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Ventos de Santo Anselmo Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.918.661/0001-70

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.  Maracanaú, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Notas Explicativas - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Anselmo Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, foi 
constituída nos termos do seu Estatuto Social, como Companhia, em 23 de 
fevereiro de 2015. Tem como objeto social a exploração de participação em 
consórcios ou sociedades, de usina de geração elétrica; a produção e a comer-
cialização de energia elétrica a partir de fonte eólicas; e, ainda, a implantação, 
administração e operação de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento 

de projetos, a prestação de serviços de consultoria de projetos eólicos. A Com-
panhia é controlada direta da holding VTRM Energia Participações S.A. 
(“VTRM”) e investida da Companhia Brasileira de Alumínio (“CBA”). A Compa-
nhia irá explorar e operar as centrais geradoras eólicas localizadas nos estados 
de Piauí e Pernambuco, as quais compõem o complexo eólico Ventos do Piauí 
II (“VDP II”) e Ventos do Piauí III (“VDP III”), com previsão de 130.200 kW de 
capacidade instalada, por meio de suas controladas, relacionadas abaixo:

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 

(Não auditado) 2021
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes
   de caixa 5 40.618 452 148.439
  Tributos a recuperar 198 – 749
  Outros ativos – – 883

40.816 452 150.071
 Não circulante
  Investimentos 6 59.347 – –
  Imobilizado 7 101 103 223.264

59.448 103 223.264

   
Total do ativo 100.264 555 373.335

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 

(Não auditado) 2021
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Fornecedores 8 3 4 4.701
  Tributos a recolher 9 244 – 1.160

247 4 5.861
 Não circulante
  Empréstimos e
   financiamentos 10 – – 181.103
  Tributos a recolher 9 – – 524
  Partes relacionadas 11 – – 26.483

– – 208.110
 Total do passivo 247 4 213.971
 Patrimônio líquido 12
  Capital social 101.542 760 101.542
  Ajuste de avaliação patrimonial (504) – (504)
  Prejuízos acumulados (1.021) (209) (1.021)

100.017 551 100.017
 Patrimônio líquido atribuído
  aos acionistas controladores 100.017 551 100.017
 Participação dos acionistas
  não controladores – – 59.347
Total do patrimônio líquido 100.017 551 159.364
Total do passivo e patrimônio
 líquido 100.264 555 373.335

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

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 

(Não auditado) 2021
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 13 (29) (43) (1.035)

(29) (43) (1.035)
Prejuízo operacional antes 
 do resultado financeiro (29) (43) (1.035)
Resultado de participações
 societárias
 Equivalência patrimonial 6 (1.383) – –

(1.383) – –
Resultado financeiro líquido 14
 Receitas financeiras 892 1 4.411
 Despesas financeiras (1) (1) (3.916)

891 – 495
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social (521) (43) (540)
Imposto de renda e 
 contribuição social 15
 Correntes (291) – (1.427)
Prejuízo do exercício
 atribuído aos acionistas (812) (43) (1.967)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (812) (43) (812)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas não controladores – – (1.155)
Prejuízo do exercício (812) (43) (1.967)

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

Demonstração do Resultado  Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 

(Não auditado) 2021
 Prejuízo do exercício (812) (43) (1.967)
Outros componentes do resultado
 abrangente do exercício que não
  serão posteriormente
   reclassificados para o resultado
 Perda em participação de 
  investida 6 (b) (504) – –
Total do resultado 
 abrangente do exercício (1.316) (43) (1.967)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (1.316)
 Prejuízo do exercício atribuído 
  aos acionistas não controladores (651)
Total do resultado abrangente 
 do exercício (1.967)

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Capital social  
a integralizar

Prejuízos  
acumulados

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial Total

Participação dos  
acionistas não  
controladores

Patrimônio  
líquido

Em 1º de janeiro de 2020 (Não auditado) 360 (111) (166) – 83 – –
  Prejuízo do exercício – – (43) – (43) – (43)
 Total do resultado abrangente do exercício – – (43) – (43) – (43)
  Integralização de capital – 111 – – 111 – 111
  Aumento de capital 400 – – – 400 – 400
 Contribuições e distribuições aos acionistas 400 111 – – 511 – 511
Em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 760 – (209) – 551 – 551
  Prejuízo do exercício – – (812) – (812) (1.155) (1.967)
  Resultado abrangente do exercício 6 (b) – – – (504) (504) 504 –
 Total do resultado abrangente do exercício – – (812) (504) (1.316) (651) (1.967)
  Aumento de Capital 1.1.1 (a) 121.163 (20.381) – – 100.782 59.998 160.780
 Contribuições e distribuições aos acionistas 121.163 (20.381) – – 100.782 59.998 160.780
Em 31 de dezembro de 2021 121.923 (20.381) (1.021) (504) 100.017 59.347 159.364

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não au-

ditado) 2021
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (521) (43) (540)
Ajustes de itens que não representam alte-
 ração de caixa e equivalentes de caixa
 Equivalência patrimonial 6 (b) 1.383 – –
 Depreciação 13 2 2 7
 Juros e variações monetárias de 
  empréstimos e financiamentos 10 (c) – – 1.236
 Apropriação dos custos 
  de captações 10 (c) – – 88

864 (41) 791
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Tributos a recuperar (198) – (745)
 Demais créditos e outros ativos – – (133)
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (1) 2 4.588
 Tributos a recolher (2) – 543
 Partes relacionadas – – 26.483
Caixa proveniente das (aplicado 
 nas) operações 663 (39) 31.527
 Imposto de renda e contribuição
  social pagos (45) – (293)
Caixa líquido proveniente das
 (aplicado nas) atividades operacionais 618 (39) 31.234
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
 Aquisição de imobilizado 7 (b) – (21) (161.170)
 Aporte de capital em investidas 1.1.1 (e) (46.854) – –
Caixa líquido proveniente das (aplicado
 nas) atividades de investimento (46.854) (21) (161.170)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
 Captação de recursos 10 (c) – – 176.850
 Adições dos custos de 
  captações 10 (c) – – (6.321)
 Aumento de capital 1.1.1 (a) 86.402 511 86.402
 Participação dos acionistas
  não controladores 1.1.1 (d) – – 7.907
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de financiamentos 86.402 511 264.838
Acréscimo (decréscimo) em
 caixa e equivalentes de caixa 40.166 451 134.902
 Efeito no caixa de empresas adquiridas
  incluídas na consolidação – – 13.085
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 452 1 13.537
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 40.618 452 148.439
Principais transações que não 
 afetaram o caixa
Aporte de capital via ativo 
 imobilizado 1.1.1 (d) – – 52.091

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

Eólica
Central Geradora  

Eólio-elétrica (EOL)
Resolução  

autorizativa (ANEEL) Estado Município
 Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de Santo Alderico 9.427/2020 Piauí Betânia do Piauí
 Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de Santo Antero 9.431/2020 Pernambuco Araripina
 Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de São Crispim 9.425/2020 Piauí Curral Novo

As controladas da Companhia encontram-se em fase pré-operacional de 
construção de seu parque eólico e a entrada em operação comercial está 
prevista entre junho e setembro de 2022. O sucesso das operações futuras 
depende de atingimento das projeções de resultado da Administração e, prin-
cipalmente, pela obtenção de financiamento e/ou apoio financeiro dos acio-
nistas para a conclusão de seu parque eólico. 1.1 Principais eventos ocor-
ridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: 
(a) Aumento e integralização de capital: Em 2021, a investidora VTRM 
aumentou e integralizou o capital da Companhia no montante de R$ 100.782 
(R$ 121.163 de aumento de capital e R$ 20.381 de capital social a integrali-
zar), passando de R$ 760 em 31 de dezembro de 2020 para R$ 101.542 em 
31 de dezembro de 2021, conforme movimentação a seguir:

Mês
Transferência 

via caixa
Transferência via 

investimentos Total
 Fevereiro – 14.380 14.380
 Abril 12.300 – 12.300
 Maio 18.952 – 18.952
 Julho 15.601 – 15.601
 Setembro 39.549 – 39.549

86.402 14.380 100.782
(b) Alteração na estrutura societária da Companhia: A controladora VTRM 
concretizou em 30 de setembro de 2021, após o cumprimento de condições 
precedentes previstas no contrato de venda de ações firmado em 14 de agosto 
de 2020, junto à empresa CBA, a alienação da participação na Companhia, no 
percentual de 49%. Após a alteração societária, os acionistas da Companhia 
passaram a ser a VTRM com participação de 51% e a CBA com participação de 
49% do capital total. (c) Aquisição de investimento: Em fevereiro de 2021 a 
VTRM, controladora da Companhia, realizou reestruturação societária em seus 
investimentos dos parques eólicos VDP II e III, com isso efetuou uma cisão par-
cial em sua investida Ventos de João Paulo II Energias Renováveis S.A., transfe-
rindo a participação societária que detinha sobre as empresas Ventos de Santo 
Alderico, Ventos de Santo Antero e Ventos de Santo Crispim para a Ventos de 
Santo Anselmo, no montante de R$ 14.380. Dessa forma, a Companhia passou 
a deter 100% de participação e ser a controladora das empresas adquiridas.

Controladas
Percentual  

anterior
Percentual  

atual Valor
 Ventos de Santo Alderico Energias 
  Renováveis S.A. 0% 100% 4.375
 Ventos de Santo Antero Energias 
  Renováveis S.A. 0% 100% 5.036
 Ventos de São Crispim I Energias 
  Renováveis S.A. 0% 100% 4.969

14.380
(d) Reestruturação societária em controlada: Em 17 de junho de 2021 hou-
ve uma reestruturação societária nas controladas da Companhia, com o objeti-
vo de atingir a estrutura adequada para a operação dos parques. Desta manei-
ra, houve alteração na participação societária das empresas Ventos de Santo 
Alderico, Ventos de Santo Antero e Ventos de Santo Crispim, que passaram a 
ter 50% do seu capital detido pela VTRM, através da emissão de novas ações 
preferencias e aportes realizados via transferências de ativos imobilizados e 
transferências bancárias realizados em julho e setembro de 2021. Portanto, as 
demonstrações financeiras consolidadas contemplam os saldos integrais des-
sas investidas, uma vez que os riscos e benefícios (acesso aos retornos) sobre 
os investimentos serão integralmente assumidos pela Companhia.

Controlada

Quantidade  
de novas  

ações  
preferenciais

Transfe- 
rência  

via caixa

Transfe- 
rência  

via ativo  
imobilizado

Total de  
aumento  

de capital
 Ventos de Santo Alderico 
 Energias Renováveis S.A. 686.706.667 4.894 15.123 20.017
 Ventos de Santo Antero 
 Energias Renováveis S.A. 59.071.430 1.528 18.484 20.012
 Ventos de São Crispim I 
 Energias Renováveis S.A. 76.136.875 1.485 18.484 19.969

821.914.972 7.907 52.091 59.998
(e) Aumento de capital em controladas: Em 2021, a Companhia aumentou 
e integralizou o capital de suas controladas no montante de R$ 46.854, con-
forme a movimentação a seguir:

Mês Controlada
Transferência  

via caixa
 Abril Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. 3.500
 Maio Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. 7.341
 Julho Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. 5.160
 Abril Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. 4.500
 Maio Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. 5.676
 Julho Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. 5.275
 Abril Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. 4.300
 Maio Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. 5.936
 Julho Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. 5.166

46.854

1.1.2 Outros eventos: (a) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde 
pública e impactos na economia mundial, a Companhia e suas controladas 
informam que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta pan-
demia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em 
linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e 
internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos 
no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, 
parceiros e comunidades, e à continuidade do negócio. A Companhia e suas 
controladas estão avaliando o assunto também junto aos seus fornecedores 
e demais credores e até o momento não foram identificados impactos mate-
riais para os seus negócios. (i) Cumprimento de obrigações assumidas 
com fornecedores: A Companhia e suas controladas avaliaram seus princi-
pais contratos de suprimento, junto aos fornecedores e concluiu que, apesar 
dos impactos causados pela pandemia, as obrigações contratuais foram 
cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências ou formalizações 
de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (ii) Cumprimento de obri-
gações em contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou os 
covenants contidos nos contratos de dívidas de suas controladas em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas. 2. Apresentação das demonstrações financei-
ras e resumo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) De-
monstrações financeiras individuais e consolidadas: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apre-
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 
de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais 
de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpre-
tações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas considerou a base contábil de 
continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, exceto no 
caso de certos ativos e passivos financeiros, que foram ajustados para refletir 
a mensuração ao valor justo. (b) Aprovação das demonstrações financei-
ras: A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria 
em 05 de abril de 2022. 2.2 Consolidação: A Companhia consolida todas as 
entidades sobre as quais detém controle, isto é, quando está exposta ou tem 
direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capa-
cidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As principais empresas 
controladas incluídas na consolidação estão descritas Nota 2.2 (c). (a) Con-
troladas: As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em 
que o controle é transferido para a Companhia. Transações, saldos e resulta-
dos de transações entre controladas da Companhia são eliminados. Na aqui-
sição, as políticas contábeis das controladas são alteradas quando necessá-
rio, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. 
(b) Operação em conjunto (joint operation): Operação em conjunto (joint 
operation) é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes 
que detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm 
obrigações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são deno-
minadas de operadores em conjunto. As operações em conjunto são contabi-
lizadas nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as obri-
gações contratuais da Companhia. Dessa forma, os ativos, passivos, receitas 
e despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjunto são 
contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras de forma pro-
porcional à participação da Companhia na controlada em conjunto. As contro-
ladas da Companhia possuem participação de: (a) 23,40% e 19,15%, pelas 
empresas Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. e Ventos de 
Santo Alderico Energias Renováveis S.A., respectivamente, na empresa 
Consórcio Ventos do Piauí II, havendo controle em conjunto com as consor-
ciadas: (i) Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A. (ii) Ventos de São 
Ciríaco Energias Renováveis S.A.; e (iii) Ventos de São Caio Energias Reno-
váveis S.A. (b) 23,91% pela Ventos de Santo Antero Energias Renováveis 
S.A. na empresa Consórcio Ventos do Piauí III, havendo controle em conjunto 
com as consorciadas: (i) Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis 
S.A.; (ii) Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A.; (iii) Ventos 
de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A.; e (iv) Ventos de São Bernardo 
Energias Renováveis S.A. Os Consórcios têm por objeto a construção, manu-
tenção, operação e uso de determinados ativos comuns, especialmente a 
subestação coletora, a subestação seccionadora/elevadora, a linha de trans-
missão e a rede média tensão, entre outros, para uso de todas as Consorcia-
das. (c) Empresas controladas incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas

2021 2020
Controladas Capital total Capital votante Capital total Capital votante Localização Atividade principal
 Ventos de Santo Alderico 
  Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica
 Ventos de Santo Antero 
  Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Pernambuco - Brasil Geração de energia elétrica
 Ventos de São Crispim I 
  Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica

Para fins de consolidação são considerados os percentuais de 100% de partici-
pação societária, visto que a Companhia é detentora da totalidade de ações ordi-
nárias de suas controladas. 2.3 Moeda funcional e de apresentação das de-
monstrações financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia 
é o Real (“R$”). 3 Novas normas, alterações e interpretações de normas 
emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às nor-
mas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas: As seguintes 
alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para 
o exercício iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre 
circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das De-
monstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações 
ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos financei-
ros: alterações ao IFRS9 /CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em 
arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no 
cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas à  
COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das 
IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos fi-
nanceiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros” - reconhecimento e men-
suração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 
11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia e 
suas controladas analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas 
acima e não identificaram impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 
3.2 Novas normas emitidas e emendas às normas contábeis ainda não ado-
tadas pela Companhia e suas controladas: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios iniciados 
após 1° de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo comitê 
de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos 
Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de 
Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29 / IAS 41 - 
Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/
IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/
IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relati-
vas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso 
pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referên-
cias à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos perío-
dos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia e suas 
controladas analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas acima e 
não identificaram impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem 
adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e 

julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia e suas 
controladas fazem estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na expe-
riência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. Em 31 de dezembro de 2021, considerando que 
a Companhia e suas controladas se encontram em fase pré-operacional, não há 
estimativas e premissas que apresentam risco significativo, com probabilidade de 
causar ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social. 5. Caixa e equivalentes de caixa: Política contábil: Incluem o 
caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liqui-
dez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. O caixa e equivalentes 
de caixa em moeda nacional compreendem disponibilidades em contas corren-
tes bancárias indexados à taxa de depósito interbancário. As aplicações financei-
ras possuem taxa média de remuneração entre 90,62% e 102,50% do CDI.

