.433/97 -, por exemplo, refere-se somente a água para atender as necessidades e 

atividades humanas, sem contabilizar os ecossistemas.  

A adoção da integridade ecológica como conceito chave, acompanhando o 

movimento mundial, oferecia ao Brasil uma série de benefícios ao manejo integrado de 

bacias hidrográficas, como instrumento de monitoramento da qualidade ambiental, 

podendo ser ainda uma grande influência para as políticas ao promover a integração das 



agendas ambientais, das águas e do território. No entanto, tal decisão demanda forte 

vontade política, pois deve ser acompanhada de altos investimentos em monitoramento 

ambiental e estudos sobre a capacidade de suporte do ambiente para manutenção da 

integridade ecológica da bacia hidrográfica. 


