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 … continuação                                                                                                   Demonstrações Financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma)
subscrição das usinas solares ao FIP Coremas. Em 31 de dezembro de 2021, o FIP Rio Alto detinha 14,39% 
das cotas emitidas pelo FIP Coremas. Os ativos de ambos os FIPs, são reconhecidos a valor justo (nota 21), 
sendo os ganhos e perdas reconhecidos por meio do resultado. A valoração deste ativo pelo preço unitário 
das cotas do FIP é realizada anualmente, seguindo-se uma metodologia de fluxo de caixa descontado. Men-
salmente as cotas são atualizadas de acordo com as subscrições e integralização de novas cotas, bem como 
por parte do resultado positivo dos ativos, sendo que em 31 de dezembro de 2021 a perda financeira líquida 
no resultado foi de R$6.530 conforme quadro abaixo:
                        Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020
 Saldo inicial 46.948 23.473
 Subscrição de cotas - 1.963
  (+) ganhos valoração cotas 901 21.512
(-) perdas valoração cotas (7.431) -
Saldo final 40.418 46.948
As quotas do FIP Rio Alto foram dadas em garantia na primeira e segunda emissões de debêntures pelas 
controladas Coremas Holding e Coremas Holding II, firmadas em uma cessão com direito suspensivo após 
a entrada em operação das usinas de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII. A 
garantidora é a Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações.
8 Transações com partes relacionadas: 
Partes relacionadas. 31/12/2021           Controladora          Controladora
    Natureza               31/12/2021           31/12/2020
Partes relacionadas da operação     Ativo Passivo Ativo Passivo
Rio Alto Infraestrutura Empréstimo - 69 - 60
Coremas IV Empréstimo 22.313 549 - -
Coremas V Empréstimo 50.211 - - -
Coremas VI Empréstimo 26.870 855 - -
Coremas VII Empréstimo 36.622 195 - -
Coremas VIII Empréstimo 35.087 - - -
Rio Alto Serviços Empréstimo - 60 - -
Coremas Holding Empréstimo 6 - - -
Rio Alto STL I Geração de Energia Empréstimo 100 - - -
Rio Alto UFV STL III Empréstimo 95 - - -
Rio Alto UFV STL V Empréstimo 110 - - -
Rio Alto UFV STL VI Empréstimo 127 - - -
Rio Alto STL VII Empréstimo 95 - - -
Rio Alto UFV STL Empréstimo 89 - - -
Rio Alto UFV STL IX Empréstimo 23 - - -
Rio Alto UFV STL X Empréstimo 3 - - -
Rio Alto UFV STL XI Empréstimo 3 - - -
Rio Alto UFV STL XII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto UFV STL XIII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto UFV STL XIV Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XIX Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XV Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XVI Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XVII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XVIII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XX Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXI Empréstimo 1 - - -
Rio Alto STL XXII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXIII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXIV Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXV Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXVI Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXVII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXVIII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto Energias Renováveis Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL IV Empréstimo 69 - - -
Rio Altlo UFV STL VIII Empréstimo 27 - - -
     171.902 1.728 - 60
Partes relacionadas.                           Consolidado                         Consolidado
    Natureza                               31/12/2021                             31/12/2020
Partes relacionadas da operação   Ativo Passivo Resultado  Ativo Passivo Resultado
Sócios (a) Empréstimo 3.391 - - 3.392 - -
Rio Alto Infraestrutura Empréstimo 18 117 - 22 7.829 -
Coremas I Empréstimo 25 300 - 25 300 -
Coremas II Empréstimo 86 - - 86 - -
Coremas III Empréstimo 146 - - 146 - -
Rio Alto Comercializadora Empréstimo 112 100 - - 500 -
Outros créditos Empréstimo - - - 8 5 -
Nordic Power Partners Empréstimo - 49.221 - 3 48.218 322
Rio Alto Infraestrutura Contas a receber 1.108 217 960 43 - -
     4.886 49.955 960 3.725 56.852 322
(a) A Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda. Possui montantes a receber dos sócios Sr. 
Edmond Chaker Farhat Junior e Sr. Rafael Sanchez Brandão. Não há juros remuneratórios nestes contratos 
de mútuos, sendo que o mutuário poderá, a qualquer tempo durante a vigência dos contratos, realizar o 
pagamentos antecipado, total ou parcial, das quantias devidas, sem qualquer acréscimo ou ônus adicional. A 
Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A. (“Rio Alto Infraestrutura”), entidade sob controle comum do Grupo 
Rio Alto, não é consolidada nestas demonstrações financeiras, uma vez que tal entidade não é controlada 
pela Rio Alto Energias Renováveis e por nenhuma de suas investidas. A Rio Alto Energia, Empreendimentos 
e Participações Ltda. (“Rio Alto Energia, Empreendimentos”) é garantidora das debêntures emitidas pela Rio 
Alto Infraestrutura e Construção S.A. em 16 de janeiro de 2017. A Rio Alto Energia, Empreendimentos e 
Participações Ltda. mantém saldo em aberto com a Nordic Power Partner, entidade que também participa no 
FIP Coremas, sendo o controle das SPEs Coremas I, II e III compartilhado. Adicionalmente, sobre estes mon-
tantes incidem 3% a.a. e a variação cambial do principal (Euros). Os títulos não possuem data de vencimento 
definida. Em 10 de junho de 2020, o Grupo Rio Alto entrou em litígio com Nordic Power Partners em relação 
a execução das notas promissórias emitidas sob o contrato de empréstimo entre as partes. A movimentação 
deste saldo a pagar é demonstrada a seguir:
 Consolidado
Saldo inicial-data de constituição 47.896
(+) juros e variação cambial 322
Saldo em 31/12/2020 48.218
(+) juros e variação cambial 1.003
Saldo em 31/12/2021 49.221
As transações de partes relacionadas entre as entidades do Grupo, estão sujeitas a incidência do Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF) - (conforme nota explicativa 13). Remuneração do pessoal-chave da 
Administração: O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores e membros do Comitê 
Executivo. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da administração, por serviços de empregados, 
está apresentada a seguir:
                        Controladora
    31/12/2021 31/12/2020
Pró-labore e encargos sociais 5.431 -
A política de remuneração da Companhia, o que inclui o pessoal-chave da administração, não inclui benefícios 
pós-emprego relevantes, outros benefícios de longo prazo, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou 
remuneração baseada em ações
9 Imobilizado:                                            Controladora
    Taxa de Saldos em   Saldo em
    Depreciação 31/12/2020 Adição Depreciação 31/12/2021
Móveis e benfeitorias 10% - 436 - 436
Adiantamentos a fornecedores 10% - 349 - 349
     - 785 - 785
                                                                      Consolidado
    Taxa de Saldos em   Saldo em
    Depreciação 31/12/2020 Adição Depreciação 31/12/2021
Terrenos (a)  615 - - 615
Obras em andamento (b)
Projeto Coremas
Coremas IV  15.770 33.713 - 49.483
Coremas V  10.355 41.768 - 52.123
Coremas VI  19.982 36.317 - 56.299
Coremas VII  11.708 71.605 - 83.313
Coremas VIII  7.000 48.925 - 55.925
Projeto Santa Luzia (c)
Santa Luzia I  - 110 - 110