Controladora Consolidado
Moeda nacional 2021 2020 (Não auditado) 2021
 Caixa e bancos 104 63 424
 Certificados de Depósitos 
  Bancários - CDBs 40.514 389 148.015

40.618 452 148.439
5.1 Qualidade de créditos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete 
a qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes em operações de 
caixa e equivalentes de caixas:

Controladora Consolidado
Rating local Rating local

2021 2020 (Não auditado) 2021
AAA 40.618 452 148.439

40.618 452 148.439
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências de 
rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi con-
siderado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Investimentos: Política 
contábil: Os investimentos em entidades controladas são avaliados pelo méto-
do de equivalência patrimonial (MEP) a partir da data em que elas se tornam 
sua coligada, empreendimento controlado em conjunto ou controlada. Para ser 
classificada como entidade controlada em conjunto, deve existir acordo contra-
tual que permite a Companhia controle compartilhado da entidade e dá a Com-
panhia direito aos ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não 
direito aos seus ativos e passivos específicos. 

(a) Composição
Controladora

Informações em 31 de dezembro de 2021 Resultado de  
equivalência  

patrimonial
2021

Saldo
2021Investimentos avaliados por equivalência patrimonial

Patrimônio  
líquido

Prejuízo do  
exercício

Percentual de  
participação  

total (%)

Percentual de  
participação  
votante (%)

 Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. 39.626 (767) 50,00% 100,00% (413) 19.814
 Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. 39.561 (938) 50,00% 100,00% (505) 19.781
 Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. 39.504 (834) 50,00% 100,00% (465) 19.752

(1.383) 59.347

O resultado de equivalência patrimonial corresponde ao saldo de 100% do 
resultado das empresas controladas nos meses de fevereiro a maio, e 50% 
do resultado de junho a dezembro. As controladas for am adquiridas no mês 
de fevereiro de 2021 conforme reestruturação societária dos complexos Piauí 
II e III, descrita nota 1.1.1 (b), motivo pelo qual não possuem saldo compara-
tivo de equivalência e de saldo de investimentos. (b) Movimentação:

Controladora
2021

Saldo no início do exercício –
 Aquisição de investimento (Nota 1.1.1 (c)) 14.380
 Aporte de capital (Nota 1.1.1 (e)) 46.854
 Equivalência  patrimonial (1.383)
 Perda na participação de investida (504)
Saldo no final do exercício 59.347
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de aquisi-
ção ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico 
também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou constru-
ção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no valor contá-
bil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme apropriado, somente 
quando é provável que irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao 
item e quando seu custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil 
de itens ou peças substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropria-
dos ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais 
reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos 
futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica res-
tante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determinados 
pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em 
“Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resulta-
do. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, consi-
derando os custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens 
vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas 
pela Companhia e suas controladas são definidas pela ANEEL por meio da reso-
lução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. Impairment do imobili-
zado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recu-
perável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de 
acordo com os critérios adotados pela Companhia para determinar o valor recu-
perável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar 
a necessidade de impairment sempre q ue eventos ou mudanças nas circunstân-
cias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impair-
ment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo e seu 
valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia 
e suas controladas não identificaram a necessidade de provisões para impair-
ment para os ativos imobilizados. (a) Composição e movimentação:

Consolidado
2021

Máquinas e  
equipamentos

Obras em  
andamento Total

Saldo no início do exercício
 Custo 21 84 105
 Depreciação acumulada (2) – (2)
Saldo líquido 19 84 103
 Adições (i) – 222.511 222.511
 Depreciação (7) – (7)
 Efeito de controladas adquiridas 
  incluídas na consolidação 46 611 657
Saldo no final do exercício 39 223.122 223.161
 Custo 67 223.206 223.273
 Depreciação acumulada (9) – (9)
Saldo líquido no final do exercício 58 223.206 223.264
(i) O valor de adições compreende o saldo de adiantamento de ativos, no mon-
tante de R$ 52.091, em forma de aumento de capital realizado pela investidora 
VTRM, conforme Nota 1.1.1 (d). Adicionalmente, houve capitalização dos juros 
sobre empréstimos no valor de R$ 9.250. 8. Fornecedores:

Controladora Consolidado
2021 2020 (Não auditado) 2021

Fornecedores de materiais 3 4 3.187
Fornecedores de serviços – – 1.514

3 4 4.701
9. Tributos a recolher: Controladora Consolidado

2021 2021
 Imposto de renda 177 638
 Contribuição social 67 266
 Imposto sobre circulação de mercadorias 
  e serviços - ICMS (i) – 524
 Impostos retidos na fonte – 239
 Outros impostos – 17

244 1.684
Circulante 244 1.160
Não circulante – 524

244 1.684
(i) As controladas da Companhia possuem diferimento do ICMS para os par-
ques que estão sendo instalados no estado do Piauí, por conta do regime 
específico para construção de geradoras eólicas, o recolhimento do ICMS é 
diferido para 2034. 10. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: 
São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transa-
ção incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortiza-
do. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da 
transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resulta-
do durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam em 
aberto, utilizando-se da taxa de juros efetiva. (a) Composição:

Consolidado
2021

Modalidade Encargos anuais médios Não circulante
Moeda nacional
 BNDES TLP + 4,56% 181.103

181.103
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.  
TLP - Taxa de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 
(b) Perfil de vencimento:

Consolidado

Modalidade 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
A partir  
de 2030 Total

 Moeda
  nacional
  BNDES 6.147 8.233 8.233 8.233 8.233 8.233 8.233 125.558 181.103

6.147 8.233 8.233 8.233 8.233 8.233 8.233 125.558 181.103
3,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 69,3% 100,0%

(c) Movimentação
Consolidado

2021
Saldo no início do exercício –
 Captações 176.850
 Juros e atualização monetária 10.486
 Adições dos custos de captações (6.321)
 Apropriação dos custos de captações 88
Saldo no final do exercício 181.103
(d) Garantias
Modalidade Garantia
BNDES VTRM Energia Participações S.A.

Contas reservas;
Penhor dos ativos e ações;
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
 das autorizações.

(e) Condições restritivas: Os empréstimos e financiamentos obtidos pela 
Companhia e suas controladas exigem o cumprimento de algumas cláusulas 
restritivas financeiras, sob pena de antecipação de vencimento das dívidas 
vinculadas. Ainda, o não cumprimento das obrigações ou restrições mencio-
nadas pode ocasionar a inadimplência em relação a outras obrigações con-
tratuais (cross default), dependendo de cada contrato de empréstimo e finan-
ciamento. Adicionalmente, os empréstimos e financiamentos da Companhia e 
suas controladas exigem a apresentação do Índice de Cobertura do Serviço 
da Dívida - ICSD a partir de 2023, anualmente, relativamente ao ano anterior. 
11. Partes relacionadas: Política contábil: As transações com partes rela-
cionadas são realizadas pelas controladas da Companhia em condições es-
tritamente comutativas, observando-se os preços e condições usuais de 
mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido às suas contra-
partes ou prejuízos às controladas da Companhia. No curso normal das ope-
rações, as controladas da Companhia realizam contratos com partes relacio-
nadas, relacionados, principalmente, à administração do consórcio.

Passivo não circulante
2021

Ventos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A. (i) 9.985
Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A. (i) 16.498

26.483
(i) O saldo a pagar refere-se à aquisição de ativo imobilizado diretamente rea-
lizado pelas empresas Ventos de Santo Alfredo e Ventos de São Ciro, na carac-
terística de consorciadas líderes, em nome das controladas da Companhia: 
Ventos de Santo Antero, Ventos de São Crispim I e Ventos de Santo Alderico. 
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente por 

ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de dezem-
bro de 2021, o capital social parcialmente integralizado da Companhia é de R$ 
101.542 (R$ 760 em 31 de dezembro de 2020), dividido em 271.039.199 
ações, sendo 2.710.392 ações ordinárias de classe A, 132.809.208 ações ordi-
nárias de classe B, e 135.519.599 ações preferenciais conversíveis em ações 
ordinárias A (2.283.078 em 31 de dezembro de 2020 ações ordinárias nomina-
tivas e sem valor nominal). 13. Despesas gerais e administrativas:

Controladora Consolidado

2021
2020 

(Não auditado) 2021
Serviços de terceiros (21) (23) (716)
Impostos,Taxas e Contribuições (169)
Aluguéis e arrendamentos (4) (16) (102)
Materiais (16)
Depreciação (2) (2) (7)
Custo de manutenção (2)
Outras (2) (2) (23)

(29) (43) (1.035)
14. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e finan-
ciamentos e sobre aplicações financeiras, que são reconhecidos no resultado 
do exercício pelo regime de competência.

Controladora Consolidado

2021

2020 
(Não  

auditado) 2021
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 892 1 4.411

892 1 4.411
Despesas financeiras
 Juros e atualização monetária – – (10.486)
 Capitalização de juros sobre empréstimos
  - CPC 20 – – 9.250
 Apropriação de custos de captação – – (88)
 Despesas de captação de empréstimos – – (2.497)
 Despesas bancárias (1) (1) (1)
 Outras despesas financeiras – – (94)

(1) (1) (3.916)
891 – 495

15. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Companhia 
está sujeita ao imposto de renda e à contribuição social. A provisão para impos-
to de renda e contribuição social é calculada individualmente para a Compa-
nhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia também 
reconhece provisões por conta de situações em que é provável que valores 
adicionais de impostos sejam devidos. No exercício de 2021, a Companhia e 
suas controladas recolheram os respectivos tributos com base no lucro presu-
mido e auferiram lucro tributável sobre as receitas financeiras. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas reconhe-
ceram como despesa de imposto de renda e contribuição social o montante de 
R$ 291 e R$ 1.427, respectivamente. 16. Instrumentos financeiros e gestão 
de risco: 16.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia e 
suas controladas as expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de 
crédito; (b) risco de liquidez; (c) risco regulatório; (d) risco socioambiental. Para 
atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Companhia segue a Políti-
ca Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Administração da Voto-
rantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o objetivo de estabele-
cer a governança e suas macro diretrizes no processo de gestão de riscos 
financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanhamento. (a) 
Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) criam exposi-
ção ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Companhia tem como 
política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, avaliação de duas 
das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s ou Standard & Poor’s. 
O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em escala local) ou “BBB-” 
(em escala global), ou equivalente. Para ativos financeiros cujos emissores não 
atendem às classificações de risco de crédito mínimas anteriormente descritas, 
são aplicados, como alternativa, critérios aprovados pelo Conselho de Adminis-
tração da VSA. A qualidade de crédito dos ativos financeiros está descrita na 
Nota 5.1. Os ratings divulgados nesta nota, sempre são os mais conservadores 
das agências mencionadas. (b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é geren-
ciado de acordo com a Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos 
líquidos suficientes para honrar os compromissos financeiros da Companhia no 
prazo e sem custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e 
monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo 
mínimo de 12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de 
liquidez e endividamento adota métricas compatíveis às companhias invest-
ment grade fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência 
global. A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Compa-
nhia e suas controladas, por faixas de vencimento, correspondentes ao período 
remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Controladora
Até  

1 ano
Entre 1 e  

3 anos
Entre 3 e  

5 anos
A partir  

de 5 anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Fornecedores 3 – – – 3

3 – – – 3
Em 31 de dezembro 
 de 2020 (Não auditado)
 Fornecedores 4 – – – 4

4 – – – 4
Consolidado

Até  
1 ano

Entre 1 e  
3 anos

Entre 3 e  
5 anos

A partir  
de 5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e 
  financiamentos (i) – 29.079 31.404 215.382 275.865
 Fornecedores 4.701 – – – 4.701
 Partes relacionadas – 26.483 – – 26.483

