Samarco conclui segunda expedição sobre a presença de peixes no Rio Doce
Análise dos dados deverá estar concluída em 30 dias. Estudo anterior revelou que área da bacia
do rio Doce afetada pelo acidente é inferior a 1% e que os peixes continuam presentes

Entre os dias 17 e 22 de março, a equipe da ACQUA Consultoria realizou um segundo
mapeamento da presença de peixes na região do rio Doce afetada pela passagem da
pluma de turbidez advinda do acidente na barragem de Fundão.
A primeira expedição ocorreu entre os dias 3 e 11 de dezembro do ano passado. O objetivo
principal é mensurar as diferenças em relação ao primeiro percurso, principalmente a
respeito do aumento da presença de ictiofauna na calha do rio Doce.
O percurso total foi semelhante à primeira expedição, quando foram mapeados 670 km2,
entre a foz do rio Doce, em Regência, no município de Linhares/ES até a Hidrelétrica
Risoleta Neves, na cidade de Rio Doce/MG.

Sobre a Samarco
Fundada em 1977, a Samarco é vice-líder do mercado transoceânico de pelotas de minério de
ferro e uma das maiores exportadoras do País. De capital fechado, a Samarco tem duas acionistas
– Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. –, que dividem igualmente o controle acionário da empresa.
A empresa possui duas unidades industriais localizadas em Minas Gerais e no Espírito Santo, além
de dois escritórios internacionais, em Amsterdã (Holanda) e Hong Kong (China) e um nacional, em
Vitória (ES).
Desde o acidente na Barragem de Fundão, em Mariana, a Samarco não tem medido esforços na
recuperação socioeconômica e ambiental das regiões atingidas pelo acidente. A empresa está
ciente das dificuldades momentâneas, mas mantém a expectativa de retomar suas operações com
o objetivo não só de cumprir todos os seus compromissos advindos da ocorrência bem como
manter sua contribuição para o crescimento dos estados onde atua e do País.
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