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OBJETIVO 

 

Este documento tem como objetivo apresentar o resultado da avaliação dos ativos da 
Samarco para fins do processo de Recuperação Judicial. 
 
Consolidar os resultados do laudo é obrigatório conforme disposto na Lei Federal nº 
11.101 no Art.53 – III, laudo de avaliação dos bens e ativos da Samarco, que foi 
elaborado individualmente por FDC e Mazars, empresas capacitadas, especializadas e 
independentes; bem como prover justificativa de lançamentos contábeis no Ativo 
Imobilizado, decorrentes das atividades operacionais da empresa. 
 
 

  
PROCEDIMENTOS 

 

Com base na composição do Ativo Imobilizado e seus lançamentos contábeis em 
31.03.2021 foram preparados os laudos e as análises. Vide resumo abaixo: 
 

 
 
1 – Avaliação dos Bens e Ativos: 
 
1.1 - Composição avaliada pela FDC: 
Vide relatório anexo feito pela FDC com o resultado do trabalho de avaliação dos bens e 
ativos para os itens destacados acima: 

Laudo de Avaliação 

RJ_Samarco_2021_Vs. VUR_VS_31'05.pdf
 

 
Abaixo o resumo do resultado dos trabalhos da FDC: 
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1.2 - Composição avaliada pela Mazars: 
 

Vide relatório anexo feito pela Mazars com o resultado do trabalho de avaliação do 
Direto Minerário: 

Mazars_Samarco_Es

tudo_de_valor_DM_20210608.pdf
 

 
Abaixo o resumo do resultado dos trabalhos da Mazars: 
 

 
 
 
 
 

1.3 - Outras contas: 
 

 Closure Plan (registrado no valor R$1.769.788.472,17) 
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A Samarco reconhece a provisão referente a obrigação de desmobilização de 

ativos de acordo com o pronunciamento contábil CPC25 Provisões, Passivos 

contingentes e Ativos contingentes. A referida provisão é apurada considerando o 

valor presente dos fluxos de caixa necessários para a desmobilização dos ativos. 

O valor é registrado na conta do Ativo e sua contrapartida no Passivo. O valor do 

Ativo é depreciado pela vida útil da mina e sua parcela correspondente é lançada 

no resultado mensalmente. 

 

Importante destacar que, de acordo com a política da Samarco, os estudos e 

trabalhos referente a desmobilização de ativos, são realizados a cada três anos, 

ou sempre que houver mudanças significativas no empreendimento ou nas 

condições dos ativos. Adicionalmente informamos que o fluxo de caixa necessário 

para a desmobilização dos ativos referente ao último trabalho foi realizado em 

31/12/2019 e foi elaborado por uma empresa especializada de engenharia 

(chamada Golder).   

 

 Remoção Estéril (registrado no valor R$9.370.630,56) 
Refere-se a classificação contábil dos custos de remoção de estéril e outros 

resíduos minerários incorridos na fase produtiva da mina, conforme definido pela 

interpretação técnica  ICPC 18 Custo de Remoção de Estéril de Mina de Superfície 

na fase de produção emitida em 19 de setembro de 2013. 

 
 

 Direitos Linha de Transmissão (registrado no valor R$83.958.332,69) 
Trata-se do registro contábil referente a transferência não onerosa da Subestação 

de Barro Branco da Samarco para Furnas Centrais Elétricas S.A. realizada no ano 

2010. A amortização deste ativo é realizada de acordo com a vida útil da Rede 

Básica de energia. 

 
 
 
 
 
________________________________ 
 

Lucas Brandão Filho 
Contador Samarco 
CRC – MG 046442/O - TES 
 
 
 
 
_________________________________ 
 

Vinícius Ferreira de Almeida 
Gerente de Controladoria 
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