4.701 55.562 31.404 215.382 307.049
(i) Os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa contratuais. (c) Risco 
regulatório: As atividades da Companhia e suas controladas são regulamen-
tadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente regulatório 
poderá exercer impacto sobre as atividades da Companhia. (d) Risco socio-
ambiental: A Companhia e suas controladas estão sujeitas a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à remoção 
e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambiental. As 
violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores há mul-
tas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas técnicas ou 
investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos limites obrigatórios de 
emissão. A Companhia e suas controladas consideram estar de acordo com 
todas as normas ambientais aplicáveis às suas operações. 16.2 Estimativa do 
valor justo: Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são des-
critos a seguir, bem como as premissas para sua valorização: Ativos financei-
ros - considerando-se a natureza e os prazos, os valores contabilizados apro-
ximam-se dos valores de realização. Passivos financeiros - estão sujeitos a 
juros com taxas usuais de mercado. O valor de mercado foi calculado tendo por 
base o valor presente do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros 
atualmente disponíveis para emissão de débitos com vencimentos e termos 
similares. A Companhia e suas controladas divulgam as mensurações do valor 
justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 
- Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos; Nível 2 - Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 
que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou 
seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços). Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, os ativos e passivos financeiros mensurados ao 
valor justo estão demonstrados na tabela a seguir e foram classificados nos 
níveis 1 e 2 de hierarquia de valor justo:

Controladora
Valor justo medido com base em

Nota Nível 1 Nível 2 Valor contábil

2021

2020 
(Não au- 

ditado) 2021

2020 
(Não au- 

ditado) 2021

2020 
(Não au- 

ditado)
Ativos
 Equivalentes 
de caixa 5 40.514 389 – – 40.514 389

40.514 389 – – 40.514 389
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Ventos de Santo Ângelo Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 23.037.501/0001-48

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

 Prejuízo do exercício (1.355) (10) (2.534)
Outros componentes do resultado 
 abrangente do exercício que não
  serão posteriormente
   reclassificados para o resultado
 Perda em participação de investida 6 (b) (524) – –
Total do resultado abrangente
 do exercício (1.879) (10) (2.534)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (1.879)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas não controladores (655)
Total do resultado abrangente
 do exercício (2.534)

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

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 34.338 459 141.881
  Tributos a recuperar 6 – 555
  Outros ativos – – 825

34.344 459 143.261
 Não circulante
  Investimentos 6 59.345 – –
  Imobilizado 7 – – 205.005

59.345 – 205.005

   
Total do ativo 93.689 459 348.266

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Fornecedores 8 3 3 3.033
  Tributos a recolher 23 – 932

26 3 3.965
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 9 – – 165.670
  Tributos a recolher – – 877
  Partes relacionadas 10 – – 24.746

– – 191.293
 Total do passivo 26 3 195.258
 Patrimônio líquido 11
  Capital social 95.582 496 95.582
  Ajuste de avaliação patrimonial (524) – (524)
  Prejuízos acumulados (1.395) (40) (1.395)

93.663 456 93.663
 Patrimônio líquido atribuído
  aos acionistas controladores 93.663 456 93.663
 Participação dos acionistas 
  não controladores – – 59.345
Total do patrimônio líquido 93.663 456 153.008
Total do passivo e patrimônio líquido 93.689 459 348.266

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

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 12 (20) (10) (1.142)

(20) (10) (1.142)
Prejuízo operacional antes    
 do resultado financeiro (20) (10) (1.142)
Resultado de participações
 societárias
 Equivalência patrimonial 6 (1.405) – –

(1.405) – –
Resultado financeiro líquido 13
 Receitas financeiras 99 1 3.520
 Despesas financeiras (2) (1) (3.782)

97 – (262)
Prejuízo antes do imposto de    
 renda e da contribuição social (1.328) (10) (1.404)
Imposto de renda e
 contribuição social 14
 Correntes (27) – (1.130)
Prejuízo do exercício atribuído 
 aos acionistas (1.355) (10) (2.534)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (1.355) (10) (1.355)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas não controladores – – (1.179)
Prejuízo do exercício (1.355) (10) (2.534)

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Capital  
social a  

integralizar
Prejuízos  

acumulados

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial Total

Participação dos  
acionistas não  
controladores

Patrimônio  
líquido

Em 1º de janeiro de 2020 (Não auditado) 96 (65) (30) – 1 – –
  Prejuízo do exercício – – (10) – (10) – –
 Total do resultado abrangente do exercício – – (10) – (10) – –
  Integralização de capital – 65 – – 65 – –
  Aumento de capital 400 – – – 400 – –
 Contribuições e distribuições aos acionistas 400 65 – – 465 – –
Em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 496 – (40) – 456 – –
  Prejuízo do exercício – – (1.355) – (1.355) (1.179) (2.534)
  Resultado abrangente do exercício – – – (524) (524) 524 –
 Total do resultado abrangente do exercício – – (1.355) (524) (1.879) (655) (2.534)
  Aumento de capital 1.1.1 (a) 95.086 – – – 95.086 60.000 155.086
 Contribuições e distribuições aos acionistas 95.086 – – – 95.086 60.000 155.086
Em 31 de dezembro de 2021 95.582 – (1.395) (524) 93.663 59.345 153.008

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social (1.328) (10) (1.404)
Ajustes de itens que não
 representam alteração de
  caixa e equivalentes de caixa
 Equivalência patrimonial 6 (b) 1.405 – –
 Juros e variações monetárias de 
  empréstimos e financiamentos 9 (c) – – 1.214
 Apropriação dos custos
  de captações 9 (c) – – 81

77 (10) (109)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Tributos a recuperar (6) – (550)
 Demais créditos e outros ativos – – (75)
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores – 3 2.926
 Tributos a recolher 5 – 905
 Partes relacionadas – – 24.746
Caixa proveniente das
 (aplicado nas) operações 76 (7) 27.843
 Imposto de renda e
  contribuição social pagos (9) – (238)
Caixa líquido proveniente das
 (aplicado nas) atividades operacionais 67 (7) 27.605
Fluxo de caixa das
 atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – – (147.454)
 Aporte de capital em investidas 1.1.1 (d) (47.403) – –
Caixa líquido proveniente
 das (aplicado nas) atividades 
  de investimento (47.403) – (147.454)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
 Captação de recursos 9 (c) – – 161.850
 Adições dos custos
  de captações 9 (c) – – (5.858)
 Aumento de capital 1.1.1 (a) 81.215 465 81.215
 Participação dos acionistas
  não controladores 1.1.1 (c) – – 11.269
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamentos 81.215 465 248.476
Acréscimo (decréscimo) em
 caixa e equivalentes de caixa 33.879 458 128.627
 Efeito no caixa de empresas
  adquiridas incluídas na consolidação – – 12.795
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 459 1 13.254
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 34.338 459 141.881
Principais transações que
 não afetaram o caixa
 Aporte de capital
  via ativo imobilizado 1.1.1 (c) – – 48.731

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

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Ângelo Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, foi 
constituída nos termos do seu Estatuto Social, como Companhia, em 10 de 
agosto de 2015. Tem como objeto social a exploração de participação em 
consórcios ou sociedades, de usina de geração elétrica; a produção e a co-
mercialização de energia elétrica a partir de fonte eólicas; e, ainda, a implan-
tação, administração e operação de centrais geradoras, bem como o desen-
volvimento de projetos, a prestação de serviços de consultoria de projetos 

eólicos. A Companhia é controlada direta da holding VTRM Energia Participa-
ções S.A. (“VTRM”), joint venture controlada em conjunto pela Votorantim 
Geração de Energia S.A. (“VGE”) e Canada Pension Plan Investment (“CPP 
Investments Board”). A Companhia irá explorar e operar as centrais gerado-
ras eólicas localizadas nos estados de Piauí e Pernambuco, as quais com-
põem o complexo eólico Ventos do Piauí II (“VDP II”) e Ventos do Piauí III 
(“VDP III”), com previsão de 126.000 kW de capacidade instalada, por meio 
de suas controladas, relacionadas abaixo:

(b) Movimentação:
Controladora

2021
Saldo no início do exercício –
 Aquisição de investimento (Nota 1.1.1 (b)) 13.871
 Aporte de capital (Nota 1.1.1 (d)) 47.403
 Equivalência patrimonial (1.405)
 Perda na participação de investida (524)
Saldo no final do exercício 59.345
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição 
ou construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômi-
cos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Repa-
ros e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que 
são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil 
do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de 
desempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado.  
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do va-
lor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) 
despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os 
custos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vincula-
dos à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pelas 
controladas da Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução 
normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. Impairment do imobiliza-
do: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor re-
cuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estima-
do, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para determinar o 
valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados 
para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperá-
vel. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o 
valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas não identificaram a 
necessidade de provisões para impairment para os ativos imobilizados.  
(a) Composição e movimentação:

Consolidado
2021

Obras em  
andamento

Saldo no início do exercício –
 Adições (i) 204.568
 Efeito de controladas adquiridas incluídas na consolidação 437
Saldo no final do exercício 205.005
 Custo 205.005
Saldo líquido no final do exercício 205.005
(i) O valor de adições compreende o saldo de adiantamento de ativos, no 
montante de R$ 48.731, em forma de aumento de capital realizado pela in-
vestidora VTRM, conforme Nota 1.1.1 (c). Adicionalmente, houve capitaliza-
ção dos juros sobre empréstimos no valor de R$ 8.383.
8. Fornecedores:

Controladora Consolidado

2021
2020 

(Não auditado) 2021
Fornecedores de materiais 3 3 1.865
Fornecedores de serviços – – 1.168

3 3 3.033
9. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. (a) Composição:

Consolidado
2021

Modalidade Encargos anuais médios Não circulante
Moeda nacional
 BNDES TLP + 4,56% 165.670

165.670
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TLP - 
Taxa de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. (b) Perfil de 
vencimento:

Consolidado

Modalidade 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
A partir  
de 2030 Total

 Moeda nacional
  BNDES 5.801 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 114.731 165.670

5.801 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 114.731 165.670
3,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 69,3% 100,0%

(c) Movimentação:
Consolidado

2021
Saldo no início do exercício –
 Captações 161.850
 Juros e atualização monetária 9.597
 Adições dos custos de captações (5.858)
 Apropriação dos custos de captações 81
Saldo no final do exercício 165.670
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES VTRM Energia Participações S.A.; Contas reservas; Penhor 

dos ativos e ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e 
direitos emergentes das autorizações.

(e) Condições restritivas: Os empréstimos e financiamentos obtidos pela 
Companhia e suas controladas exigem o cumprimento de algumas cláusulas 
restritivas financeiras, sob pena de antecipação de vencimento das dívidas 
vinculadas. Ainda, o não cumprimento das obrigações ou restrições mencio-
nadas pode ocasionar a inadimplência em relação a outras obrigações con-
tratuais (cross default), dependendo de cada contrato de empréstimo e finan-
ciamento. Adicionalmente, os empréstimos e financiamentos da Companhia 
e suas controladas exigem a apresentação do Índice de Cobertura do Servi-
ço da Dívida - ICSD a partir de 2023, anualmente, relativamente ao ano an-
terior. 10. Partes relacionadas: Política contábil: As transações com partes 
relacionadas são realizadas pelas controladas da Companhia em condições 
estritamente comutativas, observando-se os preços e condições usuais de 
mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido às suas contra-
partes ou prejuízos às controladas da Companhia. No curso normal das ope-
rações, as controladas da Companhia realizam contratos com partes relacio-
nadas, relacionados, principalmente, à administração do consórcio.

Passivo não  
circulante

2021
Ventos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A. (i) 9.079
Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A. (i) 15.667

24.746
(i) O saldo a pagar refere-se à aquisição de ativo imobilizado diretamente 
realizado pelas empresas Ventos de Santo Alfredo e Ventos de São Ciro, na 
característica de consorciadas líderes, em nome das controladas da Compa-
nhia: Ventos de Santa Alexandrina, Ventos de São Ciríaco e Ventos de São 
Caio. 11. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusiva-
mente por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido.  
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social totalmente integralizado da 
Companhia é de R$ 95.582 (R$ 496 em 31 de dezembro de 2020), dividido 
em 2.004.739.127 ações, sendo 20.047.391 ações ordinárias de classe A, 
982.322.173 ações ordinárias de classe B, e 1.002.369.563 ações preferen-
ciais conversíveis em ações ordinárias A (9.429.234 em 31 de dezembro de 
2020 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal).
12. Despesas gerais e administrativas:

Controladora Consolidado

2021
2020 

(Não auditado) 2021
Serviços de terceiros (18) (8) (685)
Impostos,taxas e contribuições – (1) (228)
Doações e patrocínios – – (102)
Aluguéis e arrendamentos – – (91)
Materiais – – (6)
Custo de manutenção – – (3)
Outras (2) (1) (27)

(20) (10) (1.142)

13. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e finan-
ciamentos e sobre aplicações financeiras, que são reconhecidos no resulta-
do do exercício pelo regime de competência.

Controladora Consolidado

2021
2020 (Não  
auditado) 2021

Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações
  financeiras 99 1 3.520

99 1 3.520
Despesas financeiras
 Juros e atualização monetária – – (9.597)
 Capitalização de juros sobre
  empréstimos - CPC 20 – – 8.383
 Apropriação de custos de captação – – (81)
 Despesas de captação de empréstimos – – (2.320)
 Despesas bancárias (2) (1) (2)
 Outras despesas financeiras – – (165)

(2) (1) (3.782)
97 – (262)

14. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. No exercício de 2021, a Com-
panhia e suas controladas recolheram os respectivos tributos com base no 
lucro presumido e auferiram lucro tributável sobre as receitas financeiras.  
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas contro-
ladas reconheceram como despesa de imposto de renda e contribuição so-
cial o montante de R$ 27 e R$ 1.130, respectivamente. 15. Instrumentos fi-
nanceiros e gestão de risco: 15.1 Fatores de risco financeiro: As 
atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, a saber: 
(a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; (c) risco regulatório; (d) risco socio-
ambiental. Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Compa-
nhia segue a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Ad-
ministração da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o 
objetivo de estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de 
gestão de riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e 
acompanhamento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação 
de caixa) criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A 
Companhia e suas controladas tem como política trabalhar com emissores 
que possuam, no mínimo, avaliação de duas das seguintes agências de ra-
ting: Fitch Ratings, Moody’s ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido 
para as contrapartes é “A” (em escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou 
equivalente. Para ativos financeiros cujos emissores não atendem às classifi-
cações de risco de crédito mínimas anteriormente descritas, são aplicados, 
como alternativa, critérios aprovados pelo Conselho de Administração da 
VSA. A qualidade de crédito dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.1. 
Os ratings divulgados nesta nota, sempre são os mais conservadores das 
agências mencionadas. (b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é geren-
ciado de acordo com a Política Financeira Votorantim, visando garantir recur-
sos líquidos suficientes para honrar os compromissos financeiros da Compa-
nhia no prazo e sem custo adicional. Um dos principais instrumentos de 
medição e monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, obser-
vando-se prazo mínimo de 12 meses de projeção a partir da data de referên-
cia. A gestão de liquidez e endividamento adota métricas compatíveis às 
companhias investment grade fornecidas por agências classificadoras de 
riscos de abrangência global. A tabela a seguir analisa os principais passivos 
financeiros da Companhia e de suas controladas, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data 
contratual do vencimento.

