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Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 38.199.406/0001-18

continua …

Relatório da Administração
A Rio Alto Energias Renováveis S.A (“Companhia”) é uma empresa especializada no desenvolvi-
mento de projetos de energias renováveis, com mais de 10 anos de experiência no setor de ener-
gia. A Administração, atendendo as disposições estatutárias e legais, apresenta neste relatório os 
resultados da Companhia e suas controladas, as Informações Contábeis Intermediárias e o relatório 
de revisão dos auditores independentes - referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021. No 
primeiro trimestre de 2021, a Companhia protocolou o pedido de oferta pública inicial de ações, 
junto a Comissão de Valores Imobiliários, porém o pedido foi interrompido em 27 de abril de 2021, 
devido a deterioração das condições do mercado. Em 23 de abril de 2021, a Companhia obteve o 
deferimento para a listagem de emissores e admissão à negociação de valores mobiliários, como 
Companhia de Capital Aberto. Após o cancelamento da venda inicial de ações para o mercado, a 
Administração iniciou uma reestruturação do seu plano estratégico de expansão frente as novas 
perspectivas do mercado. Neste contexto, em 15 de julho de 2021, a Companhia realizou a sua 
primeira emissão de debêntures conversíveis, captando assim R$550.000 para o desenvolvimento 
de seu projeto de expansão. As obras em andamento das usinas solares fotovoltaicas de Coremas 
IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII estão em avançado estágio de construção. 
A etapa de terraplanagem, de maior risco operacional, já foi superada e os equipamentos de maior 
valor agregado (geradores, módulos, e demais equipamentos) estão em trânsito para o Brasil, com 
a expectativa de recebimento ainda em setembro de 2021. A Administração avalia que estas usinas, 

situadas no município de Coremas, PB, entrem em operação ainda em 2021. A primeira emissão das 
debêntures foi coordenada pelo Banco de Investimento Credit Suisse e teve como agente fiduciário a 
Vortx DTVM, sendo R$549.980 na primeira série e R$20 na segunda série. As debêntures são remu-
neradas pelo IPCA acumulado acrescido de 7% a.a, a primeira série possui prazo de vencimento de 
três anos, ocorrendo em 15 de julho de 2024, e a segunda série em 15 de julho de 2027. Além dos 
custos de emissão com advogados, foi acordado uma comissão de 5% sobre a captação total para o 
coordenador líder. A opção de conversão das debêntures garante um bônus de subscrição mínimo, 
em caso de um evento de liquidez antecipada. Os recursos captados pela emissão das debêntures 
serão utilizados para o desenvolvimento dos projetos de Santa Luzia e Coremas IX. O projeto de 
Santa Luzia é estruturado em quatro fases, cada fase contemplando 7 usinas solares fotovoltaicas 
situadas no município de Santa Luzia, PB. Cada usina deste projeto será capaz de gerar 57 MWp e 
16 MWm - totalizando assim um parque solar com 28 usinas solares fotovoltaicas e com capacidade 
de geração superior a 1.5 GWp. O projeto de Coremas IX, situado no município de Coremas, PB, 
contempla uma sina solar fotovoltaica, de pequeno porte, com capacidade de 20 MWp e 5,5 MWm. 
Para o avanço deste projeto de expansão, a Administração prevê uma estrutura de capital composta 
por 25% de capital próprio, e 75% por meio de financiamentos em negociação ou uma nova emissão 
de debênture de infraestrutura. A Administração planeja, com os recursos captados na primeira emis-
são de debêntures, aportar como capital das usinas Santa Luzia I a X, totalizando R$ 383.295, que 