Santa Luzia II  - 958 - 958
Santa Luzia III  - 950 - 950
Santa Luzia IV  - 825 - 825
Santa Luzia V  - 1.022 - 1.022
Santa Luzia VI  - 75 - 75
Santa Luzia VII  - 1.000 - 1.000
Santa Luzia IX  - 955 - 955
Adiantamentos a fornecedores  20.675 15.264 - 35.939
Importações em andamento (d)  - 40.702 - 40.702
Capitalização juros (e)  - 74.127 - 74.127
Móveis 10% - 48 (2) 46
Equipamentos de informática 10% - 52 (1) 51
Máquinas 10% - 5.700 (114) 5.586
     86.105 374.116 (117) 460.104
(a) Os terrenos estão registrados pelo seu custo histórico de aquisição. Os terrenos referem-se a Fazenda 
Sitio Escurinho e Fazenda Rio Alto III onde estão localizadas as usinas fotovoltaicas Coremas I, II e III. (b) O 
Grupo Rio Alto iniciou em 2019 as obras das usinas solares fotovoltaicas de Coremas IV, V e Coremas VI, 
e em 2020 Coremas VII e Coremas VIII. As usinas estão localizadas em terras arrendadas, as quais estão 
detalhadas na nota 10. As obras estão em andamento e com expectativa de conclusão no segundo semestre 
de 2022. Referem-se aos valores pagos em adiantamento para os fornecedores responsáveis pelas obras das 
usinas solares fotovoltaicas. Os contratos foram firmados sob a modalidade de engenharia, gestão de com-
pras e construção (EPC-Engineering, Procurement and Construction). (c) O Projeto Santa Luzia refere-se ao 
projeto de desenvolvimento de usinas solares fotovoltaicas no munícipio de Santa Luzia. O projeto será reali-
zado em quatro etapas, cada uma com 7 usinas solares. Em 2021 foi iniciado a primeira fase, com os gastos 
iniciais na construção das 7 usinas solares de Santa Luzia. (d) Em 31 de dezembro de 2021, a importação dos 
módulos e inversores da usina solar fotovoltaica de Coremas V estavam em andamento. Os equipamentos 
foram entregues pelo fornecedor nos portos na China e estavam em trânsito marítimo no enceramento do 
exercício. As operações foram reconhecidas com base no câmbio do fechamento contratado junto aos bancos. 
(e) Companhia e suas controladas capitalizam, os juros incorridos sobre as debêntures e custo de transação 
ao custo do imobilizado em andamento, considerando os seguintes critérios para capitalização: a) os juros são 
capitalizados durante a fase de construção do ativo imobilizado até a data em que o ativo subjacente esteja 
disponível para utilização; b) a totalidade dos juros incorr idos das debêntures, as quais são destinadas aos ati-
vos qualificáveis dos projeto da companhia, são capitalizados líquidos dos rendimentos oriundos da aplicação 
dos mesmos; c) os juros totais capitalizados não excedem o valor total das despesas mensais de juros; e d) os 
juros serão amortizados considerando os mesmos critérios e vida útil determinados para o ativo imobilizado 
aos quais foram incorporados; e) os juros são capitalizados seguindo o proporcionalidade da aplicação dos 
recursos do principal da dívida em cada obra. O montante total de juros capitalizados no exercício foi de R$ 
74.127. As captações estão restritas para utilização nos ativos qualificáveis do Projeto Rio Alto.
                               Consolidado
    Saldo inicial-Constituição-Ago/20 Adições Saldos em 31/12/2020
Terrenos 615 - 615
Obras em andamento (b)
Projeto Coremas
Coremas IV 2.076 13.694 15.770
Coremas V 2.000 8.355 10.355
Coremas VI 2.000 17.982 19.982
Coremas VII - 11.708 11.708
Coremas VIII - 7.000 7.000
Adiantamentos a fornecedores 124 20.551 20.675
    6.815 79.290 86.105
Do total com gastos para construção das usinas solares fotovoltaicas, o montante de R$71.593 em 31 de 
dezembro de 2021 (R$55.560 em 31 de dezembro de 2020), é oriundo de transações com entidades que 
fazem parte do Grupo Rio Alto, mas não são consolidadas nessas Informações Anuais, por não serem con-
troladas pela Companhia. Os projetos de Santa Luzia ainda não possuem obras em andamentos. O Grupo 
vem incorrendo em despesas iniciais referente a estudos e projetos, reconhecidas diretamente no resultado. 
10 Ativo de direito de uso e arrendamento mercantil a pagar: Para que os contratos fossem reconhecidos 
conforme a segunda revisão do CPC 06 (R2) Arrendamentos, a Administração determinou que os contratos 
devem atender aos seguintes critérios: (i) materialidade, sendo que os contratos devem possuir fluxo de paga-
mentos com valores relevantes; e, (ii) longo prazo, uma vez que os contratos devem ter prazo superior a 1 ano, 
após o encerramento das demonstrações financeiras. O valor presente foi determinado com uma taxa de juros 
incremental, avaliada pela Administração da Companhia, com base na taxa de referência Dixpre, divulgada 
B3, com o spread médio de captação que a Companhia tem disponível até o encerramento das Informações 
Anuais, acrescido da taxa média de inflação esperada (divulgada pelo IPEA). Assim, chegou-se a taxa média 
de 16.06%. O saldo do direito de uso é amortizado lineamento pela vigência do contrato (35 anos), conforme 
detalhamento a seguir: Ativo de direito de uso - Arrendamento: 
                                          Consolidado
    Saldo em Novas  Saldo em
     31/12/2020 Contratações Depreciações 31/12/2021
Fazendas Coremas
Arrendamento de direito de uso de terras 228 - - 228
(-) Depreciação (6) - (4) (10)
    222 - (4) 218
Fazendas Santa Luzia
Arrendamento de direito de uso de terras - 1.451 - 1.451
(-) Depreciação - (40) (40)
    - 1.451 (40) 1.411
    222 1.451 (44) 1.629
O arrendamento mercantil a pagar é amortizado conforme os pagamentos periódicos e sua despesa com 
juros é reconhecida de acordo com a amortização da dívida, conforme detalhes a seguir: Arrendamento 
mercantil a pagar: 
    Valor Data  Data Forma   Consolidado
Contrato contratual           início           Taxa             final de pagto. 31/12/2021 31/12/2020
Arrendamentos
 Coremas (a)
Fazenda Rio Tinto 23 24.07.2017 17,39% aa 24.07.2057 principal 180 151
Arrendamento
 Santa Luzia (b)
Fazenda Rancho do Tapuió 13 01.09.2020 16,06% aa 01.09.2055 principal 85 93
Fazenda Canadá 22 24.02.2021 18,90% aa 04.02.2056 principal 957 -
Sítio Flamengo 5 01.12.2020 16,06% aa 01.12.2055 principal 418 -
Sítio Salgadinho 1 15.02.2021 18,90% aa 15.02.2056 principal 212 -
Total de arrendamento
 mercantil      1.852 244
Circulante      33 40
Não circulante      1.819 204
(a Fazenda Rio Tinto: Trata-se de terrenos em Coremas/PB, onde os projetos de Coremas IV, Coremas V, 
Coremas VI e Coremas VII estão sendo desenvolvidos. Em 2020, foi firmado uma cessão das terras arren-
dadas para as próprias investidas. (b O terreno em Santa Luzia/PB, é a localidade onde serão desenvolvidos 
os projetos futuros das usinas solares fotovoltaicas de Santa Luzia I a IX. Conforme requerido nos ofícios 
circulares CVM nº 02/2019 e nº 01/2020, emitidos em 18 de dezembro de 2019 e 5 de fevereiro de 2020, 
respectivamente, a Companhia está evidenciando a diferença do reconhecimento entre o CPC 06 (R2) e o 
Ofício CVM, com o impacto da inflação projetada no fluxo de pagamentos dos contratos:
Ano Conforme CPC 06 (R2) Conforme Ofício Circular CVM 02/19 Diferença
2022 15.707 9.153 -42%
2023 18.024 10.275 -43%
2024 20.768 11.641 -44%
2025 24.020 13.286 -45%
2026 27.781 15.193 -45%
2027 28.007 14.472 -48%
2028 27.967 13.614 -51%
2029 27.920 12.807 -54%
2030 27.864 12.047 -57%
2031 27.798 11.332 -59%
2032 27.720 10.657 -62%
11 Investimentos: a) Entidades controladas e consolidadas pela Rio Alto Energias Renováveis S.A.: Em 
2021, as empresas Rio Alto STL Holding I Ltda. (“Santa Luzia Holding I”), Rio Alto STL Holding II Ltda. (“Santa 
Luzia Holding II”), Rio Alto STL Holding III Ltda. (“Santa Luzia Holding III) e Rio Alto STL Holding IV Ltda 
(“Santa Luzia Holding IV”), foram constituídas como subholdings dos projetos de Santa Luzia I a XXVIII. 
Em setembro de 2021, ocorreram aumento de capital (e integralização) do Capital Social das empresas Rio 
Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda, Rio Alto Serviços e Construções, Coremas Holding, 
Coremas Holding II, Rio Alto STL Holding II, Rio Alto UFV STL VI e Rio Alto UFV STL VIII. Os recursos foram 
aportados para manutenção das atividades operacionais das empresas do grupo, não ocorreram alterações 
no quadro societário, apenas subscrição e integralização de capital social. Abaixo estão apresentados os 
saldos patrimoniais das investidas controladas diretamente pela Rio Alto Energias Renováveis:

    Rio Alto Energias Rio Alto Coremas Coremas Rio Alto RA STL STL STL STL Eliminações Saldos
31/12/2021           Renováveis Energia (a) Holding (b) Holding II (c) Serviços (d) Comerc. (d) Holding I (e) Holding II (f) Holding III (g) Holding IV (h)                   (i) Consol. (e)
Ativo 551.432 45.308 259.580 175.912 1.657 1.000 53.532 75 - - (335.671) 768.323
Passivo 587.510 52.941 226.021 164.036 968 34 7.612 301 21 22 (250.564) 804.401
Patrimônio líquido (36.078) (7.633) 33.558 11.875 689 965 45.921 (226) (21) (22) (85.107) (36.078)
Receitas - - - - 2.554 - - - - - - 2.554
Despesas (47.915) 620 (7.792) (7.435) (11.006) (2) (2.110) (223) (21) (21) 58.261 (43.140)
Eq. Patrimonial (32.765) - - - - - - - - - 58.261 -
Result. Financeiro 6.162 (7.729) (13.120) (11.082) (17) (1) 1.068 (3) - - - 774
IRPJ/CSLL (1.455) (643) (552) (341) (262) - (143) - - - - (3.395)
Prejuízo líquido (43.207) (7.752) (21.463) (18.857) (8.732) (3) (1.185) (226) (22) (23) 58.261 (43.209)
(a) Empresas consolidadas na Rio Alto Energia: Lagoa Tapada II e Lagoa Tapada III, estão constituídas, porém, sem capital social integralizado ou qualquer outra movimentação financeira. (b) Empresas Consolidadas na 
Coremas Holding: Coremas IV, Coremas V e Coremas VI. (c) Empresas Consolidadas na Coremas Holding II: Coremas VII e Coremas VIII. (d) Rio Alto Serviços e a RA Comercializadora são empresas sem investimentos. 
(e) Empresas consolidadas na STL Holding I: Santa Luzia I, Santa Luzia II, Santa Luzia III, Santa Luzia IV, Santa Luzia V, Santa Luzia VI e Santa Luzia VII. (f) Empresas consolidadas na STL Holding II: Santa Luzia VIII, 
Santa Luzia IX, Santa Luzia X, Santa Luzia XI, Santa Luzia XII, Santa Luzia XIII e Santa Luzia XIV. (g) Empresas consolidadas na STL Holding III: Santa Luzia XV, Santa Luzia XVI, Santa Luzia XVII, Santa Luzia XVIII, Santa 
Luzia XIX, Santa Luzia XXI e Santa Luzia XXI. (h) Empresas consolidadas na STL Holding IV: Santa Luzia XXII, Santa Luzia XXIII, Santa Luzia XXIV, Santa Luzia XXV, Santa Luzia XXVI, Santa Luzia XXVII e Santa Luzia 
XXVIII. (i) Eliminações relativas ao procedimento de consolidação dos investimentos, patrimônio líquido das investidas, e resultado de equivalência patrimonial.
    Rio Alto Energias Rio Alto Coremas Coremas Rio Alto RA  Saldos
31/12/2020           Renováveis Energia  Holding Holding II Serviços Comerc. Eliminações Consolidados
Ativo 13.046 50.304 66.589 44.903 43 1.000 (7.592) 168.293
Passivo 13.916 62.312 66.107 38.748 53 34 (12.007) 169.163
Patrimônio líquido (870) (12.005) 480 6.156 (10) 965 4.414 (870)
Receitas - - - - 183 - - 183
Despesas (2.365) (318) (899) (301) (452) (36) - (4.374)
Equivalência Patrimonial (1.370) - - - - - 1.370 -
Resultado Financeiro - 1.645 (932) (241) - - - 472
IRPJ/CSLL - - - - (16) - - (16)
Lucro/Prejuízo líquido (3.735) 1.328 (1.831) (542) (285) (36) - (3.735)
b) Investimento, passivo a descoberto e equivalência patrimonial: A seguir as movimentações das investidas controladas diretamente pela Rio Alto Energias Renováveis:

     Saldo em Aumento Eq. Cap. Juros Saldo em
Investida   Part. 31/12/2020     Capital Patrimonial CPC 20 (d) 31/12/2021
Rio Alto Energia 100% (12.007) 12.121 (7.747) - (7.633)
Provisão para perda
 em investimentos  (12.007) 12.121 (7.747) - (7.633)
Coremas Holding (b) 100% 481 54.647 (21.463) 43.988 77.653
Coremas Holding II (b) 100% 6.155 24.578 (18.857) 29.757 41.633
Rio Alto Serviços e Const. 100% 693 9.330 (8.732) 382 970
R.A. Comercializadora 100% 263 3 (3) - 966
Santa Luzia Holding I (c) 100% - 47.104 (1.190) - 45.914
Santa Luzia Holding II (c) 100% - - (225) - (225)
Santa Luzia Holding III (c) 100% - - (21) - (21)
Santa Luzia Holding IV (c) 100% - - (23) - (23)
Total Investimento +
 Equivalência Patrimonial  7.592 135.662 (50.514) 74.127 166.867
(a) Nas datas bases de 31/12/2021 e 31.12.2020 a investida Rio Alto Energia Empreendimentos e Parti-
cipações apresentava passivo a descoberto, desta forma, foi reconhecida provisão no Passivo não circu-
lante. A Rio Alto Energia Empreendimentos apresentava prejuízo acumulado devido aos gastos incorridos no 
desenvolvimento de projetos passados, considerando essa ser a entidade mais antiga do Grupo Rio Alto. O 
resultado negativo de equivalência patrimonial refere-se principalmente a atualização da dívida com a Nordic 
Power Partners, sendo este empréstimo realizado para desenvolvimento das usinas de Coremas I, Coremas 
II e Coremas III (nota 8). (b) Em 31 de dezembro de 2021 as entidades investidas apresentam resultado nega-
tivo, uma vez que os ativos operacionais ainda não estão concluídos. A Coremas Holding é uma subholding 
sendo controladora das usinas em desenvolvimento Coremas IV, Coremas V e Coremas VI e a Coremas 
Holding II é uma subholding controladora das usinas Coremas VII e Coremas VIII. c) As entidades Santa Luzia 
Holding I, Santa Luzia Holding II, Santa Luzia Holding III e Santa Luzia Holding IV são subholdings, controla-
doras das usinas Santa Luzia I a Santa Luzia XXI. Estas entidades foram constituídas no primeiro trimestre de 
2021 e até o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 ainda não possuíam capital integralizado, sendo as 
movimentações. Os projetos de Santa Luzia ainda estão em desenvolvimento, sem financiamentos ou venda 
de energia futura negociada, porém, já possuem despesas referentes aos estudos iniciais para desenvolvi-
mento dos projetos. d) Os montantes apresentados nessa coluna representam a capitalização dos juros das 