Controladora

Até  
1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5  
anos

A partir  
de 5  

anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Fornecedores 3 – – – 3

3 – – – 3
Em 31 de dezembro de 2020 (Não 
auditado)
 Fornecedores 3 – – – 3

3 – – – 3
Consolidado

Até  
1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5  
anos

A partir  
de 5  

anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e financiamentos (i) – 26.945 28.687 196.768 252.400
 Fornecedores 3.033 – – – 3.033
 Partes relacionadas – 24.746 – – 24.746

3.033 51.691 28.687 196.768 280.179
(i) Os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa contratuais. (c) Risco 
regulatório: As atividades da Companhia e suas controladas são regula-
mentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente regu-
latório poderá exercer impacto sobre as atividades da Companhia e suas 
controladas. (d) Risco socioambiental: A Companhia e suas controladas 
estão sujeitas a inúmeras leis ambientais, regulamentos, tratados e conven-
ções, que determinam a remoção e limpeza de contaminação do ambiente 
ou relativas à proteção ambiental. As violações à regulamentação ambiental 
existente expõem os infratores a multas e sanções pecuniárias substanciais 
e poderão exigir medidas técnicas ou investimentos de forma a assegurar o 
cumprimento dos limites obrigatórios de emissão. A Companhia e suas con-
troladas consideram estar de acordo com todas as normas ambientais apli-
cáveis às suas operações. 15.2 Estimativa do valor justo: Os principais 
instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como 
as premissas para sua valorização: Ativos financeiros - considerando-se a 
natureza e os prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos valores de 
realização. Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com taxas usuais 
de mercado. O valor de mercado foi calculado tendo por base o valor presen-
te do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros atualmente dis-
poníveis para emissão de débitos com vencimentos e termos similares.  
A Companhia e suas controladas divulgam as mensurações do valor justo 
pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 - 
Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos; Nível 2 - Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 
1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente 
(ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços);  
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os ativos e passivos financeiros mensu-
rados ao valor justo estão demonstrados na tabela a seguir e foram classifi-
cados nos níveis 1 e 2 de hierarquia de valor justo:

Controladora
Valor justo medido com base em

Valor contábilNível 1 Nível 2

Nota 2021
2020 (Não  
auditado) 2021

2020 (Não  
auditado) 2021

2020 (Não  
auditado)

Ativos
 Equivalentes 
  de caixa 5 34.230 397 – – 34.230 397

34.230 397 – – 34.230 397
Consolidado

Valor justo medido  
com base em Valor  

contábilNível 1 Nível 2
Nota 2021 2021 2021

Ativos
Equivalentes de caixa 5 141.500 – 141.500

141.500 – 141.500
Passivos
Empréstimos e financiamentos 9 – 97.337 165.670

– 97.337 165.670
15.3 Demonstrativo da análise de sensibilidade: O principal fator de risco 
que impacta a precificação dos instrumentos financeiros em equivalentes de 
caixa e dos empréstimos e financiamentos é a exposição à flutuação das ta-
xas de juros. Os cenários para estes fatores são elaborados utilizando fontes 
de mercado e fontes especializadas. Os cenários em 31 de dezembro de 
2021 estão descritos abaixo: Cenário I - Considera choque nas curvas e co-
tações de mercado de 31 de dezembro de 2021, conforme cenário base de-
finido pela Administração para 31 de março de 2022; Cenário II - Considera 
choque de + ou - 25% nas curvas de mercado de 31 de dezembro de 2021; 
Cenário III - Considera choque de + ou - 50% nas curvas de mercado de  
31 de dezembro de 2021. 

Eólica Central Geradora Elétrica
Resolução autorizativa  

(ANEEL) Estado Município
 Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de Santa Alexandrina 9.429/2020 Piauí Curra Novo do Piauí
 Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de São Caio 9.423/2020 Piauí Betânia do Piauí
 Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. EOL Ventos de São Ciríaco 9.426/2020 Piauí Paulistana
As controladas da Companhia encontram-se em fase pré-operacional de 
construção de seu parque eólico e a entrada em operação comercial está 
prevista entre maio e novembro de 2022. O sucesso das operações futuras 
depende de atingimento das projeções de resultado da Administração e, prin-
cipalmente, pela obtenção de financiamento e/ou apoio financeiro dos acio-
nistas para a conclusão de seu parque eólico. 1.1 Principais eventos ocor-
ridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: 
(a) Aumento e integralização de capital: Em 2021, a investidora VTRM 
aumentou e integralizou o capital da Companhia no montante de R$ 95.087, 
passando de R$ 496 em 31 de dezembro de 2020 para R$ 95.583 em 31 de 
dezembro de 2021, conforme movimentação a seguir:

Mês
Transferência  

via caixa
Transferência via 

investimentos Total
 Fevereiro – 13.871 13.871
 Abril 12.400 – 12.400
 Maio 19.415 – 19.415
 Julho 15.588 – 15.588
 Dezembro 33.813 – 33.813

81.216 13.871 95.087
(b) Aquisição de investimento: Em fevereiro de 2021 a VTRM, controladora 
da Companhia, realizou reestruturação societária em seus investimentos dos 
parques eólicos VDP II e III, com isso efetuou uma cisão parcial em sua inves-
tida Ventos de João Paulo II Energias Renováveis S.A., transferindo a participa-
ção societária que detinha sobre as empresas Ventos de Santa Alexandrina, 
Ventos de Santo Caio e Ventos de Santo Ciríaco para a Ventos de Santo Ânge-
lo, no montante de R$ 13.871. Dessa forma, a Companhia passou a deter 
100% de participação e ser a controladora das empresas adquiridas.

Controladas
Percentual  

anterior
Percentual  

atual Valor
 Ventos de Santa Alexandrina
  Energias Renováveis S.A. 0% 100% 4.813
 Ventos de São Caio Energias
  Renováveis S.A. 0% 100% 4.092
 Ventos de São Ciríaco Energias
  Renováveis S.A. 0% 100% 4.966

13.871
(c) Reestruturação societária em controlada: Em 17 de junho de 2021 
houve uma reestruturação societária nas controladas da Companhia, com o 
objetivo de atingir a estrutura adequada para a operação dos parques. Desta 
maneira, houve alteração na participação societária das empresas Ventos de 
Santa Alexandrina, Ventos de Santo Caio e Ventos de Santo Ciríaco, que 
passaram a ter 50% do seu capital detido pela VTRM, através da emissão de 
novas ações preferenciais e aportes realizados via transferências de ativos 
imobilizados e transferências bancárias realizados em julho e setembro de 
2021. Portanto, as demonstrações financeiras consolidadas contemplam os 
saldos integrais dessas investidas, uma vez que os riscos e benefícios (aces-
so aos retornos) sobre o investimento será integralmente assumido pela 
Companhia.

Controlada

Quantidade  
de novas  

ações  
preferenciais

Trans- 
ferência  

via caixa

Trans- 
ferência  
via ativo  

imobilizado

Total de  
aumento  

de capital
 Ventos de Santa
  Alexandrina Energias 
   Renováveis S.A. 2.060.450.562 3.314 16.804 20.118
 Ventos de São Caio 
  Energias Renováveis S.A.2.060.036.900 6.452 13.443 19.895
 Ventos de São Ciríaco 
  Energias Renováveis S.A. 108.193.200 1.503 18.484 19.987

4.228.680.662 11.269 48.731 60.000
(d) Aumento de capital em controladas: Em 2021, a Companhia aumentou 
e integralizou o capital de suas controladas no montante de R$ 47.403, con-
forme a movimentação a seguir:

Mês Controlada
Transferência  

via caixa
 Abril Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 4.600
 Maio Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 5.838
 Julho Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 5.263
 Abril Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 3.100
 Maio Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 8.044
 Julho Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 5.157
 Abril Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 4.700
 Maio Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 5.533
 Julho Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 5.168

47.403

1.1.2 Outros eventos: (a) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde 
pública e impactos na economia mundial, a Companhia e suas controladas 
informam que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta 
pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos 
em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacio-
nais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais im-
pactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fami-
liares, parceiros e comunidades, e à continuidade do negócio. A Companhia 
e suas controladas estão avaliando o assunto também junto aos seus forne-
cedores e demais credores e até o momento não foram identificados impac-
tos materiais para os seus negócios. (i) Cumprimento de obrigações assu-
midas com fornecedores: A Companhia e suas controladas avaliaram seus 
principais contratos de suprimento, junto aos fornecedores e concluiu que, 
apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações contratuais 
foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências ou formali-
zações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (ii) Cumprimento 
de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou 
os covenants contidos nos contratos de dívidas de suas controladas em 31 
de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendi-
mento das obrigações acordadas. 2. Apresentação das demonstrações fi-
nanceiras e resumo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: 
(a) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas: As demons-
trações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sen-
do apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigen-
tes em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas 
internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.  
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas con-
siderou a base contábil de continuidade operacional, o custo histórico como 
base de valor, exceto no caso de certos ativos e passivos financeiros, que 
foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. (b) Aprovação das 
demonstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras 
foi aprovada pela Diretoria em 05 de abril 2022. 2.2 Consolidação: A Com-
panhia consolida todas as entidades sobre as quais detém controle, isto é, 
quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvimento 
com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da inves-
tida. As principais empresas controladas incluídas na consolidação estão 
descritas Nota 2.2 (c). (b) Controladas: As controladas são totalmente con-
solidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. 
Transações, saldos e resultados de transações entre controladas da Compa-
nhia são eliminados. Na aquisição, as políticas contábeis das controladas são 
alteradas quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas 
adotadas pela Companhia. (c) Operação em conjunto (joint operation): 
Operação em conjunto (joint operation) é um negócio em conjunto segundo o 
qual as partes integrantes que detêm o controle conjunto do negócio têm di-
reitos sobre os ativos e têm obrigações pelos passivos relacionados ao negó-
cio. Essas partes são denominadas de operadores em conjunto. As opera-
ções em conjunto são contabilizadas nas demonstrações financeiras para 
representar os direitos e as obrigações contratuais da Companhia. Dessa 
forma, os ativos, passivos, receitas e despesas relacionados aos seus inte-
resses em operação em conjunto são contabilizados individualmente nas 
demonstrações financeiras de forma proporcional à participação da Compa-
nhia na controlada em conjunto. As controladas da Companhia possuem 
participação de: (a) 17,02% e 23,40%, pelas empresas Ventos de São Caio 
Energias Renováveis S.A. e Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis 
S.A., respectivamente, na empresa Consórcio Ventos do Piauí II, havendo 
controle em conjunto com as consorciadas: i) Ventos de São Ciro Energias 
Renováveis S.A; ii) Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A.; e iii) 
Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A.. (b) 21,74% pela Ventos 
de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. na empresa Consórcio Ven-
tos do Piauí III, havendo controle em conjunto com as consorciadas: (i) Ven-
tos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A.; (ii) Ventos de Santo Antero 
Energias Renováveis S.A.; (iii) Ventos de Santo Apolinário Energias Renová-
veis S.A.; e (iv) Ventos de São Bernardo Energias Renováveis S.A.. Os Con-
sórcios têm por objeto a construção, manutenção, operação e uso de deter-
minados ativos comuns, especialmente a subestação coletora, a subestação 
seccionadora/elevadora, a linha de transmissão e a rede média tensão, entre 
outros, para uso de todas as Consorciadas. 

(d) Empresas controladas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas:
2021 2020

Controladas
Capital  

total
Capital  
votante

Capital  
total

Capital  
votante Localização Atividade principal

 Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica
 Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica
 Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica
Para fins de consolidação são considerados os percentuais de 100% de participação societária, visto que a Companhia é detentora da totalidade de ações 
ordinárias de suas controladas.
2.3 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: 
A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real (“R$”).  
3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo 
CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às normas contá-
beis adotadas pela Companhia e suas controladas: As seguintes altera-
ções de normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o 
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos 
entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação 
das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: 
alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de 
contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento 
de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos finan-
ceiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 
“Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: altera-
ções ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contin-
gentes; (vi) Concessões relacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 
“Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): 
alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 
“Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 
“Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de se-
guro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia e suas controladas 
analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não 
identificaram impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 No-
vas normas emitidas e emendas às normas contábeis ainda não adota-
das pela Companhia e suas controladas: As seguintes alterações de nor-
mas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técni-
cos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações 
nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Fi-
nanceiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 
16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em 
decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - cus-
tos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A en-
tidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou 
após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia e suas controladas analisaram as 
emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificaram im-
pactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados retros-
pectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamen-
tos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia e  
suas controladas fazem estimativas com relação ao futuro. Por definição,  

as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e ba-
seiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revi-
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas 
contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Em 31 de 
dezembro de 2021, considerando que a Companhia e suas controladas se 
encontram em fase pré-operacional, não há estimativas e premissas que 
apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.  
5. Caixa e equivalentes de caixa: Política contábil: Incluem o caixa, os de-
pósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que 
são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. O caixa e equivalentes de 
caixa em moeda nacional compreendem disponibilidades em contas correntes 
bancárias, indexados à taxa de depósito interbancário. As aplicações financei-
ras possuem taxa média de remuneração entre 90,62% e 102,50% do CDI. 

Controladora Consolidado

2021
2020  

(Não auditado) 2021
Moeda nacional
 Caixa e bancos 108 62 381
 Certificados de Depósitos
  Bancários - CDBs 34.230 397 141.500

34.338 459 141.881
5.1 Qualidade de créditos dos ativos financeiros
A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito dos emissores e das contra-
partes em operações de caixa e equivalentes de caixas:

Controladora Consolidado
Rating local Rating local

2021
2020 

(Não auditado) 2021
AAA 34.338 459 141.881

34.338 459 141.881
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Investimentos:  
Política contábil: Os investimentos em entidades controladas são avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial (MEP) a partir da data em que elas 
se tornam sua coligada, empreendimento controlado em conjunto ou contro-
lada. Para ser classificada como entidade controlada em conjunto, deve exis-
tir acordo contratual que permite a Companhia controle compartilhado da 
entidade e dá à Companhia direito aos ativos líquidos da entidade controlada 
em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos específicos.