representa 25% do CAPEX necessário. Os demais 75%, necessários para compor o CAPEX destes 
projetos, estão em consulta para obtenção dos recursos por meio de financiamentos junto ao Banco 
do Nordeste do Brasil. Até o período findo em 30 de junho de 2021, a Administração incorreu apenas 
em gastos iniciais de desenvolvimento destes projetos, apresentados neste informe trimestral, porém 
a expectativa é que as obras se iniciem ainda em outubro de 2021 e que entrem em operação em 
2023. Estas usinas já possuem contratos de venda de energia, com entrega a partir de 2023 e prazo 
de 20 anos. O projeto de Coremas IX possui uma estrutura de capital diferenciada, por ser uma 
usina de pequeno porte e necessitando, assim, um CAPEX menor, a Administração avalia aportar 
todo o CAPEX necessário como capital social-ou pelo menos parcial, caso ocorra a entrada de um 
sócio não controlador (em análise pela Administração). O aporte total necessário é de R$50.600 - 
um investimento relativamente baixo, visto que não é necessário a construção de uma subestação, 
já que Coremas IX poderia ser conectada na subestação em construção de Coremas V. A primeira 
emissão de debêntures da Rio Alto Energias Renováveis representa o primeiro grande passo para 
um futuro de energia renovável para a Companhia e para o Brasil. A Administração projeta, em 2023, 
um CAPEX total instalado de aproximadamente R$ 2 bi, com a capacidade operacional de quase 1 
GWp - colocando a Rio Alto como uma das maiores geradoras de energia solar no Brasil. A diretoria 
da Rio Alto Energias Renováveis agradece aos parceiros e colaboradores pelo comprometimento e 
pela aposta no futuro da energia solar no Brasil.

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado) Demonstrações dos resultados 31 de dezembro de 2021 e 2020  
Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

                     Controladora                    Consolidado
    Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida  - - 2.554 -
 Custos operacionais  - - (1.739) 183
Lucro Bruto  - - 815 183
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas 18 (9.721) (2.365) (20.624) (4.373)
 Resultado de Equivalência Patrimonial 11 (32.765) (1.370) - -
 Despesa com pessoal 19 (5.431) - (12.125) -
Prejuízo antes das receitas e despesas
 financeiras e dos impostos sobre o lucro  (47.917) (3.735) (32.748) (4.190)
Receitas financeiras 20 7.856 - 16.054 2.405
Despesas financeiras 20 (1.693) - (23.934) (1.933)
     6.163 - (7.880) 472
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social  (41.754) (3.735) (39.814) (3.718)
Imposto de renda e contribuição social  (1.455) - (3.395) (17)
Prejuízo líquido do exercício  (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)
Prejuízo básico por quota / ação 17.4 (0,9393) (0,1585) (0,9393) (0,1585)
Prejuízo diluído por quota / ação 17.4 (0,9393) (0,1585) (0,9393) (0,1585)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidada.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)
     Capital Social Subscrito (-) Capital a integralizar Reserva de Incorporação Prejuízo Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 28 de agosto de 2020  - - - - -
Subscrição de capital  1.000 (1.000) - - -
Aumento de capital com acervo líquido das controladas  14.467 (14.467) - - -
Consolidação das investidas  - 15.457 - - 15.467
Aumento de capital  8.104 (8.104) - - -
Integralização do capital  - 8.104 - - 8.104
Acervo líquido - Prejuízos incorporados  - - (20.706) - (20.706)
Prejuízo do exercício  - - - (3.735) (3.735)
Em 31 de dezembro de 2020  23.571 - (20.706) (3.735) (870)
Subscrição de capital 17.1 8.000 (8.000) - - -
Aumento de capital 17.2 - 8.000 - - 8.000
Prejuízo do exercício 17.2 - - - (43.209) (43.209)
Em 31 de dezembro de 2021  31.571 - (20.706) (46.944) (36.079)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do fluxo de caixa 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

