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espécies (e.g. Moretti & Callisto, 2005;

Prólogo
O rio Doce é um dos grandes rios
brasileiros. Sua nascente se localiza no
Estado de Minas Gerais e, após viajar por
mais de 800 km, encontra o mar no litoral do
Espírito Santo (Espindola & Wendling,
2008). Em seu trajeto, recebe vários afluentes
de pequeno a grande porte (e.g. rio Piranga)
e, assim como outros grandes rios do sudeste
do Brasil (e.g. Paraná e São Francisco), provê
serviços ambientais essenciais para diversas
cidades, com destaque para a pesca e água
potável usada no abastecimento doméstico,

Vieira et al., 2005), algumas endêmicas
(Abell et al., 2008; Azevedo-Santos & Roxo,
2015), outras não descritas formalmente pela
ciência (e.g. em Azevedo-Santos & Roxo,
2015). Suas lagoas marginais são elementos
emblemáticos de sua paisagem (e.g. as
Lagoas do Parque Estadual do Rio Doce),
que abrigam, por exemplo, grande parte da
fauna zooplanctônica do Estado de Minas
Gerais (veja Maia-Barbosa et al., 2014 para
mais informações).
Infelizmente,
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degradação ambiental se instalou na bacia, de

Esta catástrofe, considerada pela imprensa

maneira abrangente e sistêmica, afetando a

brasileira como uma das piores deste século,

biodiversidade e a provisão de serviços

matou dezenas de seres humanos e milhares

ambientais. Isso inclui o desmatamento das

de outros organismos – e.g., peixes e répteis

matas ciliares (Espindola & Wendling, 2008),

(IBAMA,

a construção de barragens hidrelétricas

Famílias foram desalojadas e o abastecimento

(Lopes et al., 2012), o despejo de efluentes

hídrico de algumas cidades ficou seriamente

domésticos e industriais, a introdução de

comprometido (IBAMA, 2015), afetando

espécies não nativas (Peixoto & Brandão,

também

2010; Belei et al., 2012; Marques et al.,

agricultura. Além disso, concentração de

2013), a sobre-exploração pesqueira (Vieira,

metais pesados como mercúrio, arsênio, ferro

2009), dentre outras perturbações. Como se

e chumbo foram encontrados nas águas do rio

não bastasse esse conjunto de fatores que, por

Doce acima das concentrações aceitáveis

si só, comprometem o uso dos recursos

pelos órgãos ambientais (IGAM, 2015). As

naturais em curto e longo prazo, mais

consequências negativas para a sociedade

recentemente este rio foi acometido por uma

foram imediatas – porém, como já bem
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2015;
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Portal
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2015).

como

a

as

sociedades humanas são dependentes dos
Perspectivas após uma dura lição

ecossistemas aquáticos.

Ainda não se sabe, com precisão, a
real extensão dos impactos no rio Doce e seus
Tragédia ambiental instantânea

ecossistemas associados. Por isso, esse é o
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estocagem de espécies não nativas). Cabe

restringem a ele, visto que os maiores rios do

ressaltar a necessidade da participação dos

país encontram-se em elevado nível de

governos

e

degradação ambiental (Agostinho et al.,
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editais

específicos para o rio Doce). Seria muito
oportuno que os limnólogos brasileiros se
unissem a colegas de diferentes expertises em
suas universidades, centros de pesquisa e
demais institutos para desenvolver projetos e

Como

falou

Victor-Marie Hugo:

“Tudo o que está morto como fato, continua
vivo como ensino”. Felizmente o rio Doce
não morreu, mas que esta tragédia sirva de
lição para adoção de práticas ambientalmente
mais sustentáveis no país.
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