debentures emitidas pelas investidas Coremas Holding e Holding II nas obras em andamento, reconhecidas 
então na controladora Rio Alto Energias Renováveis por meio de equivalência patrimonial (Conforme CPC 
20). Segue abaixo a movimentação dos saldos de equivalência patrimonial:
Resultado de equivalência patrimonial (58.261)
Capitalização de juros 25.496
Result. equivalência patrimonial líq. (32.765)
a) Os juros das debêntures foram reconhecidos nas investidas foi capitalizado como imobilizado, e equivalên-
cia patrimonial na controladora. 12 Fornecedores: Os fornecedores da Companhia referem-se aos gastos 
incorridos nas obras em andamento das usinas fotovoltaicas de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Core-
mas VII e Coremas VIII e os custos iniciais dos projetos de Santa Luzia I a X, bem como demais despesas 
administrativas de serviços tomados no decorrer das operações.
13 Obrigações tributárias:                   Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
IRRF 2 2 13 9
PCC retido 126 6 166 23
INSS retido 4 - 303 218
ISS retido - - 421 -
PIS - - - 1
COFINS - - 6 6
ISS - - 9 10
IOF 478 - 5.795 851
IRPJ 38 - 497 10
CSLL 90 - 284 5
    738 8 7.494 1.133
(a) IOF provisionado sobre as operações de mútuos entre as partes relacionadas do Grupo Rio Alto (nota 8).
14 Empréstimos:  Consolidado Consolidado
       31/12/2021    31/12/2020
Empréstimos com terceiros - 2.304
Total de curto prazo - 2.304
Empréstimos com terceiros. - 768
Total de longo prazo - 768