                     Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
 caixa gerado pelas atividades operacionais
 Provisão para contingências - - (1.024) 1.363
 Depreciações sobre direitos de uso - - 1 1
 Despesa financeira-direito de uso - - 275 22
 Juros sobre debêntures - - - 3.095
 Renegociação de empréstimos - - - (104)
 Juros e variações monetárias-partes relacionadas - - 1003 2.363
 Amortização de custos de emissão de debêntures 4.141 - - -
 Instrumentos financeiros derivativos - - 3.248 -
 Equivalência patrimonial 32.765 1.370 - -
    (6.303) (2.365) (39.706) 3.005
(Aumento) diminuição de ativos
 Caixa restrito - - (54.495) (1.020)
 Contas a receber - - (102) -
 Adiantamentos - - (29) -
 Tributos e contribuições a compensar (739) - (1.667) (118)
 Reconhecimento inicial-direitos de uso - - (1.408) -
 Partes relacionadas (171.902) - (1.161) (3.725)
 Despesas antecipadas - - (1.501) -
 Outros ativos - - (4) -
    (172.641) - (60.367) (13.863)
Aumento (diminuição) de passivos
 Partes relacionadas 1.668 60 (7.900) 54.489
 Fornecedores (1.675) 1.841 26.171 2.403
 Obrigações tributárias 730 8 6.361 1.133
 Salários em encargos sociais 1.128 - 1.248 -
    1.851 1.909 25.880 58.024
Fluxo de caixa líquido originado das
 (consumido pelas) atividades operacionais
Atividades de investimento
 Aumento de capital 8.000 23.571 8.000 23.571
 Investimentos em controaldas (196.414) 3.045 - -
 Acervo líquido-prejuízos incorporador - (20.706) - (20.706)
 Aplicações financeiras - - 6.530 (46.948)
 Capitalização juros-CPC 20 48.630 - 74.125 -
 Aquisição de imobilizado (785) - (373.999) (86.105)
Fluxo de caixa líquido aplicado em
 atividades de investimento (140.569) 5.910 (285.344) (130.188)
Atividades de financiamento
 Direito de uso a pagar-arrendamentos - - 1.446 -
 Adição de debêntures 523.346 - 620.191 101.260
 Amortização de debêntures - - (64.246) -
 Custo emissão debêntures - - (22.474) (259)
 Adição de empréstimos - - - 3.176
 Pagamento de empréstimos - - (3.072) -
 Pagamento de arrendamentos - - (113) -
Fluxo de caixa líquido originado das (consumido pelas)
 atividades de financiamento 523.346 - 531.732 104.177
Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 205.684 5.454 172.195 21.155
Caixa e equivalentes de caixa em 1° de janeiro 5.454 - 21.155 -
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março 211.138 5.454 193.350 21.155
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa 205.684 5.454 172.195 21.155

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações dos resultados abrangentes 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

                     Controladora                    Consolidado
     31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do exercício  (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)
Resultado abrangente do exercício  (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações Financeiras Consolidadas e Individuais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma)

                     Controladora                    Consolidado
Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 211.138 5.454 193.350 21.155
Contas a receber  - - 102 -
Adiantamentos  - - 29 -
Tributos e contribuições a compensar  739 - 1.785 118
Despesas antecipadas  - - 899 -
     211.877 5.454 196.165 21.273

Não circulante
Caixa restrito 6 - - 64.515 10.020
Partes relacionadas 8 171.902 - 4.886 3.725
Aplicações financeiras 7 - - 40.418 46.948
Despesas antecipadas  - - 602 -
Outros ativos  - - 4 -
     171.902 - 110.425 60.693
Imobilizado 9 785 - 460.104 86.105
Ativo de direito de uso-Arrendamento 10 - - 1.629 222
Investimentos 11 166.867 7.592 - -
     167.652 7.592 461.733 86.327

     339.554 7.592 572.158 147.020
Total do ativo  551.431 13.046 768.323 168.293

                     Controladora                    Consolidado
Passivo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 12 166 1.841 28.574 2.403
Obrigações tributárias 13 738 8 7.494 1.133
Empréstimos 14 - - - 2.304
Debêntures 15 - - 78.691 -
Instrumentos financeiros 21 - - 3.248 -
Salários e encargos sociais  14 1.128 1.248 -
Arrendamento mercantil a pagar 10 - - 33 40
     2.032 1.849 119.288 5.880
Não circulante
Exigível a longo prazo
Debêntures 15 576.117 - 633.001 104.096
Partes relacionadas 8 1.728 60 49.955 56.852
Empréstimos 14 - - - 768
Provisão perda em investimentos 11 7.633 12.007 - -
Arrendamento mercantil a pagar  10 - 1.819 204
Provisão para demandas judiciais 16 - - 339 1.363
     585.478 12.067 685.114 163.283
Patrimônio líquido
Capital social 17.1 31.571 23.571 31.571 23.571
Prejuízos acumulados 17.2 (46.944) (3.735) (46.944) (3.735)
Reservas de incorporação 17.3 (20.706) (20.706) (20.706) (20.706)
     (36.079) (870) (36.079) (870)
Total do passivo e do patrimônio líquido  551.431 13.046 768.323 168.293