(a) Composição:
Controladora

Informações em 31 de dezembro de 2021

Resultado de  
equivalência  

patrimonial Saldo

Patrimônio  
líquido

Prejuízo do  
exercício

Percentual de  
participação  

total (%)

Percentual de  
participação  
votante (%) 2021 2021

Investimentos avaliados por equivalência patrimonial
 Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 39.701 (931) 50,00% 100,00% (513) 19.851
 Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 39.432 (855) 50,00% 100,00% (456) 19.716
 Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 39.556 (798) 50,00% 100,00% (436) 19.778

(1.405) 59.345
O resultado de equivalência patrimonial corresponde ao saldo de 100% do resultado das empresas controladas nos meses de fevereiro a maio, e 50% do 
resultado de junho a dezembro. As controladas foram adquiridas no mês de fevereiro de 2021 conforme reestruturação societária dos complexos Piauí II e 
III, descrita nota 1.1.1 (b), motivo pelo qual não possuem saldo comparativo de equivalência e de saldo de investimentos.
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Ventos de Santo Augusto I Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.674.987/0001-05

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (4.955) (1.873)
Total do resultado abrangente do exercício (4.955) (1.873)

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 12.250 6.024
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 316 346
  Contas a receber de clientes 6 1.805 3.838
  Tributos a recuperar 24 57
  Outros ativos 82 33

14.477 10.298
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 2.819 2.461

2.819 2.461
  Imobilizado 7 72.695 76.513
  Intangível 12 17

72.707 76.530

  
Total do ativo 90.003 89.289

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 2.497 2.405
  Fornecedores 115 144
  Tributos a recolher 247 128
  Partes relacionadas 9 11 16
  Provisão de ressarcimento 10 13.287 2.470
  Dividendos a pagar 9 7 847
  Outros passivos 33 58

16.197 6.068
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 44.698 47.022
  Tributos a recolher 136 136
  Provisão de ressarcimento 10 – 2.428
  Provisões 11 3.753 3.461

48.587 53.047
Total do passivo 64.784 59.115
Patrimônio líquido 12
 Capital social 32.676 32.676
 Prejuízos acumulados (7.457) (2.502)
Total do patrimônio líquido 25.219 30.174
Total do passivo e patrimônio líquido 90.003 89.289

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 6.653 9.357
Custo da geração de energia 14 (7.217) (6.203)
Lucro (prejuízo) bruto (564) 3.154
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (59) (276)

(59) (276)
Lucro (prejuízo) operacional antes 
 do resultado financeiro (623) 2.878
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 520 155
Despesas financeiras (4.408) (4.576)

(3.888) (4.421)
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (4.511) (1.543)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 16 (444) (330)
Prejuízo do exercício (4.955) (1.873)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
 Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Capital  
Social

Prejuízos  
Acumulados

Patrimônio 
 Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 32.676 (629) 32.047
  Prejuízo do exercício – (1.873) (1.873)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (1.873) (1.873)
Em 31 de dezembro de 2020 32.676 (2.502) 30.174
Em 1º de janeiro de 2021 32.676 (2.502) 30.174
  Prejuízo do exercício – (4.955) (4.955)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (4.955) (4.955)
Em 31 de dezembro de 2021 32.676 (7.457) 25.219

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (4.511) (1.543)
 Ajustes de itens que não representam alteração
   de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 3.823 3.821
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 3.798 4.029
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 286 286
 Provisões 11 27 –
 Ajuste a valor presente de desmobilização
   de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 8.389 3.722

12.077 10.561
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 2.033 24
 Tributos a recuperar 33 –
 Partes relacionadas – 170
 Demais créditos e outros ativos (49) 39
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (29) (213)
 Tributos a recolher (92) (49)
 Partes relacionadas (5) (52)
 Demais obrigações e outros passivos (25) (23)
Caixa proveniente das operações 13.943 10.457
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (3.790) (4.047)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (233) (351)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 9.920 6.059
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Resgate (investimento) em conta reserva (328) (458)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (328) (466)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (2.526) (2.190)
 Dividendos pagos 1.1 .1 (a) (840) (667)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (3.366) (2.857)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 6.226 2.736
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 6.024 3.288
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 12.250 6.024

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto I Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto I, bem como sua ex-
ploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio 
de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Este-
vão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM 
Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de gera-
ção de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria 
MME nº 180/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui 
capacidade instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 119.136 MW/ano 
e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são regula-
mentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica  
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos duran-
te o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Dividen-
dos pagos e deliberados: Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou 
dividendos para sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no mon-
tante de R$ 840, referente aos dividendos deliberados de exercícios anterio-
res. 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: 
Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que 
interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desliga-
mento do transformador de força (trafo) remanescente dessa subestação. 
Este fato, causou a interrupção total do escoamento da geração de energia 
do complexo, visto que o outro transformador estava fora de operação em 
decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à ope-
ração comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do transformador 
relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Adminis-
tração da Companhia acionou o fabricante do transformador e as principais 
empresas do setor para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu con-
serto ou necessidade de substituição, e, em razão de parecer favorável ao 
conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão previsto para 
abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de energia do com-
plexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a Companhia 
apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, com conse-
quente redução na receita líquida, até que a situação seja normalizada. Esse 
impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a Companhia 
possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo danos aos 
transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros cessantes. 
Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora indireta 
VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálculo da in-
denização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em dezembro 
de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento para a controlado-
ra indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pandemia pro-
vocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia decla-
rada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo 
Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no 
mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a 
Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta 
a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos 
riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde 
nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais 
impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fa-
miliares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e do ne-
gócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos seus clien-
tes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram identificados 
impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia ava-
liou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de 
crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia 
avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2021 e não 
identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal aná-
lise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação 
da situação financeira dos credores no período findo em 31 de dezembro de 
2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: 
A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes 
da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recupe-
rável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obriga-
ções assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus 
principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornece-
dores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela 
pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus con-
tratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia 
não impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de 
empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Compa-
nhia informa que não houve impactos materiais em suas operações por con-
ta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resu-
mo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes 
em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Stan-
dards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A 
preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de 
continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso 
de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a men-
suração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas 
práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apre-
sentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e es-
timativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de mar-
ço de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real 
(“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas 
pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às normas 
contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício inicia-
do em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e 
não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” 
(v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 
25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões 
relacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) 
Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/ CPC 48 
“Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reco-
nhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evi-
denciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arren-
damentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas às normas con-
tábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técni-
cos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações 
nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Fi-
nanceiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 
16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em 
decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - cus-
tos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A en-
tidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou 
após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas 
contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas 
operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início 
do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futu-
ro. Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente 
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores,  
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectiva-
mente. As estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos  
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam risco significa-
tivo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores contábeis de 
ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas nas 
respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões

5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco 
insignificante de mudança de valor. Compreendem disponibilidades em 
contas correntes bancárias e títulos públicos ou de instituições financeiras, 
em moeda nacional, indexados à taxa de depósito interbancário.  
As aplicações financeiras possuem taxa média de remuneração entre 
96,05% e 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 611 461
 Quotas de fundos de investimentos (i) 4.796 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 6.843 5.563

12.250 6.024
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 3.135 (R$ 2.807 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de 
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 12.362 5.551
AA 3.023 1
AA- – 3.278
Sem rating – 1

15.385 8.831
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros.
(a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021

A vencer
Vencidos  

até 90 dias

Vencidos 
 a mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 1.551 96 – 1.647
ACL
 Créditos a receber com a CCEE 158 – – 158

1.709 96 – 1.805
2020

A vencer
Vencidos  

até 90 dias

Vencidos 
 a mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 1.408 – – 1.408
ACL
 Partes relacionadas 12 – – 12
 Créditos a receber com a CCEE – 603 1.815 2.418

1.420 603 1.815 3.838
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Provisões). Impairment do imo-
bilizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu 
valor recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável 
estimado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para deter-
minar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são 
revisados para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente 
entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisões para impairment para os ativos imobilizados.
(a) Composição e movimentação:

2021 2020

Aeroge- 
radores

Máqui- 
nas e 

 Equipa- 
mentos

Edifí- 
cios e 
 cons- 

truções

Desmo- 
biliza- 

ção de 
 ativos

Obras  
 em  

anda- 
mento Total Total

Saldo no início 
 do exercício
 Custo 83.715 4.397 130 2.665 459 91.366 91.358
 Depreciação
   acumulada (14.066) (542) (13) (232) – (14.853) (11.036)
Saldo líquido 69.649 3.855 117 2.433 459 76.513 80.322
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (3.598) (136) (4) (80) – (3.818) (3.817)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final
  do exercício 66.051 3.728 113 2.353 450 72.695 76.513
Custo 83.715 4.406 130 2.665 450 91.366 91.366
Depreciação
  acumulada (17.664) (678) (17) (312) – (18.671) (14.853)
Saldo no final
  do exercício 66.051 3.728 113 2.353 450 72.695 76.513
Taxas médias
 anuais de de-
  preciação - % 4 3 3 3
8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva.
(a) Composição:

Encargos  
anuais Circulante Não circulante Total

Modalidade médios 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP 2,80% 2.497 2.405 44.698 47.022 47.195 49.427

2.497 2.405 44.698 47.022 47.195 49.427
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.
(b) Perfil de vencimento:
Moda
 lidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A partir  
de 2030 Total

Moeda nacional
 BNDES 2.497 2.827 3.078 3.330 3.581 4.336 5.510 5.818 16.218 47.195

2.497 2.827 3.078 3.330 3.581 4.336 5.510 5.818 16.218 47.195
5% 6% 7% 7% 8% 9% 12% 12% 34% 100%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 49.427 51.349
 Provisões de juros 3.798 4.029
 Apropriações dos custos de captações 286 286
 Juros pagos (3.790) (4.047)
 Liquidações (2.526) (2.190)
Saldo no final do exercício 47.195 49.427
(d) Garantias
Modalidade Garantias

BNDES

Garantia Votorantim S.A. (1) e Ventos de Santo Santo Estevão 
Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Santo Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos 
ativos e ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e 
direitos emergentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos.
9. Partes relacionadas: Política contábil: As transações com partes rela-
cionadas são realizadas pela Companhia em condições estritamente comu-
tativas, observando-se os preços e condições usuais de mercado e, portanto, 
não geram qualquer benefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à 

Companhia. No curso normal das operações, a Companhia realiza contratos 
com partes relacionadas (coligadas e acionistas), relacionados à compra e 
venda de produtos e serviços, principalmente comercialização de energia.

Contas a  
receber de  

clientes  
(Nota 6)

Passivo  
circulante

Dividendos 
 a pagar

Vendas  
(Nota 13) Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedades coligadas
  e Holding do Grupo
   Votorantim
Votener - Votorantim
 Comercializadora
  de Energia Ltda. – 12 6 6 – – 539 322 244 150
 Ventos de Santo 
  Augusto VIII
   Energias 
   Renováveis
    S.A. – – – 5 – – – – 5 118
 Votorantim S..A – – 5 5 – – – – 58 53
Sociedade controladora
 Ventos de Santo
  Estevão
   Holding S.A. – – – – 7 847 – – – –

– 12 11 16 7 847 539 322 307 321
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual.
(c) Composição e movimentação Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 2.470 2.428 4.898
 Adições (i) 6.621 1.768 8.389
Saldo no final do exercício 9.091 4.196 13.287
Circulante 9.091 4.196 13.287

9.091 4.196 13.287
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício – 1.176 1.176
 Adições (i) – 3.722 3.722
Saldo no final do exercício – 4.898 4.898
Circulante 2.470 – 2.470
Não Circulante – 2.428 2.428

2.470 2.428 4.898
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 11. Provisões: (a) Obrigações com desmobi-
lização de ativos: Política contábil: Em consonância com o CPC 27 - Ativo 
imobilizado, a mensuração das obrigações para desmobilização de ativos 
envolve julgamento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista ambien-
tal, refere-se às obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio ambiente, 
para as condições ecologicamente similares às existentes, antes do início do 
projeto ou atividade ou de fazer medidas compensatórias, acordadas com os 
órgãos competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas con-
dições preexistentes. Essas obrigações surgem a partir do início da degrada-
ção ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de compro-
missos formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação precisa 
ser compensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo ocorre 
quando ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisação, 
venda ou alienação. As obrigações consistem principalmente de custos asso-
ciados com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de des-
mobilização de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação (passivo), 
é capitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depreciado ao 
longo de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provisões. Estas 
estimativas são revisadas anualmente pela Companhia. (b) Provisões de 
natureza tributária: Política contábil: São reconhecidas quando: (i) há obri-
gação presente legal ou não formalizada como resultado de eventos passa-
dos; (ii) é provável saída de recursos para liquidar a obrigação; e (iii) o valor 
pode ser estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões em rela-
ção às perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor 
presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a 
qual reflete as avaliações atuais do mercado do valor temporal do dinheiro e 
dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrên-
cia da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.  
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui apenas processos de 
natureza tributária com prognóstico de perda possível, no montante atualiza-
do de R$ 403 (R$ 391 em 31 de dezembro de 2020).
(c) Composição e movimentação das provisões

Desmobilização  
de ativos Tributária 2021 2020

Saldo no início do exercício 3.461 – 3.461 3.215
 Adições – 27 27 –
 Ajuste a valor presente 265 – 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 27 3.753 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, o capital social integralizado da Companhia é de 
R$ 32.676, composto por 32.675.900 ações ordinárias e sem valor nominal. 
13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, 
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia segue a 
estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, 
baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos com os 
clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos con-
tratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da 
transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e (v) reconhe-
cimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O mode-
lo de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer receita para 
representar a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no 
valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito em troca 
desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da Companhia 
são realizados nos ambientes livre e regulado de comercialização brasileira, 
sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsável pela contabi-
lização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A medição 
contábil do volume de energia a ser faturado decorre do processamento da 
medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas pela CCEE. O reco-
nhecimento contábil da receita é resultante dos valores a serem faturados 
aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabelecidos em cada 
contrato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente geradas, quando 
aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE que verifica a 
exposição líquida da Companhia (vendas, geração, compras e consumo), 
denominado balanço energético. Venda de energia elétrica: As operações 
de venda de energia realizadas pela Companhia são reconhecidas contabil-
mente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 13.137 10.366
 Provisão de ressarcimento 10 (8.389) (3.722)

4.748 6.644
ACL
 Partes relacionadas 9 539 322
 Câmara de Comercialização de 
  Energia Elétrica (CCEE) 1.096 2.804