Total de empréstimos - 3.072
(a) Em julho de 2021, o referido empréstimo foi quitado. 
A movimentação dos empréstimos é como segue:
Saldo em 31/12/2020 3.072
(-) Pagamento (2.864)
(-) Descontos (208)
Saldo em 31/12/2021 -
15 Debêntures: Em 18 de dezembro de 2019 a entidade Coremas Holding S.A. emitiu debêntures com a 
finalidade de financiar o desenvolvimento dos projetos de Coremas IV, Coremas V e Coremas VI. Tais debên-
tures foram emitidas em série única e no montante total de R$60.000, recebido em três parcelas - a primeira 
parcela de R$20.000 em 30 de dezembro de 2019, a segunda parcela de R$20.000 em 16 de janeiro de 2020, 
e a última parcela de R$20.247 em 7 de fevereiro de 2020. A amortização é devida em parcela única integral, 
a vencer em 18 de junho de 2024. A remuneração é de 100% da variação acumulada da Taxa DI, divulgada 
pela B3, (DIpr), acrescida de 7% a.a. Em 29 de outubro de 2020 a entidade Coremas Holding II S.A. emitiu 
debêntures com a finalidade de financiar o desenvolvimento dos projetos de Coremas VII e Coremas VIII. Tais 
debêntures foram emitidas em série única e no montante total de R$38.000, recebido em duas parcelas - a 
primeira parcela de R$19.000 em 20 de novembro de 2020, e a última parcela de R$19.124 recebida em 17 
de dezembro de 2020. A amortização é devida em parcela única integral a vencer em 20 de abril de 2025. A 
remuneração é de 100% da variação acumulada da Taxa DI, divulgada pela B3, (Dixpre), acrescida de 7% a.a. 
Em 14 de maio de 2021 as entidades Coremas Holding S.A e Coremas Holding II S.A. realizaram a segunda 
emissão de debêntures nos montantes de R$42.000 e R$28.194, respectivamente. Esta emissão teve como 
objetivo financiar o cumprimento de obrigações referentes a obras em andamento, de forma a mitigar riscos 
de eventuais atrasos no cronograma das obras. Esta emissão possui prazo de vencimento em novembro de 
2022, em parcela única e integral. A remuneração é de 100% da variação acumulada do IPCA, divulgada pelo 
IBGE, acrescida de 8,3% a.a. Em agosto de 2021, a Rio Alto Energias Renováveis S.A. realizou a sua primeira 
emissão de debêntures conversíveis, no montante de R$550.000, com prazo de vencimento de três anos e 
remuneração de IPCA + 7% a.a. O Banco Credit Suisse, coordenador líder da operação, e o agente fiduciário, 
Vortx DVTM Ltda., receberam comissão de 5% cada, proporcional ao total da operação. Os recursos captados 
são destinados ao programa de investimento com propósito de expandir a base de ativos do Grupo Rio Alto, 
a partir do desenvolvimento das usinas fotovoltaicas de Santa Luzia (nota 1.1) Em agosto de 2021, com parte 
dos recursos captados na primeira emissão de debêntures conversíveis, as empresas Coremas Holding e 
Coremas Holding II amortizaram 51% das debêntures da sua primeira emissão, totalizando o pagamento de 
R$56.358. A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. é o agente fiduciário das operações des-
critas acima. As debêntures emitidas pelas Coremas Holding I e II são simples e não conversíveis, enquanto 
as debêntures emitidas pela Rio Alto Energias Renováveis S.A. são conversíveis em ações ordinárias. A 
seguir as informações relativas às emissões das debêntures:
     Data de Taxa de
                                       Empresa Assinatura                    Juros Término
Debêntures-1ª emissão Coremas Holding 18.12.2019 Dixpre + 7% aa 2024
Debêntures-1ª emissão Coremas Holding 18.12.2019 Dixpre + 7% aa 2024
Debêntures-2ª emissão Coremas Holding II 29.10.2020 Dixpre + 7% aa 2025
Debêntures-2ª emissão Coremas Holding II 29.10.2020 Dixpre + 7% aa 2025
     Data de Taxa de
                                       Empresa Assinatura                    Juros Término
Debêntures-2ª emissão Coremas Holding 14.05.2021 IPCA + 8,3% aa 2022
Debêntures-2ª emissão Coremas Holding II 14.05.2021 IPCA + 8,3% aa 2022
     Data de Taxa de
                                       Empresa Assinatura                    Juros Término
Debêntures-1ª série Rio Alto Energias Renováveis 14.07.2021 IPCA + 7% aa 2024
Debêntures-2ª série (tail) Rio Alto Energias Renováveis 14.07.2021 IPCA + 7% aa 2027
As debêntures foram emitidas com base na Instrução CVM 476/09, e houve dispensa de registro de distri-
buição na CVM. Em relação aos covenants não financeiros, a Administração destaca as principais cláusulas 
existentes, exclusivamente relacionadas a emissoras (Rio Alto Energias Renováveis, Coremas Holding e 
Coremas Holding II) e suas controladas (Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII), 
a seguir: • Dissolução, a liquidação ou a extinção de qualquer controlador; • Ocorrência de protesto de títulos 
contra a Emissora e/ou qualquer de suas controladas; • Decretação do vencimento antecipado de quaisquer 