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do valor adicionado 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

                     Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receitas - - 2.554 183
Insumos adquiridos de Terceiros (9.721) (2.365) (31.387) (4.373)
 Materiais, energia, serviços de terceiros (9.721) (2.365) (31.387) (4.373)
Valor adicionado bruto (9.721) (2.365)  (28.833) (4.190)
 Depreciação, amortização e exaustão - - - (1)
 Valor adicionado líquido pela entidade (9.721) (2.365)  (28.833) (4.191)
Valor adicionado recebido em transferência (24.909) (1.370) 16.054 2.405
Resultado de equivalência patrimonial (32.765) (1.370) - -
 Receitas financeiras 7.856 - 16.054 2.405
Valor adicionado total (34.630,00) (3.735) (12.779) (1.786)
Distribuição do valor adicionado 34.630 (3.735) 12.779 (1.785)
 Impostos (1.455) - (3.395) 17
 Despesas financeiras (1.693) - (15.279) 1.933
 Prejuízo acumulado 43.209 (3.735) 43.209 (3.735)
 Despesas com pessoal (5.431) - (10.017) -
 Custos operacionais - - (1.739) -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

1 Contexto operacional:  A Rio Alto Energias Renováveis S.A (“Companhia”), fundada em 5 agosto de 2020, tem como estratégia a incorporação de todas as etapas do setor de energia, desde o desenvolvimento de 
projetos de geração de energia, construção de usinas solares fotovoltaicas, bem como a comercialização de energia solar. A Companhia tem sede na Rua Joaquim Floriano, 960, conjunto 91-Itaim Bibi, São Paulo, SP. Seus 
acionistas controladores são Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior, que controlam diretamente quatorze sociedades. Os primeiros projetos de energia solar fotovoltaica do Grupo Rio Alto foram desen-
volvidos em 2016 no município de Coremas, na Paraíba, com a celebração do contrato de cooperação com a companhia dinamarquesa Nordic Power Partners (NPP) para o desenvolvimento dos projetos de usinas solares 
fotovoltaicas de Coremas I, Coremas II e Coremas III. As obras se iniciaram ainda em 2016 e as plantas entraram em operação em fevereiro de 2019, outubro de 2018 e novembro de 2020, respectivamente. Estes projetos 
foram contemplados em leilões de venda de energia de reserva (6º LER de 2014 - Coremas I), (1º LER de 2015 - Coremas II) e (2º LER 2015 de Coremas III), e firmaram com a Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE) contratos de energia de reserva com prazo de 20 anos. O desenvolvimento em conjunto com a Nordic Power Partner passou por uma reorganização societária em 2018 e as investidas foram subscritas em 
um fundo de investimentos em participações (FIP Coremas e FIP Rio Alto) e, contabilmente, passaram a ser reconhecidas por meio do seu valor justo como instrumento financeiro. O sucesso destes projetos foi fundamental 
para que o Grupo Rio Alto almejasse novas usinas solares fotovoltaicas, em uma nova etapa operacional, com um planejamento de longo prazo para o Grupo. Estes projetos foram elaborados de forma estratégica, dadas 
as condições solares da região e a proximidade de uma subestação já instalada. As terras foram adquiridas pelo Grupo Rio Alto e o projeto técnico foi desenvolvido internamente. Em 2019, dado o sucesso de Coremas I, II 
e III, o Grupo Rio Alto iniciou os estudos primários para o desenvolvimento de novas usinas solares, ainda no município de Coremas. Os projetos de Coremas IV, V, VI, VII e VIII foram iniciados, desta vez sem a participação 
de sócios ou investidores externos ao Grupo. Em dezembro de 2019, ocorre a primeira emissão de debêntures (pelas controladas Coremas Holding e Holding II), onde iniciaram-se as obras das usinas de Coremas IV a 
VIII e a administração iniciou as negociações para contratação dos financiamentos junto ao Banco do Nordeste do Brasil. Desta forma, a estrutura de capital para financiamento destas obras ficou dividida entre a primeira 
emissão de debêntures e os financiamentos bancários. Em 2020 e 2021, as obras foram desenvolvidas, sendo que Coremas VII entrou em operação de teste em abril de 2022 e operação comercial em maio de 2022. 
É esperado que as demais usinas entrem em operação comercial ainda em de 2022. Totalizando assim uma capacidade energética total de 156 MWp. Ainda em 2021, o grupo Rio Alto realizou a primeira emissão de 
debêntures conversíveis totalizando R$ 550.000 com objetivo de desenvolver os projetos de expansão do grupo, agora com o parque solar de Santa Luzia na Paraíba. Em 2022 houve o desembolso da primeira e segunda 