1.635 3.126
Venda crédito de carbono 629 –
Total receita bruta 7.012 9.770
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (299) (357)
 Taxa de fiscalização dos serviços de 
  energia elétrica - TFSEE (60) (56)

(359) (413)
Receita líquida 6.653 9.357
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

14. Custos e despesas: 
Custo  

da gera- 
ção de  

energia

Despesas  
gerais e  

adminis- 
trativas 2021

Custo  
da gera- 

ção de 
 energia

Despesas  
gerais e  

adminis- 
trativas 2020

Depreciação e
  amortização (3.823) – (3.823) (3.803) (18) (3.821)
Serviços de operação
 e manutenção
   (O&M) (1.638) – (1.638) (1.237) – (1.237)
Tarifa de Uso do
 Sistema de
  Transmissão
   - TUST (730) – (730) (665) – (665)
Custo de
  manutenção (23) – (23) (52) – (52)
Aluguéis e 
 arrendamentos (246) – (246) (195) (1) (196)
Energia comprada (243) – (243) – – –
Custo com 
 suprimento 
  de energia (8) – (8) (139) – (139)
Serviços de 
 terceiros (287) (41) (328) (69) (199) (268)
Seguros (148) – (148) (37) (50) (87)
Impostos e Taxas (39) (14) (53) – – –
Outras despesas (32) (4) (36) (6) (8) (14)

(7.217) (59) (7.276) (6.203) (276) (6.479)
15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 520 155
 Juros sobre ativos financeiros   

520 155
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (3.798) (4.029)
 Apropriações dos custos de captações (286) (286)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (59) (15)

(4.408) (4.576)
(3.888) (4.421)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 
2020, a Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro pre-
sumido e auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, 
para as vendas de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável 
com base na alíquota de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido como despesa de impos-
to de renda e contribuição social o montante de R$ 444 (R$ 330 em 31 de 
dezembro de 2020). 17. Instrumentos financeiros e gestão de risco:  
17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as expõem a 
diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; 
(c) risco regulatório; (d) risco socioambiental; e (e) risco de não performance.
Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Companhia segue 
a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Administração 
da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o objetivo de 
estabelecer a governança e suas macrodiretrizes no processo de gestão de 
riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanha-
mento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) 
criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Compa-
nhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, 
avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s 
ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em 
escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos finan-
ceiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito 
mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios 
aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito 
dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta 
nota, sempre são os mais conservadores das agências mencionadas.  
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a 
Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes 
para honrar os compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem 
custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e monitoramento 
da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 
12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e 
endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment grade 
fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global. A 
tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, por 
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço 
patrimonial até a data contratual do vencimento. 

Em 31 de dezembro de 2021
Até  

1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5 
anos

A partir  
de 5  

anos Total
 Empréstimos e financiamentos (i) 5.983 12.536 12.442 40.529 71.490
 Fornecedores 115 – – – 115
 Partes relacionadas 11 – – – 11

6.109 12.536 12.442 40.529 71.616
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e financiamentos (i) 5.927 11.936 12.257 46.253 76.373
 Fornecedores 144 – – – 144
 Partes relacionadas 16 – – – 16

6.087 11.936 12.257 46.253 76.233
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Compa-
nhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam a remo-
ção e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambien-
tal. As violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores 
há multas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas téc-
nicas ou investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos limites obri-
gatórios de emissão. A Companhia considera estar de acordo com todas as 
normas ambientais aplicáveis às suas operações. (e) Risco de não perfor-
mance: A Companhia possui em seus contratos de venda de energia eólica, 
cláusulas específicas de performance, as quais delimitam uma geração míni-
ma ao decorrer do ano e do quadriênio, vinculado a garantia física compro-
metida nos leilões em que tais subsidiárias possuem negociação. Os parques 
eólicos estão expostos a fatores climáticos, tais fatores podem trazer oscila-
ção na velocidade do vento, gerando assim o risco de não atendimento do 
que está determinado no contrato e há a possibilidade de comprometer as 
receitas futuras da Companhia. 17.2 Estimativa do valor justo: Os princi-
pais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem 
como as premissas para sua valorização: Ativos financeiros - consideran-
do-se a natureza e os prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos 
valores de realização. Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com ta-
xas usuais de mercado. O valor de mercado foi calculado tendo por base o 
valor presente do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros 
atualmente disponíveis para emissão de débitos com vencimentos e termos 
similares. A Companhia divulga as mensurações do valor justo pelo nível da 
seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 - Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; Nível 2 
- Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adota-
das pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como 
preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020, os ativos financeiros mensurados ao valor justo estão 
demonstrados na tabela a seguir, e foram classificados nos níveis 1 e 2 de 
hierarquia de valor justo.

Valor justo medido com base em
Nível 1 Nível 2 Valor contábil

Ativos Nota 2021 2020 2021 2020 2021 2020
 Equivalentes 
  de caixa 5 11.639 5.563 – – 11.639,00 5.563
 Fundo de liquidez - 
  conta reserva 5.1 3.135 2.807 – – 3.135 2.807

14.774 8.370  – – 14.774 8.370
Passivos
 Empréstimos e
  financiamentos 8 – – 42.011 51.781 47.195 49.427

14.774 8.370 42.011 51.781 47.195 49.427
17.3 Demonstrativo da análise de sensibilidade: O principal fator de risco 
que impacta a precificação dos instrumentos financeiros em equivalentes de 
caixa, fundo de liquidez - conta reserva e dos empréstimos e financiamentos 
é a exposição à flutuação das taxas de juros. Os cenários para estes fatores 
são elaborados utilizando fontes de mercado e fontes especializadas. Os 
cenários em 31 de dezembro de 2021 estão descritos abaixo: Cenário I - 
Considera choque nas curvas e cotações de mercado de 31 de dezembro de 
2021, conforme cenário base definido pela Administração para 31 de março 
de 2022; Cenário II - Considera choque de + ou - 25% nas curvas de 
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Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 25.354 11.830
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 514 563
  Contas a receber de clientes 6 2.255 7.987
  Tributos a recuperar 62 14
  Outros ativos 132 53

28.317 20.447
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 4.256 3.870

4.256 3.870
  Imobilizado 7 128.084 134.575
  Intangível 20 27

128.104 134.602

  
Total do ativo 160.677 158.919

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.752 3.617
  Fornecedores 119 221
  Tributos a recolher 383 210
  Partes relacionadas 9 8 23
  Provisão de ressarcimento 10 30.003 14.415
  Dividendos a pagar 9 478 2.441
  Outros passivos – 4

34.743 20.931
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 69.531 73.012
  Provisão de ressarcimento 10 2.793 2.615
  Obrigações com desmobilizações de ativos 11 3.726 3.461

76.050 79.088
Total do passivo 110.793 100.019
Patrimônio líquido 12
 Capital social 66.678 66.678
 Prejuízos acumulados (16.794) (7.778)
Total do patrimônio líquido 49.884 58.900
Total do passivo e patrimônio líquido 160.677 158.919

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 9.070 15.137
Custo da geração de energia 14 (11.604) (10.430)
Lucro (prejuízo) bruto (2.534) 4.707
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (65) (371)

(65) (371)
Lucro (prejuízo) operacional 
 antes do resultado financeiro (2.599) 4.336
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 1.041 269
Despesas financeiras (6.748) (7.032)

(5.707) (6.763)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (8.306) (2.427)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 16 (710) (520)
Prejuízo do exercício (9.016) (2.947)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (9.016) (2.947)
Total do resultado abrangente do exercício (9.016) (2.947)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (8.306) (2.427)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.498 6.495
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.958 6.313
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 452 453
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 15.766 9.102

20.633 20.182
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 5.732 (1.186)
 Tributos a recuperar (48) –
 Partes relacionadas – 277
 Demais créditos e outros ativos (79) 459
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (102) (365)
 Tributos a recolher (121) (324)
 Partes relacionadas (15) (78)
 Demais obrigações e outros passivos (4) (17)
Caixa proveniente das operações 25.996 18.948
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.946) (6.341)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (416) (531)
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 19.634 12.076
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (337) (732)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (56)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (337) (788)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.810) (3.316)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (1.963) (1.085)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (5.773) (4.401)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 13.524 6.887
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 11.830 4.943
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 25.354 11.830

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 66.678 (4.831) 61.847
  Prejuízo do exercício – (2.947) (2.947)
 Total resultado abrangente
  do exercício – (2.947) (2.947)
Em 31 de dezembro de 2020 66.678 (7.778) 58.900
Em 1º de janeiro de 2021 66.678 (7.778) 58.900
  Prejuízo do exercício – (9.016) (9.016)
 Total resultado abrangente
  do exercício – (9.016) (9.016)
Em 31 de dezembro de 2021 66.678 (16.794) 49.884

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão IV Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão IV, bem como 
sua exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de 
energia elétrica, no estado do Pernambuco, pelo prazo de 35 anos contados 
a partir de maio de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos 
de Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indire-
ta da VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui ou-
torga de geração de energia, na cidade de Araripina, estado do Pernambuco, 
através da Portaria MME nº 181/2015, emitida pelo Ministério de Minas e 
Energia - MME. Possui capacidade instalada de 29,9 MW e energia assegu-
rada de 124.392 MW/ano e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. 
As atividades são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, 
por meio de contratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, 
obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à infla-
ção. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações finan-
ceiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada;  
• ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais 
eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais even-
tos societários: (a) Dividendos pagos: Em janeiro e julho de 2021, a 
Companhia pagou dividendos para sua controladora Ventos de Santo Este-
vão Holding, no montante de R$1.963, referente aos dividendos deliberados 
de exercícios anteriores. 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na 
subestação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na 
subestação coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Arari-
pe III, provocou o desligamento do transformador de força (trafo) remanes-
cente dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento 
da geração de energia do complexo, visto que o outro transformador estava 
fora de operação em decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O 
parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, data final do concer-
to do transformador relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda 
ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fabricante do transfor-
mador e as principais empresas do setor para obtenção de parecer sobre a 
viabilidade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão de 
parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de con-
clusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração 
de energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual 
que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de ener-
gia, com consequente redução na receita líquida, até que a situação seja 
normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro 
que a Companhia possui para os principais riscos associados aos ativos, in-
cluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e 
lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a contro-
ladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no 
cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. 
Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento 
para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da 
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) Em razão da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relaciona-
da ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos 
países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia 
mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de 
Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de miti-
gação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades 
de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, 
eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colabo-
radores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade das opera-
ções e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos 
seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram 
identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a 
Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: 
(i) Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos do COVID-19: 
A Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro 
de 2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação 
duvidosa. Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia 
e na avaliação da situação financeira dos credores no período findo em 31 de 
dezembro de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis 
e intangíveis: A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ati-
vos decorrentes da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança 
no valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumpri-
mento de obrigações assumidas com clientes e fornecedores: A Compa-
nhia avaliou seus principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a 
clientes e fornecedores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impac-
tos causados pela pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, 
portanto, nesse momento não há evidências ou formalizações de insolvência 
ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em 
contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou os covenants con-
tidos em seus contratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu 
que a pandemia não impactou no atendimento das obrigações acordadas 
nos contratos de empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente mo-
mento, a Companhia informa que não houve impactos materiais em suas 
operações por conta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações 
financeiras e resumo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: 
(a) Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram pre-
paradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adota-
das no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e 
conforme as normas internacionais de Relatório Financeiro (International Fi-
nancial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na 
sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras considerou a base 
contábil de continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, 
que no caso de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para 
refletir a mensuração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem 
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julga-
mento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação 
de suas práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamen-
to e apresentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premis-
sas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão 
divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A 
emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 
de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresentação das demons-
trações financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é 
o Real (“R$”). 3 Novas normas, alterações e interpretações de normas 
emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às 
normas contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circu-
lante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das De-
monstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: altera-
ções ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de 
contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento 
de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos finan-
ceiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 
“Arrendamentos” (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: altera-
ções ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contin-
gentes; (vi) Concessões relacionadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 
“Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): 
alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 
“Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 
“Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de se-
guro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou as emen-
das às normas contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em 
suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e 
emendas às normas contábeis ainda não adotadas pela Companhia: As 
seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela pri-
meira vez em exercícios iniciados após 1° de janeiro de 2022: (i) Revisão de 
pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 
19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 
1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 

9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto 
Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Com-
binação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo 
de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; 
Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à Es-
trutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos 
anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou im-
pactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados retros-
pectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamen-
tos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas nas respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignifi-
cante de mudança de valor. O caixa e equivalentes de caixa em moeda 
nacional compreendem disponibilidades em contas correntes bancárias e tí-
tulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda nacional, indexados 
à taxa de depósito interbancário. As aplicações financeiras possuem taxa 
média de remuneração entre 96,05% e 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 321 81
 Quotas de fundos de investimentos (i) 10.264 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 14.769 11.749

25.354 11.830
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 4.770 (R$ 4.433 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de 
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 23.961 6.412
AA 6.163 2
AA- – 9.849

30.124 16.263
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6 Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não 
possui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, 
não há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de 
clientes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Finan-
ceiros. (a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021
A vencer Total

ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.198 2.198
ACL
 Camara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 57 57

2.255 2.255
2020

A  
vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
a mais  
de 180  

dias

(–)  
Perdas  

espe- 
radas Total

ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.614 – – 2.614
ACL
 Camara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) – 1.335 4.038 5.373

2.614 1.335 4.038 7.987
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL  
por meio da resolução normativa Nº674/2015 de 11 de agosto de 2015.  
A Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmo-
bilização de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapar-
tida o respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Obrigações com desmobi-
lização de ativos). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um ativo 
é imediatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor contábil 
é maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os critérios 
adotados pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os ativos que 
estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a necessidade de 
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impairment é  
reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo e  
seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021,  
a Companhia não identificou a necessidade de provisões para impairment 
para os ativos imobilizados. 