obrigações; • Aplicação, pela Emissora, dos recursos oriundos das Debêntures em destinação diversa das 
obras em andamento das usinas solares fotovoltaicas; • Realização de redução de capital social; • Fusão, 
cisão, incorporação, incorporação de ações, capitalização ou qualquer forma de reorganização societária 
envolvendo; e, • Não obtenção, não renovação, cancelamento, cassação, revogação, suspensão ou perda 
definitiva de licenças das obras. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 inexiste evento de 
vencimento antecipado da dívida relacionado a cláusulas restritivas (“covenants não financeiros”). A movimen-
tação das debêntures é como segue:
    Controladora Consolidado
Saldo Inicial-data de constituição - 63.136
Adição - 38.124
Juros e variações monetárias - 3.095
(-) Custo de emissão de debêntures - (259)
Saldos em 2020 - 104.096
Adição 550.000 620.191
Amortização - (64.246)
Juros e variações monetárias 48.630 74.127
(-) Custo de emissão de debêntures (22.513) (22.476)
Saldos em 31/12/2021 576.117 711.692
Curto prazo - 78.691
Longo prazo 576.117 633.001
As debêntures emitidas possuem como garantia a alienação fiduciária de 100% das ações da Rio Alto Ener-
gias Renováveis, Coremas Holding S.A e Coremas Holding II S.A. bem como a totalidade dos direitos creditó-
rios das emissoras. As cotas do FIP Rio Alto, pertencentes a Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participa-
ções Ltda., também foram dadas como garantia, porém, com efeito suspensivo após a entrada em operação 
das usinas solares fotovoltaicas Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII. 16 Provi-
são para demandas judiciais: As demandas judiciais são avaliadas periodicamente e classificadas segundo 
probabilidade de perda para a Companhia. Provisões são constituídas para todas as demandas judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável 
possa ser feita. As demandas judiciais com probabilidade de perda provável são demonstradas a seguir:
                             Consolidado
    31/12/2021 31.12.2020
Execução de título extrajudicial - 1.363
Provisão para risco trabalhista 339 -
    339 1.363
Refere-se à ação contra a Rio Alto Comercializadora de Energia, entidade do Grupo Rio Alto não consolidada 
nestas Informações Anuais, ao qual a Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações é garantidora fidu-
ciária. Os montantes provisionados como contingências judiciais, sofreram atualização monetária pelo IPCA 
acumulado do período, até a data da reversão da provisão. Em setembro de 2021, foi revertido a provisão 
para contingências na empresa Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda. A empresa em 
questão foi fiadora de uma operação de compra de energia da Rio Alto Comercializadora de Energia (não 
consolidada), porém a dívida foi quitada em setembro de 2021. Também em setembro de 2021, foi iniciado 
um procedimento arbitral pelo fornecedor do contrato de EPC (engineering, procurement and construction) 
dos contratos firmados com Coremas IV, V, VI, VII e VIII - ver Nota 16. As partes ainda aguardam decisão do 
Tribunal Arbitral, já constituído, sobre questões preliminares. Em junho de 2022, não é possível estimar possi-
bilidades e perspectivas ao desfecho deste contencioso arbitral. O valor total da arbitragem é de R$276.000. 
i. Processos com probabilidade de perda classificada como possível: O Grupo Rio Alto possui uma ação com 
prognóstico de perda possível de acordo com a classificação de seus assessores jurídicos externos, movida 
pela Nordic Power Partners em relação a construção das usinas solares fotovoltaicas de Coremas I, II e III 
(nota 8). O Grupo Rio Alto possui quatro autuações do Conselho Regional de Engenharia nas investidas Core-
mas IV, Coremas V, Lagoa Tapada II e Lagoa Tapada III, no valor total aproximado de R$9, no qual os asses-
sores jurídicos da Companhia já apresentaram defesa administrativa. As investidas Coremas IV, Coremas VI 
e Coremas VII possuem um processo em andamento com seu fornecedor Elecnor do Brasil, é estimado um 
gasto com custas judiciais no montante de R$ 5.691. 17 Patrimônio líquido: 17.1. Capital social: Rio Alto 
Energias Renováveis: A composição do capital social autorizado e integralizado em 31 de dezembro de 2021 
e 31 de dezembro de 2020 está representada por ações ordinárias, como segue:
     31/12/2021
Sócios Quantidade ações Valor em R$ mil Percentual (%)
Rafael Sanchez Brandão 23.000 15.786 50,0%
Edmond Chaker Farhat Jr 23.000 15.786 50,0%
    46.000 31.571 100,0%
     31/12/2020
Sócios Quantidade ações Valor em R$ mil Percentual(%)
Rafael Sanchez Brandão 11.785,5 11.786 50,0%
Edmond Chaker Farhat Jr 11.785,5 11.786 50,0%
    23.571 23.571 100,0%
Integralização de capital: 