parcela do financiamento do Banco de Nordeste do Brasil das obras de Coremas, após todas as condições contratuais terem sido atendidas pela administração do Grupo. Ainda em 2022, as usinas de Coremas deveriam 
entregar energia referente aos seus contratos de fornecimento de longo prazo (PPA). Como as obras ainda não haviam sido finalizadas, a administração contratou energia no mercado de curto prazo para atender as tais 
obrigações com seus clientes-buscando garantir uma margem positiva nas negociações de compra e venda de energia. A Administração do Grupo Rio Alto estruturou um plano de expansão das usinas solares fotovoltaicas 
planejando a construção de 28 novas usinas solares fotovoltaicas, denominadas Santa Luzia I a XXVIII, sendo que o parque solar ocupa os municípios de Santa Luzia, PB e São Mamede, PB. Ainda em 2021 os projetos já 
começaram a serem desenvolvidos. Da usina STL I até a IX estão sendo feitos estudos iniciais e a preparação do solo para a terraplanagem, sendo que os recursos obtidos com a emissão das debêntures da holding estão 
sendo empregados. O planejamento financeiro deste projeto contempla financiamentos junto ao Banco do Nordeste, que já estão em avançada fase de negociação. Além dos projetos em andamento, existem projetos em 
desenvolvimento para implantação futura, como o complexo solar Lagoa Tapada II e Lagoa Tapada III, em Lagoa Tapada na Paraíba e Sol do Agreste em Pernambuco. O Grupo Rio Alto tem como missão fornecer uma matriz 
energética limpa e de baixo custo frente à crescente demanda do setor no Brasil. Desta forma, os acionistas vem tomando as medidas necessárias para o sucesso dos projetos de Coremas e Santa Luzia. Considerando a 
Resolução Normativa n° 876 de 10 de março de 2020, a seguir são apresentadas as informações das autorizações das outorgas das usinas solares fotovoltaicas:
      N° REAs Data da REA- Previsão de Prazo
Entidade N° DRO Data da DRO  (Outorga) Outorga de autorização Entrada em Operação de autorização kW 
Coremas IV 1.162 17/04/2015 9.089 Set/2022 28/07/2020 35 anos Central geradora terá 27.000 kW de
           Potência Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Coremas V 1.122 16/04/2015 9.090 Set/2022 28/07/2020 35 anos  Central geradora terá 27.000 kW de Potência
          Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Coremas VI 1.100 15/04/2015 9.091 Set/2022 28/07/2020 35 anos Central geradora terá 27.000 kW de Potência
          Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Coremas VII 1.101 15/04/2015 9.092 Maio//2022 28/07/2020 35 anos Central geradora terá 27.000 kW de Potência
           Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Coremas VIII 3.115 25/09/2017 9.093 Set/2022 28/07/2020 35 anos Central geradora terá 27.000 kW de Potência
          Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Lagoa Tapada II 1.213 26/04/2019 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Lagoa Tapada III 1.214 26/04/2019 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia I 3.348 26/11/2020 10.597 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia II 3.348 26/11/2020 10.598 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia III 3.348 26/11/2020 10.599 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia IV 3.348 26/11/2020 10.600 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia V 3.348 26/11/2020 10.616 21/09/2021 - 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VI 3.348 26/11/2020 10.601 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VII 3.348 26/11/2020 10.614 21/09/2021 - 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VIII 3.348 26/11/2020 10.602 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia IX 3.348 26/11/2020 10.615 21/09/2021 - 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia X 3.348 26/11/2020 10.603 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XI 3.348 26/11/2020 10.604 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XII 3.348 26/11/2020 10.605 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIII 3.348 26/11/2020 10.606 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIV 3.348 26/11/2020 10.607 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XV 3.348 26/11/2020 10.608 21/09/2021 2024 35 anos 27;000 kW de Potência Instalada.