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 140.950 11.675 156 2.640 373 155.794 155.738
 Depreciação acumulada (19.668) (1.329) (16) (206) – (21.219) (14.731)
Saldo líquido 121.283 10.345 140 2.434 373 134.575 141.007
 Adições – – – – – – 56
 Depreciação (6.052) (354) (5) (80) – (6.491) (6.488)
 Transferências – 56 – – (56) – –
Saldo no final do exercício 115.231 10.047 135 2.354 317 128.084 134.575
Custo 140.950 11.731 156 2.640 317 155.794 155.794
Depreciação acumulada (25.720) (1.683) (21) (286) – (27.710) (21.219)
Saldo no final do exercício 115.231 10.047 135 2.354 317 128.084 134.575
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

Passivo  
circulante

Dividendos  
a pagar

Vendas  
(Nota 13) Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedade coligada e Holding 
 do Grupo Votorantim
 Votorantim S.A. 8 18 – – – – 94 86
 Votener - Votorantim
  Comercializadora
   de Energia Ltda. – – – – – 662 – –
 Ventos de Santo
  Augusto VIII Energias 
   Renováveis S.A. – 5 – – – – 5 153

8 23 478 2.441 – 662 99 239
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LER: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento total inclui-
rá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplicação do preço contratual 
vigente no momento da apuração sobre o montante em MWh que for inferior 
aos 90%, b) E uma penalidade, equivalente a aplicação de 15% do preço 
contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior aos 90%. Caso 
a energia fornecida seja superior a 130% da energia contratada, a Compa-
nhia receberá o valor equivalente a 70% do preço contratual vigente sobre o 
montante em MWh. Em ambos os casos, o acerto financeiro ocorre em 12 
parcelas mensais a partir do segundo mês do próximo ciclo anual, mediante 
liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) Res-
sarcimento quadrienal: Contratos LER: Caso a energia fornecida seja infe-
rior a 100% da energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do 
ressarcimento total incluirá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplica-
ção do preço contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior 
aos 100% e superior a 90% do montante contratado, b) E uma penalidade, 
equivalente a aplicação de 6% do preço contratual vigente aplicado sobre o 
montante em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante 
contratado, dado que o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 
90%. Caso a energia fornecida seja superior a 100% da energia contratada, 
a Companhia receberá o valor equivalente a aplicação do PLD - preço de li-
quidação das diferenças sobre o montante em MWh, ou pode carregar o 
saldo para o próximo quadriênio, ou vender para um outro vendedor do mes-
mo leilão. O acerto financeiro para energia fornecida abaixo dos limites ocor-
re em 12 parcelas mensais e o acerto financeiro para energia gerada acima 
dos limites ocorre em 24 parcelas mensais, ambos a partir do mês de novem-
bro do último ano contratual de cada ciclo quadrienal, mediante liquidação 
das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (c) Composição e 
movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 14.415 2.615 17.030
 Adições (i) 12.792 2.974 15.766
Saldo no final do exercício 27.207 5.589 32.796
 Circulante 27.207 2.796 30.003
 Não Circulante – 2.793 2.793

27.207 5.589 32.796
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício 5.450 2.478 7.928
 Adições 8.965 137 9.102
Saldo no final do exercício 14.415 2.615 17.030
 Circulante 14.415 – 14.415
 Não Circulante – 2.615 2.615

14.415 2.615 17.030
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por 

constrained-off de usinas eólicas. 11. Obrigações com desmobilização de 
ativos: Política contábil: Em consonância com o CPC 27 - Ativo imobilizado, 
a mensuração das obrigações para desmobilização de ativos envolve julga-
mento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista ambiental, refere-se às 
obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio ambiente, para as condi-
ções ecologicamente similares às existentes, antes do início do projeto ou 
atividade ou de fazer medidas compensatórias, acordadas com os órgãos 
competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas condições 
pré-existentes. Essas obrigações surgem a partir do início da degradação 
ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de compromissos 
formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação precisa ser com-
pensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo ocorre quando 
ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisação, venda ou 
alienação. As obrigações consistem principalmente de custos associados 
com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de desmobili-
zação de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação (passivo), é ca-
pitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depreciado ao longo 
de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provisões. Estas  
estimativas são revisadas anualmente pela Companhia. 2021 2020
Saldo no início do exercício 3.461 3.215
 Ajuste a valor presente 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, o capital social integralizado da Companhia é de 
R$ 66.678, composto por 66.677.740 ações ordinárias e sem valor nominal. 
13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, 
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia segue a 
estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, 
baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos com os 
clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos con-
tratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da 
transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos; e (v) reco-
nhecimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O 
modelo de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer receita 
para representar a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes 
no valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito em 
troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da Compa-
nhia são realizados nos ambientes livre e regulado de comercialização brasi-
leira, sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsável pela 
contabilização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A 
medição contábil do volume de energia a ser faturado decorre do processa-
mento da medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas pela 
CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante dos valores a se-
rem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabele-
cidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente 
geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE 
que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, geração, compras e 
consumo), denominado balanço energético. Venda de energia elétrica: As 
operações de venda de energia realizadas pela Companhia são reconheci-
das contabilmente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.
Receita bruta Nota 2021 2020
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 23.922 18.356
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (15.766) (9.102)

8.156 9.254
ACL
 Partes relacionadas 9 – 662
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 431 5.578

431 6.240
Venda crédito de carbono 920 –
Total receita bruta 9.507 15.494
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (339) (266)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(437) (357)
Receita líquida 9.070 15.137
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo. 

14. Custos e despesas:
Custo da geração  

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.498) – (6.498) (6.475) (20) (6.495)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.654) – (2.654) (2.104) – (2.104)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.308) – (1.308) (1.203) – (1.203)
Custo de manutenção (23) – – (47) – (47)
Aluguéis e arrendamentos (449) – (449) (385) (2) (387)
Custo com suprimento de energia (12) – (12) (12) – (12)
Serviços de terceiros (288) (38) (326) (83) (248) (331)
Seguros (241) – (241) (60) (82) (142)
Impostos, taxas e contribuições – (26) (26) – (1) (1)
Outras despesas (131) (1) (132) (61) (18) (79)

(11.604) (65) (11.646) (10.430) (371) (10.801)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.
Receitas financeiras 2021 2020
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.040 268
 Juros sobre ativos financeiros 1 1

1.041 269
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.958) (6.314)
 Apropriações dos custos de captações (452) (453)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (73) (19)

(6.748) (7.032)
(5.707) (6.763)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 
2020, a Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro pre-
sumido e auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, 
para as vendas de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável 
com base na alíquota de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido como despesa de impos-
to de renda e contribuição social o montante de R$ 710 (R$ 520 em 31 de 
dezembro de 2020). 17. Instrumentos financeiros e gestão de risco:  
17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as expõem a 
diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; 
(c) risco regulatório; (d) risco socioambiental; (e) risco de não performance. 
Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Companhia segue 
a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Administração 
da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o objetivo de 
estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de gestão de 
riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanha-
mento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) 
criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Compa-
nhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, 
avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s 
ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em 
escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos finan-
ceiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito 
mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios 
aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito 
dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta 
nota, sempre são os mais conservadores das agências mencionadas. 
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a 
Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes 
para honrar os compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem 
custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e monitoramento 
da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 
12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e 
endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment grade 
fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global. A 
tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, por 
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço 
patrimonial até a data contratual do vencimento.

Em 31 de dezembro de 2021
Até  

1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5  
anos

A partir  
de 5  

anos Total
 Empréstimos e financiamentos (i) 9.230 19.268 19.083 64.468 112.049
 Fornecedores 119 – – – 119
 Partes relacionadas 8 – – – 8

9.357 19.268 19.083 64.468 112.176
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e financiamentos (i) 9.144 18.380 18.812 73.211 119.547
 Fornecedores 221 – – – 221
 Partes relacionadas 23 – – – 23

9.388 18.380 18.812 73.211 119.791

(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Compa-
nhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à remo-
ção e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambien-
tal. As violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores 
há multas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas téc-
nicas ou investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos limites obri-
gatórios de emissão. A Companhia considera estar de acordo com todas as 
normas ambientais aplicáveis às suas operações. (e) Risco de não perfor-
mance: A Companhia possui em seus contratos de venda de energia eólica, 
cláusulas específicas de performance, as quais delimitam uma geração míni-
ma ao decorrer do ano e do quadriênio, vinculado a garantia física compro-
metida nos leilões em que tais subsidiárias possuem negociação. Os parques 
eólicos estão expostos a fatores climáticos, tais fatores podem trazer oscila-
ção na velocidade do vento, gerando assim o risco de não atendimento do 
que está determinado no contrato e há a possibilidade de comprometer as 
receitas futuras da Companhia. 17.2 Estimativa do valor justo: Os princi-
pais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem 
como as premissas para sua valorização: Ativos financeiros - consideran-
do-se a natureza e os prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos 
valores de realização. Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com ta-
xas usuais de mercado. O valor de mercado foi calculado tendo por base o 
valor presente do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros 
atualmente disponíveis para emissão de débitos com vencimentos e termos 
similares. A Companhia divulga as mensurações do valor justo pelo nível da 
seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 - Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; Nível 2 
- Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adota-
das pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como 
preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); Em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020, os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor 
justo estão demonstrados na tabela a seguir, e foram classificados nos níveis 
1 e 2 de hierarquia de valor justo:

Valor justo medido com base em
Nível 1 Nível 2 Valor contábil

Nota 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ativos
 Equivalentes de caixa 5 25.033 11.749 – – 25.033 11.749
 Fundo de liquidez - 
  conta reserva 5.1 4.770 4.433 – – 4.770 4.433

29.803 16.182 – – 29.803 16.182
Passivos
 Empréstimos e
  financiamentos 8 – – 65.409 80.619 73.283 76.629

– – 65.409 80.619 73.283 76.629
17.3 Demonstrativo da análise de sensibilidade: O principal fator de risco 
que impacta a precificação dos instrumentos financeiros em equivalentes de 
caixa, fundo de liquidez - conta reserva e dos empréstimos e financiamentos 
é a exposição à flutuação das taxas de juros. Os cenários para estes fatores 
são elaborados utilizando fontes de mercado e fontes especializadas. Os ce-
nários em 31 de dezembro de 2021 estão descritos abaixo: Cenário I - Con-
sidera choque nas curvas e cotações de mercado de 31 de dezembro de 
2021, conforme cenário base definido pela Administração para 31 de março 
de 2022; Cenário II - Considera choque de + ou - 25% nas curvas de merca-
do de 31 de dezembro de 2021; Cenário III - Considera choque de + ou - 50% 
nas curvas de mercado de 31 de dezembro de 2021.

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva.

(a) Composição: Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.752 3.617 69.531 73.012 73.283 76.629

3.752 3.617 69.531 73.012 73.283 76.629
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 3.752 4.222 4.593 4.964 5.335 6.458 8.178 9.103 26.678 73.283

3.752 4.222 4.593 4.964 5.335 6.458 8.178 9.103 26.678 73.283
5,1% 5,8% 6,8% 6,8% 7,3% 8,8% 11,2% 12,4% 37,4% 100%

(c) Movimentação: 2021 2020
Saldo no início do exercício 76.629 79.519
 Provisões de juros 5.958 6.314
 Apropriações dos custos de captações 452 453
 Juros pagos (5.946) (6.341)
 Liquidações (3.810) (3.316)
Saldo no final do exercício 73.283 76.629
(d) Garantias
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas;Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciá-
ria de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 9. Partes relacionadas: Política contábil:  
As transações com partes relacionadas são realizadas pela Companhia em 
condições estritamente comutativas, observando-se os preços e condições 
usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido às 
suas contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso normal das opera-
ções, a Companhia realiza contratos com partes relacionadas (coligadas e 
acionistas), relacionados à compra e venda de produtos e serviços, principal-
mente comercialização de energia.

Passivo  
circulante

Dividendos  
a pagar

Vendas  
(Nota 13) Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedade controladora
 Ventos de Santo
  Estevão Holding S.A. – – 478 2.441 – – – –

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
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

 E
0A

4-
29

A8
-C

03
6-

BC
FB

.



46 Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 26 de abril de 2022  O ESTADO DIGITAL                     

Senado votará projetos sobre Prouni e criptomoedas

NACIONAL
França. O governo brasileiro emitiu nesta segunda-feira (25) comunicado em que envia cumprimen-
tos ao presidente da França, Emmanuel Macron, reeleito neste domingo (24) para o comando do país 
europeu. Macron obteve 58,5% dos votos válidos, derrotando a candidata de direita Marine Le Pen.

O presidente do TSE 
(Tribunal Superior Elei-
toral), Edson Fachin, afir-
mou nesta segunda-fei-
ra (25) que atacar a corte 
"equivale a atacar a pró-
pria democracia".

A declaração do ma-
gistrado ocorre em meio 
à tensão entre os Poderes 
desencadeada pela decisão 
do presidente Jair Bolso-
naro (PL) de conceder per-
dão de pena ao deputado 
Daniel Silveira (PTB-RJ) e 
pela afirmação do minis-
tro do STF Luís Roberto 
Barroso de que as Forças 
Armadas têm sido "orien-
tadas" a atacar o sistema 
eleitoral.

A instituição rebateu a 
afirmação do ministro, que 
classificou como "irres-
ponsável" e "ofensa grave". 
Fachin não mencionou ne-
nhum dos atores envolvi-
dos nos dois casos, mas fez 
um discurso incisivo em 
defesa da Justiça Eleitoral, 
que costuma ser atacada 
pelo chefe do Executivo.

Declaração
A declaração do ma-

gistrado ocorreu na reu-
nião da comissão do TSE 
formada por diversas 
instituições, entre elas 
as Forças Armadas, em 
que a corte apresentou 
medidas que vêm sendo 
adotadas para aumentar 
a transparência do pro-
cesso eleitoral.

"O nosso êxito e cre-
dibilidade têm raiz na 
crença que compartilha-
mos de que a democra-
cia é inegociável,  de que 
a Justiça Eleitoral é um 
patrimônio imaterial da 
sociedade brasileira e de 
que atacá-la equivale a 
atacar a própria demo-
cracia",  disse.

O ministro listou as 
premissas com que o TSE 

trabalha: democracia 
eleitoral, o fato de o Bra-
sil ter eleições íntegras e a 
conclusão de que o siste-
ma eletrônico de votação, 
"conquanto sempre sus-
cetível de aprimoramen-
tos, é reconhecidamente 
seguro, transparente e 

auditável".
"É hora de ressaltar 

que o quadro normati-
vo eleitoral para 2022 se 
encontra ultimado e in-
teiramente estabilizado. 
O regulamento do certa-
me eleitoral está pronto 
para ser aplicado. Esta-

mos empregando nosso 
lema: paz e segurança 
nas eleições",  af irmou. 
O magistrado disse que 
a corte avança a "pas-
sos f irmes em direção 
ao cumprimento da sua 
missão de diplomar os 
eleitos" no pleito deste 

ano.