Em assembleia geral extraordinária, realizada em 1 de março de 2021, foi aprovado o aumento de capital 
social da Companhia no valor de R$8.000, bem como o agrupamento das ações constitutivas. Desta forma, 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia passou a ser de R$31.571, 
totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 46.000 de ações ordinárias, todas nominativas, escri-
turais e sem valor nominal. 17.2. Prejuízo acumulado: Em 31 de dezembro de 2021, foi incorporado o pre-
juízo do exercício, no montante de R$ 43.209 (R$3.735 em 31 de dezembro de 2020), totalizando o prejuízo 
acumulado no valor de R$ 46.944 (R$3.735 em 31 de dezembro de 2020). 17.3. Acervo Líquido-Prejuízos 
incorporados: Em outubro de 2020, a Rio Alto Energias Renováveis S.A. incorporou como aumento de capi-
tal as investidas do grupo, Rio Alto Energia, Rio Alto Serviços e Construções, R.A. Comercializadora, Coremas 
Holding e Coremas Holding II. Desta forma, o capital social integralizado das investidas foi reconhecido como 
aumento de capital na Rio Alto Energias Renováveis (Controladora) e os prejuízos acumulados das investidas 
foram reconhecidos como acervo líquido de prejuízos incorporados, totalizando R$20.706 17.4. Resultado 
por ação: O lucro ou prejuízo básico por ação é calculado por meio do resultado da Companhia, com base 
na média ponderada das ações ordinárias e preferenciais (quando aplicável) em circulação no respectivo 
período. O lucro ou prejuízo diluído por ação é calculado por meio da referida média das ações em circulação, 
ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações. O quadro abaixo apresenta os dados de 
resultado e ações utilizados no cálculo do prejuízo básico e diluído por ação:
                     Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo básico e diluído por ação
Prejuízo líquido-R$ mil (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)
Média ponderada de ações
Ordinárias 46.000 23.571 46.000 23.571
Prejuízo básico por ação (0,93933) (0,15846) (0,93933) (0,15846)
Em 12 de janeiro de 2021 foi aprovado o desdobramento das ações constituídas do capital social da Compa-
nhia na proporção de 1,9523789 novas ações para cada 1 (um), sem modificação do capital social, de modo 
que o capital social passe a ser constituído por 46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2021, existem debêntures conversíveis (Nota 15), 
porém devido ao prejuízo do exercício, estes instrumentos diluidores não foram incluídos no cálculo do resul-
tado por ação, conforme diretrizes do CPC 41-resultado por Ação.
18 Despesas gerais e administrativas                  Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Salários e encargos - - - -
Serviços tomados 4.579 2.365 9.753 3.315
Fretes e carretos - - 972 -
Locações - - 649 372
Viagens e estadias 10 - 1.003 -
Despesas administrativas 694 - 3.760 275
Seguros 39 - 670 -
Depreciação 2 - 195 1
Custo de emissão de debêntures 4.392 - 4.497 38
Provisões - - (1.023) -
Taxas 5 - 148 13
Fianças e comissões bancárias - - - -
Compra de mercadorias - - - 286
Outras - -  -  73
    9.721 2.365 20.624 4.373
19 Despesa com pessoal                  Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Salários e encargos 783 - 7.478 -
Pró-labore 4.648 - 4.647 -
    5.431 - 12.125 -
A Rio Alto Energias Renováveis S.A., foi constituída em 24/08/2020, portanto não havia dados de despesas 
com pessoal no exercício de 2020.
20 Resultado financeiro                  Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Descontos obtidos - - 229 104
Rendimentos de aplicações financeiras 7.856 - 8.436 -
Variações monetárias ativas (b) - - 714 1.774
Outras receitas financeiras - - 552 -
Resultado de instrumentos financeiros - - 6.123 527
Total de receitas financeiras 7.856 - 16.054 2.405
Juros sobre empréstimos-partes relacionadas (872) - (1.875) (322)
Fianças e comissões bancárias - - (8.656) -
Juros debêntures - - - (1.412)

continua …

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

or
na

l E
m

pr
es

as
 &

 N
eg

óc
io

s 
Lt

da
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 0

F9
4-

AB
C

1-
62

29
-C

2A
0.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0F94-ABC1-6229-C2A0 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 0F94-ABC1-6229-C2A0

Hash do Documento 

B07C8B6DF2855517183D57108C8ED73421DDF9602E37E2A4BDFF9FD01C063A14

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/08/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 17/08/2022 20:10 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Wed Aug 17 2022 20:10:26 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.4938194 Longitude: -46.7234611 Accuracy: 18.451 

IP 191.193.3.80

Hash Evidências: 
 54C715CF47C19384B9A8C0A88243ED8576CCD119C77AB8B99B41A76E3FDA9EDB