Coremas IX 2.777 08/09/2021 (**) - - - 27;000 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia I 3.348 26/11/2020 10.597 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia II 3.348 26/11/2020 10.598 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia III 3.348 26/11/2020 10.599 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia IV 3.348 26/11/2020 10.600 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia V 3.348 26/11/2020 10.616 08/02/2022 2023 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VI 3.348 26/11/2020 10.601 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VII 3.348 26/11/2020 10.614 08/02/2022 2023 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VIII 3.348 26/11/2020 10.602 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia IX 3.348 26/11/2020 10.615 08/02/2022 2023 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia X 3.348 26/11/2020 10.603 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XI 3.348 26/11/2020 10.604 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XII 3.348 26/11/2020 10.605 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIII 3.348 26/11/2020 10.606 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIV 3.348 26/11/2020 10.607 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XV 3.348 26/11/2020 10.608 21/09/2021 2025 35 anos 27;000 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XVI 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XVII 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XVIII 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIX 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XX 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXI 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXII 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIII 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIV 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXV 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVI 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVII 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVIII 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIV 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXV 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVIII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXIII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXIV 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXV 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXVI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXVII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXVIII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXIX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XL 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XLI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XLII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Coremas IX 2.777 08/09/2021 (*) - - - 27;000 kW de Potência Instalada.
(*) Entidades em processo de pedido de outorga de autorização. DRO-Despacho de Registro de Requerimento de Outorga, que autoriza o início das obras. REA-Resolução autorizativa. 
Efeitos do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras: A Companhia vem acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário macroeconômico e em seus negócios, e avalia constantemente os possíveis impactos da 
pandemia nas suas demonstrações financeiras. Desta forma, a Administração implementou e mantêm medidas de precaução para reduzir a exposição dos seus colaboradores ao risco e garantir continuidade e qualidade 
de suas operações. Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020-Efeitos do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras: Nos canteiros de obras foram adotadas as seguintes medidas: • Higienização diária dos ônibus de 
transportes; • Disponibilização de máscaras e álcool em gel; • Minimização da proximidade dos trabalhadores, posicionando-os de forma alternada nos ônibus de transporte e nas mesas de refeitórios; • Divulgação de 
cartazes e orientações nos perímetros das obras; • Medição da temperatura corporal dos colaboradores. • Disponibilização de boas práticas ligadas a gestão da emoção, ergonomia, gerenciamento de tarefas e administra-
ção do tempo para os colaboradores da organização. • Não ocorreram demissões nem reduções salariais na Companhia e suas controladas. A Companhia analisou os impactos da COVID-19 e não identificou quaisquer 

