
Nossa missão é gerar 
conhecimento para 
apoiar o uso sustentável e 
conservação dos sistemas 
aquáticos de todo o mundo.

griffith.edu.au/ari

Instituto 
Australiano 
de Rios

http://griffith.edu.au/ari


O instituto Australiano de Rios 
na Universidade de Griffith é 
um líder mundial em pesquisa 
e educação sobre rios, zonas 
costeiras e bacias hidrográficas. 
Através de uma visão integrada 
das bacias hidrográficas – que 
considera desde as cabeceiras  
de rio até o oceano – buscamos 
gerar conhecimento para 
apoiar a reabilitação, uso 
sustentável e conservação de 
ecossistemas aquáticos.

Nos dedicamos ao treinamento e 
capacitação dos nossos funcionários e 
estudantes para tornarem-se líderes 
na indústria de recursos hídricos, no 
governo e na comunidade científica. Nós 
buscamos combinar a concessão de bolsas 

de estudos com a provisão de serviços 
à sociedade através da geração de 
conhecimento, treinamento e assessoria  
na gestão de sistemas aquáticos.

Através de parcerias com o governo e a 
indústria nos certificamos de que nossas 
pesquisas serão relevantes, inovadoras 
e acertivas para atender aos desafios de 
segurança de água e sustentabilidade  
dos sistemas aquáticos em face a 
mudanças globais.

Pesquisadores do IAR
O Instituto Australiano de Rios é 
composto por um grupo principal de 
62 pesquisadores com especialidades 
abrangendo ciências ambientais e 
sociais, economia de recursos e direito. 
Os pesquisadores do IAR tem uma rede 
ativa de colaboradores internacionais 
e nossa ciência têm alcançado impacto 
significativo em todo o mundo.

Estudantes do IAR
O Instituto Australiano de Rios oferece 
cursos de iniciação científica, mestrado 
e doutorado alinhados com nossas 
principais áreas de especialização. Além 
disso, a Universidade de Griffith oferece 
um excelente ambiente de aprendizagem 
– nossos alunos recebem experiência 
incomparável ao trabalhar com nossos 
notáveis pesquisadores, em laboratórios 
de excelência mundial e diversos locais  
de campo.



Grandes desafios
Existem inúmeras ameaças 
aos ecossistemas aquáticos 
que devem ser tratadas sob 
uma perspectiva que equilibra 
preocupações ambientais, 
sociais e econômicas. Nossas 
pesquisas visam abordar 
quatro grandes desafios  
para a sociedade:

• equilibrar	a	necessidade	de	uso	da		
água	para	seres	humanos	e	a	natureza

• detenção	do	declínio	da		
biodiversidade	aquática

• lidar	com	a	poluição	das	vias	navegáveis

• tornar	as	bacias	hidrográficas	mais	
resilientes	às	mudanças	climáticas.

Para	enfrentar	esses	desafios	nossas	
pesquisas	são	organizadas	em	nove	áreas	
temáticas	fundamentais.

Biodiversidade e gestão 
da conservação
Integramos uma ampla gama de pesquisas 
na ciência teórica e aplicada, e estudos 
laboratoriais e de campo com o uso de 
modelos contemporâneos e ferramentas 
de tomada de decisão, apoiando a 
conservação e gestão da biodiversidade 
aquática. A importância desse trabalho 
está relacionada ao relatório mundial 
sobre vida selvagem de 2016 (World 
Wildlife Fund Living Planet Report 2016), 
que identificou que a biodiversidade 
aquática está em declíneo três vezes mais 
rápido do que a biodiversidade terrestre e 
marinha. Nossas pesquisas visam prover:

• denteção do declínio da  
biodiversidade aquática

• busca do equilíbrio das necessidades  
de uso de água dos seres humanos  
e da natureza

• e ferramentas multi-objetivo, e  
multi-ação necessáras para sustentar  
a biodiversidade.

Utilizando abordagens  
técnicas e analíticas para o 
planejamento de conservação 
da diversidade.