mudanças nas circunstâncias que indiquem impairment de ativos, descontinuidade operacional, nem que 
requeiram ajustes nas suas demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021. A Adminis-
tração da Companhia tem analisado e tomado ações efetivas para preservar a integridade de suas pessoas e 
de seus ativos. Nos escritórios foram adotadas medidas de trabalho remoto, conforme avanço da pandemia, 
bem como distribuição de máscaras e álcool em gel. A Companhia segue monitorando a evolução do quadro 
da pandemia e reavalia constantemente as medidas adotadas para garantir aderência das ações a cada 
momento desta nova realidade. Adicionalmente, a Companhia segue diligente no acompanhamento dos pra-
zos de obras em curso e mantém contínua comunicação com o regulador sobre eventuais atrasos que pode-
rão ocorrer até a normalização das atividades comerciais do mercado como um todo. Até o momento não 
houve impacto relevante aos negócios que pudessem requerer alguma mensuração ou divulgações adicio-
nais nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2021. 1.1. Continui-
dade operacional: No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou prejuízo de 
R$43.209 aumentando seu prejuízo acumulado para R$46.944 (R$3.735 em 31 de dezembro de 2020). Os 
projetos de usinas solares estão sendo desenvolvidos e a venda desta energia só é reconhecida contabil-
mente após a sua entrega, desta forma, até o fim do exercício de 2021 não há receitas operacionais, relacio-
nados a geração de energia elétrica. A estrutura de capital dos projetos de Coremas IV a VIII foi baseado no 
desenvolvimento das usinas com aproximadamente 25% de capital proveniente das emissões de debêntures 
realizadas em 2019, 2020 e 2021, 75% por meio de financiamentos de longo prazo, contratados junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil. Desta forma, a estrutura de capital suporta a manutenção das obras, de acordo 
com o cronograma planejado, e a venda de energia para entrega futura suporta o fluxo de caixa futuro para 
amortização destes passivos. Neste sentido, os projetos de Coremas IV a VIII foram elaborados com este 
planejamento financeiro, baseado na sua capacidade efetiva de geração de caixa. Os contratos de venda 
futura de energia já foram firmados, bem como os recursos captados para financiamento já negociados, no 
montante de R$98.000 em debêntures emitidas em 18/12/2019 e 29/10/2020, e aproximadamente R$336.000 
em financiamentos por meio do Banco do Nordeste do Brasil já contratados desde o 1º semestre de 2020, e 
divididos em 5 contratos, sendo aproximadamente: Coremas IV de R$66.300; Coremas V de R$69.300; Core-
mas VI de R$67.900; Coremas VII de R$66.300 e Coremas VIII de R$66.200, com prazo médio de 18 anos e 
primeira parcela de amortização de principal e juros vencendo 6 meses após o início das vendas de energia. 
Em fevereiro de 2022, houve o desembolso da primeira e segunda parcela dos financiamentos destes contra-
tos, totalizando R$274.18 mil, sendo que é esperado a liberação da última parcela com a finalização e entrega 
das obras. Além das emissões de debêntures pelas investidas Coremas Holding e Holding II e da contratação 
dos financiamentos das obras de Coremas junto ao Banco do Nordeste, a Rio Alto Energias Renováveis 
realizou a sua primeira emissão de debêntures conversíveis captando assim R$550.000 mil. Estes montantes 
de empréstimos e financiamentos são suficientes para a finalização das obras das usinas de Coremas IV a 
VIII, bem como a construção de duas usinas solares do parque de Santa Luzia e sua subestação. Corrobo-
rando a expectativa de continuidade das operações, os acionistas aumentaram o capital da Companhia no 
primeiro trimestre de 2021 em R$8.000 e amortizaram empréstimos e operações com partes relacionadas em 
julho e agosto de 2021 no valor total de R$16.445, também amortizou parcialmente as primeiras emissões de 
debêntures das Coremas Holding e Coremas Holding II, com objetivo de garantir maior nível de governança 
nas operações do Grupo. A Administração acompanha de forma proativa o mercado de energia e vem parti-
cipando de leilões de contratos de venda de energia de longo prazo, bem como realizando a venda de energia 
para entrega futura, no mercado de contratação livre. O fluxo de caixa projetado, destas operações, garante 
uma margem de retorno para usinas com potencial de gerar caixa suficiente para quitar as obrigações de 
longo prazo como financiamentos, fianças e demais custos relativos à operação e manutenção. Para 2022, a 
Administração do Grupo Rio Alto vem negociando a venda de energia a preços superiores à antecipação de 
entrega da energia já negociada em contratos de longo prazo. Este posicionamento visa garantir a capacidade 
de geração de caixa no curto prazo, aproveitando-se da alta dos preços negociados no mercado livre, bem 
como a segurança de continuidade operacional com os contratos de longo prazo. Em 2021 foram assinados 
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