Reduzindo os riscos para  
a segurança de água
Nós desenvolvemos métodos para proteger 
a qualidade da água para a saúde humana em 
áreas urbanas. Os desafios e incertezas das 
mudanças climáticas e crescente urbanização 
fazem nossa pesquisa vital para a gestão 
da água no futuro. Nos concentramos em 
quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas (Sustainable 
Development Goals - SDG): água limpa e 
saneamento (SDG6), cidades e comunidades 
sustentáveis (SDG11), consumo e produção 
responsáveis (SDG12) e vida dentro d’água 
(SDG14). Nós avaliamos:

• as necessidades de resiliência no 
abastecimento de água

• o impacto químico da descarga de  
águas residuais e de águas pluviais em 
sistemas aquáticos

• e especialização na integração de zonas 

húmidas em ciclos de água urbanos.

Pesca sustentável e 
ecossistemas costeiros
Nós fornecemos soluções práticas e baseadas 
em evidências para enfrentar os crescentes 
desafios de proteger a saúde dos ecossistemas 
costeiros, sua biodiversidade e a pesca, contra 
excessivos nutrientes e agentes tóxicos, e 
pressões da pesca e mudanças climáticas. Os 
ecossistemas marinhos estão sob crescente 
pressão por parte dessas ameaças, mas eles 
também suportam atividades altamente 
valorizadas pelos humanos, incluindo turismo, 
pesca, aquacultura e recreação. Em uma era 
de rápidas mudanças globais procuramos 
valorizar ainda mais os derivados dos 
ecossistemas costeiros, incluindo o turismo,  
a pesca, a aquacultura e a recreação.  
Nós apoiamos:

• esforços para tornar a pesca e a 
aquacultura sustentáveis

• biodiversidade e planejamento  
de conservação

• métodos e abordagens para monitorar e 
reduzir a poluição terrestre e seu impacto

• e formas de lidar com os impactos das 
mudanças climáticas e desenvolver 
estratégias de mitigação.



Recuperação de sistemas 
terréstres e aquáticos
Abordamos a necessidade de melhorar o 
sucesso e a sustentabilidade dos esforços 
de restauração e reabilitação dos sistemas 
terréstres e aquáticos. Muitas das nossas 
bacias hidrográficas e ecossistemas 
aquáticos - e os serviços que prestam 
às pessoas - estão sendo degradados. 
Milhões de dólares são gastos em sua 
reparação, muitas vezes com sucesso 
limitado. Buscamos compreender os 
impactos de fatores de estresse em todos 
os aspectos das bacias hidrográficas 
e ecossistemas aquáticos associados, 
e investimos no desenvolvimento de 
ferramentas para otimizar o investimento 
em ações locais. Visamos:

• identificar o equilibrio ambiental para as 
necessidades de uso da água

• proteger a biodiversidade aquática e 
restaurar os serviços dos ecossistemas

• reduzir a poluição terrestre das  
vias navegáveis

• e tornar bacias hidrográficas, estuários 
e zonas costeiras mais resilientes às 
mudanças climáticas.

Aumentando o sucesso da 
reabilitação de sistemas 
terrestres e aquáticos.

Conectando solo e água
Nós fornecemos ferramentas para 
proteger e manter a qualidade e 
quantidade de água na escala de bacia 
hidrográfica. Nossas pesquisas exploram 
como o melhoramento do manejo da 
terra, incluindo práticas agrícolas e de 
mineração, pode reduzir a poluição e 
melhorar a saúde dos rios. Nossa pesquisa:

• fornece soluções para o setor agrícola 
para reduzir a pegada de carbono  
e nutrientes

• aumenta a capacidade de monitoramento

• contribui com planos para o 
gerenciamento de águas residuais  
em locais de reabilitação de áreas  
de mineração

• e ajuda a proteger os ecossistemas 
costeiros.

Combatendo a poluição 
terrestre das vias navegáveis.

Abordagens inovadoras 
para monitoramento  
e relatórios
Nosso objetivo é produzir ferramentas de 
monitoramento custo-eficientes, sensíveis 
e robustas que apóiem a avaliação e 
monitoramento de ecossistemas aquáticos 
levando a uma tomada de decisão mais 
efetiva. Nossa pesquisa busca detectar e 
modelar com mais precisão as tendências 
em condições ecológicas, identificar 
ameaças emergentes, testar hipóteses 
e avaliar a eficácia das intervenções de 
manejo. Visamos:

• detectar e diagnosticar fontes de 
ameaça ambiental

• usar técnicas de levantamento e 
monitoramento para avaliar a  
condição de espécies, populações e 
processos ecológicos

• e fornecer previsões quantitativas 
de respostas a distúrbios naturais e 
antropogênicos e ações de reabilitação.

Produzindo ferramentas  
de monitoramento para  
apoiar o manejo de 
ecossistemas aquáticos.



Ecossistemas  
aquáticos em face a 
mudanças climáticas
Nossas pesquisas tem como objetivo 
compreender os impactos das mudanças 
climáticas e apoiar a necessidade urgente 
de se adaptar aos seus efeitos em 
ecossistemas aquáticos já sob estresse. 
As mudanças climáticas alteraram 
fundamentalmente o ciclo da água através 
de mudanças diretas no tempo, duração 
e magnitude dos eventos de chuva, 
aumento das temperaturas e aumento 
do nível do mar. Buscamos compreender 
como essas mudanças irão se comportar 
nos diferentes tipos de ecossistemas 
aquáticos, considerando a escala e como 
isso afetará as espécies presentes. 
Examinamos as múltiplas dimensões dos 
impactos das mudanças climáticas nos 
ecossistemas aquáticos e fornecemos:

• estratégias de mitigação para combater 
os impactos das mudanças climáticas

• e informações sobre estratégias de 
adaptação às mudanças climáticas.

Combatendo os impactos das 
alterações climáticas nos 
ecossistemas aquáticos.

Água e sociedade
Nós reunimos a pesquisa em ciências 
naturais e sociais para melhor informar a 
tomada de decisão e implementação de 
práticas efetivas de gestão em sistemas 
socioecológicos complexos. Trabalhamos ao 
lado de cientistas para ajudar a planejar os 
benefícios da inovação científica em termos 
econômicos e sociais, nos contextos legais 
e governamentais relevantes. Nós:

• adotamos uma perspectiva “sócio-
ecológica” e fornecemos resultados 
práticos efetivos de soluções científicas

• fornecemos um contexto de  
negócios “business case” para  
reparar ecossistemas

• e fornecemos opções políticas para 
alcançar o gerenciamento integrado  
de ecossistemas aquáticos.

Reunindo as ciências naturais 
e sociais para o gerenciamento 
de vias navegáveis.

Prevendo o futuro da água
Somos especializados em descrever 
e prever a resposta dos ecossistemas 
aquáticos à mudanças ambientais usando 
modelos de ecossistema. Contamos com 
a experiência dos pesquisadores do IAR 
em ciências naturais e sociais, e aplicamos 
modelos para trazer uma perspectiva 
interdisciplinar. Nós provemos:

• aconselhamento quantitativo para 
informar na tomada de decisões sobre  
a gestão dos ecossistemas aquáticos

• fronteiras ecológicas e jurisdicionais  
para prever os efeitos de distúrbios 
regionais e globais

• ferramentas para equilibrar as 
necessidades humanas de uso da água  
e recursos ecológicos com as 
necessidades dos ecossistemas

• e treinamento para a próxima geração  
de cientistas quantitativos.



Se você gostaria de estudar conosco ou 
colaborar com pesquisas, visite o nosso site 
para obter mais informações sobre nossas 
pesquisas, instalações, últimas notícias, 
eventos ou juntar-se à nossa equipe.

Estude
• Leia sobre nossos alunos atuais  

e suas pesquisas
• Tópicos em potencial para teses  

de doutorado
• Entre em contato com  

supervisores potenciais

Colaborare
• Leia sobre nossas parcerias atuais
• Descubra sobre nossos projetos  

de pesquisa atuais
• Contacte-nos para discutir novas 

parcerias de pesquisa

Envolva-se
• Contacte-nos para descobrir mais

Contatos
	E	 ari@griffith.edu.au

	T	 +61	(0)7	3735	7153	

	 	 GriffithARI

catchmenttocoast.wordpress.com

griffith.edu.au/ari
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