Comissão
Fachin exaltou a fun-

ção desempenhada pela 
comissão de transparên-
cia das eleições criada 
pelo TSE, que conta com 
a presença de represen-

tantes do Congresso, da 
OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil), das Forças 
Armadas, entre outras ins-
tituições.

"A comissão nasceu com 
as atribuições de opinar 
sobre a construção do Pla-
no de Ação que hoje se ma-
terializa nesta reunião e, 
como etapa vindoura, com 
a tarefa de acompanhar as 
rotinas de fiscalização e 
auditoria do processo elei-
toral", disse.

Entre as medidas anun-
ciadas, estão o aumento no 
número de urnas a serem 
submetidas a um teste de 
integridade e a antecipa-
ção da abertura do códi-
go-fonte das urnas eletrô-
nicas.

Ampliação
Também foi divulga-

do a ampliação da par-
ticipação de entidades 
na cerimônia em que as 
urnas são preparadas, o 
incentivo à conferência 
dos boletins das urnas e 
a formação de um obser-
vatório de transparência 
das eleições.

Em agosto do ano pas-
sado, logo após a pro-
posta que instituía o 
voto impresso no Bra-
sil  ter sido derrotada, o 
TSE já havia anunciado 
um pacote para ampliar 
a transparência do siste-
ma eleitoral.

Fachin, que também é 
ministro do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), 
f icará à frente do TSE 
até agosto, quando dará 
lugar a Alexandre de 
Moraes no cargo. Ambos 
têm atuado em conjunto 
e trabalhado para elabo-
rar estratégias que esva-
ziem o discurso do pre-
sidente Jair Bolsonaro de 
que o sistema eletrônico 
de votação é fraudável.

Fachin defende Justiça Eleitoral em meio a tensão
Presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, afirmou que atacar a corte "equivale a atacar a própria democracia"

As matérias se-
rão discutidas 

pelos senadores 
nesta terça-fei-
ra na sessão do 

plenário da casa, 
que está marca-
da para as 16h

O plenário do Senado 
analisa hoje, a partir das 
16h, o Pro-
jeto de Lei 
de Conver-
são (PLV) 
3/2022, que 
altera regras 
do Programa 
Universidade 
para Todos 
(Prouni). O 
texto é pro-
veniente de 
m u d a n ç a s 
r e c é m - p r o -
postas na 
Câmara dos 
Deputados à Medida Pro-

visória (MP) 1.075/2021. 
Uma das novidades é a 

autor ização 
de acesso ao 
p r o g r a m a 
por alunos 
que cursa-
ram o ensino 
médio em es-
colas parti-
culares sem 
bolsa de es-
tudos ou com 
bolsa parcial.

As bolsas 
do Prouni 
continuarão 
sendo desti-

nadas a estudantes de fai-

xas de renda específicas, 
mas o perfil socioeconômi-
co dos candidatos deixará 
de ser um critério de pré-
-seleção. Em lugar disso, a 
MP estabelece uma ordem 
de atendimento prioritário 
na concessão de bolsas. Em 
primeiro lugar estão estu-
dantes com deficiência, se-
guidos por professores da 
rede pública que vão cursar 
licenciatura ou pedagogia. 
Depois, os estudantes em 
geral. O desempenho no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) continuará 
sendo considerado como 
critério. O PLV está tran-

cando a pauta do Plenário 
desde a semana passada, 
quando o relator, senador 
Wellington Fagundes (PL-
-MT), solicitou o adiamen-
to da análise da matéria, 
ainda pendente de parecer. 
A MP precisa ser votada até 
16 de maio; caso contrário, 
perde a validade.

Criptomoedas
Com o trancamento da 

pauta, também ficou para 
esta semana a delibera-
ção do Projeto de Lei (PL) 
3.825/2019, que regula-
menta o mercado nacional 
de criptomoedas. Na últi-

ma terça-feira (19), o re-
lator da matéria, senador 
Irajá (PSD-TO), leu seu 
relatório. Ele propôs um 
substitutivo ao projeto de 
autoria do senador Flávio 
Arns (Podemos-PR).

As criptomoedas são um 
tipo de dinheiro totalmente 
digital, negociado pela in-
ternet. O crescimento ace-
lerado desse mercado, em 
todo o mundo, tem gerado 
preocupação com seu uso 
para lavagem de dinheiro, 
diante da insuficiência de 
regulamentação.

Segundo o relator, mui-
tas pessoas ainda desco-

nhecem esse mercado aqui 
no país: “Confesso, com 
muita humildade, que eu 
também conhecia muito 
pouco a respeito dessa ma-
téria. Estudei, me aprofun-
dei, busquei quase todas as 
instituições ligadas a esse 
novo mercado no mundo 
e aqui no Brasil para que 
eu pudesse estar à altura 
de relatar uma matéria tão 
estratégica e importante 
para a economia do nosso 
país”, disse. Se aprovado no 
Senado, o projeto seguirá 
para análise da Câmara dos 
Deputados. (Com informa-
ções da Agência Senado)

FOTO REUTERS/ADRIANO MACHADO

A declaração do magistrado ocorreu na reunião da comissão do TSE formada por diversas instituições, entre elas as Forças Armadas
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Ventos de São Virgílio 01 Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.479.982/0001-16

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 29.423 18.880
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 514 563
  Contas a receber de clientes 6 2.390 5.688
  Tributos a recuperar 101 29
  Outros ativos 132 53

32.560 25.213
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 3.989 3.604

3.989 3.604
  Imobilizado 7 129.408 126.326
  Intangível 20 27

129.428 126.353

  
Total do ativo 165.977 155.170

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.369 3.246
  Fornecedores 24 139
  Tributos a recolher 438 212
  Partes relacionadas 9 8 14
  Provisão de ressarcimento 10 25.254 9.909
  Dividendos a pagar 9 – 56
  Outros passivos 145 18

29.238 13.594
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 61.900 65.027
  Tributos a recolher 222 222
  Provisão de ressarcimento 10 2.759 2.800
  Provisões 11 3.726 3.461

68.607 71.510
Total do passivo 97.845 85.104
Patrimônio líquido 12
 Capital social 72.595 69.610
 Reserva legal – 286
 Reservas de lucros – 170
 Prejuízos acumulados (4.463) –
Total do patrimônio líquido 68.132 70.066
Total do passivo e patrimônio líquido 165.977 155.170

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
 Receita líquida 13 12.333 17.152
 Custo da geração de energia 14 (11.378) (9.989)
Lucro bruto 955 7.163
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 14 (49) (365)

(49) (365)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 906 6.798
Resultado financeiro líquido 15
 Receitas financeiras 1.345 443
 Despesas financeiras (6.086) (6.328)

(4.741) (5.885)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
 e da contribuição social (3.835) 913
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes 16 (914) (674)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.749) 239

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.749) 239
Total do resultado abrangente do exercício (4.749) 239

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
 e da contribuição social (3.835) 913
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.202 6.202
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.322 5.641
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 421 421
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 11 (a) 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 15.304 7.605

23.679 21.028
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 3.298 (352)
 Tributos a recuperar (72) –
 Partes relacionadas – 277
 Demais créditos e outros ativos (79) (602)
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (115) (419)
 Tributos a recolher (145) 315
 Partes relacionadas (6) (87)
 Demais obrigações e outros passivos 127 (54)
Caixa proveniente das operações 26.687 20.106
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.311) (5.665)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (543) (644)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 20.833 13.797
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (336) (715)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) (9.277) (9)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (9.613) (724)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.436) (2.986)
 Redução de capital 1.1.1 (b) (1.138) –
 Aumento de capital 1.1.1 (c) 4.123 –
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (226) (1.667)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (677) (4.653)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 10.543 8.420
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 18.880 10.460
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 29.423 18.880

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros Lucros (prejuízos)  
acumulados

Patrimônio  
LíquidoNota Capital social Reserva Legal Retenção

Em 1º de janeiro de 2020 69.610 274 619 – 70.503
  Lucro líquido do exercício – – – 239 239
 Total resultado abrangente do exercício – – – 239 239
  Dividendos adicionais deliberados – – (619) – (619)
 Destinação do lucro líquido do exercício
  Constituição de reserva legal – 12 – (12) –
  Dividendos mínimos obrigatórios – – – (57) (57)
  Retenção de lucros – – 170 (170) –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – 12 (449) – (437)
Em 31 de dezembro de 2020 69.610 286 170 – 70.066
Em 1º de janeiro de 2021 69.610 286 170 – 70.066
  Prejuízo do exercício – – – (4.749) (4.749)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (4.749) (4.749)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (170) – (170)
  Absorção de prejuízo – (286) – 286 –
  Redução de capital 1.1.1 (b) (1.138) – – – (1.138)
  Aumento de capital 1.1.1 (c) 4.123 – – – 4.123
 Contribuições e distribuições aos acionistas 2.985 (286) (170) 286 2.815
Em 31 de dezembro de 2021 72.595 – – (4.463) 68.132

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de São Virgílio 01 Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de São Virgílio 01, bem como sua explo-
ração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio 
de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Este-
vão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM 
Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de gera-
ção de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria 
MME nº 169/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui 
capacidade instalada de 29,9 MW e energia assegurada de 133.152 MW/
ano. As atividades são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maio-
ria, por meio de contratos de longo prazo no ambiente de contratação regu-
lado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à 
inflação. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações fi-
nanceiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada;  
• ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica; • LER - Leilão de Energia de Reserva. 1.1 Principais 
eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos 
societários: (a) Dividendos pagos e deliberados: Em abril de 2021, a 
Companhia deliberou a distribuição de dividendos adicionais, no valor de 
R$170, à conta reservas de lucros, verificada no balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2020. Em 14 de julho de 2021, a Companhia pagou dividen-
dos para sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de 
R$ 226, referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. 
(b) Redução de capital: Em 15 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral 
Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no montante de 
R$ 679, passando o capital social de R$ 69.610 (dividido em 69.609.390 
ações) para R$ 68.931 (dividido em 68.930.863 ações). Em 13 de julho de 
2021, também em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a segunda 
redução de capital social do ano, no montante de R$ 459, passando o capital 
social de R$ 68.931 (dividido em 68.930.863 ações) para R$ 68.472 (dividido 
em 68.471.433 ações). (c) Aumento de capital: Em 10 de dezembro de 
2021, também em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada um aumen-
to de capital social, no montante de R$ 4.123, passando o capital social de 
R$ 68.471 (dividido em 68.471.433 ações) para R$ 72.595 (dividido em 
72.594.626 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subes-
tação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subesta-
ção coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, 
provocou o desligamento do transformador de força (trafo) remanescente 
dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento da 
geração de energia do complexo, visto que o outro transformador estava fora 
de operação em decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque 
retornou à operação comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do 
transformador relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocor-
rência, a Administração da Companhia acionou o fabricante do transformador 
e as principais empresas do setor para obtenção de parecer sobre a viabili-
dade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão de pare-
cer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão 
previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, 
com consequente redução na receita líquida, até que a situação seja norma-
lizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a 
Companhia possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo 
danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros 
cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora 
indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálcu-
lo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em 
dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento para a 
controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pan-
demia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pande-
mia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao 
novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países 
no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, 
a Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de Respos-
ta a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos 
riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde 
nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais 
impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fa-
miliares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e do ne-
gócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos seus clien-
tes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram identificados 
impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia ava-
liou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de 
crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia 
avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2021 e não 
identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal aná-
lise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação 
da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro de 
2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: 
A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes 
da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recupe-
rável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obriga-
ções assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus 
principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornece-
dores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela 
pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus con-
tratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia 
não impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de 
empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Compa-
nhia informa que não houve impactos materiais em suas operações por con-
ta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resu-
mo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes 
em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Stan-
dards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A 
preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de 
continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso 
de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a men-
suração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas 
práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apre-
sentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e es-
timativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de mar-
ço de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real 
(“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas 
pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas às normas 
contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício inicia-
do em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e 
não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” 
(v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 
25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes”; (vi) Concessões 
relacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; 
(vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 
48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - re-
conhecimento e mensuração”, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: 
evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Ar-
rendamentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 

mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as normas con-
tábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técni-
cos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações 
nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Fi-
nanceiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 
16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em 
decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - cus-
tos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A en-
tidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou 
após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas 
contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas 
operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início 
do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com 
base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por 
definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectati-
vas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revi-
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas con-
tábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas 
e premissas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos contábeis críticos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignifi-
cante de mudança de valor. O caixa e equivalentes de caixa em moeda 
nacional compreendem disponibilidades em contas correntes bancárias e tí-
tulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda nacional, indexados 
à taxa de depósito interbancário. As aplicações financeiras possuem taxa 
média de remuneração de 96,05% a 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 321 81
 Quotas de fundos de investimentos (i) 10.937 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 18.165 18.799

29.423 18.880
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 4.503 (R$ 4.167 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de 
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 6.654 11.117
AA 27.272 1
AA- – 11.929

33.926 23.047
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura da Standard & Poor’s e Fitch Ratings. 
6. Contas a receber de clientes: Política contábil: Correspondem aos va-
lores originados pela venda de energia elétrica no curso normal das ativida-
des da Companhia. São inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa de juros efetiva menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A 
Companhia não possui histórico de perdas de contas a receber de clientes e 
por esse motivo, não há indícios de perdas de crédito esperadas para as 
contas a receber de clientes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - 
Instrumentos Financeiros.
(a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021

ACR
A  

vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
há mais de  

180 dias Total
 Leilão de Energia Nova (LER) 2.353 – – 2.353
ACL
 Créditos a receber com a CCEE – 37 – 37

2.353 37 – 2.390
2020

ACR
A  

vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
há mais de  

180 dias Total
 Leilão de Energia Nova (LER) 2.135 – – 2.135
ACL
 Créditos a receber com a CCEE – 866 2.687 3.553

2.135 866 2.687 5.688
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento entre 45 e 60 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. A Companhia reconhece uma obrigação se-
gundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas 
ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide 
nota 11 - Provisões). A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. Ganhos e 
perdas por alienações são determinados pela comparação do valor da venda 
com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras despesas operacionais, 
líquidas” na demonstração do resultado. As taxas de depreciações utilizadas 
pela Companhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa 
nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. Impairment do imobilizado: O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável 
quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de 
acordo com os critérios adotados pela Companhia para determinar o valor 
recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para 
verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A 
perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor 
contábil do ativo e seu valor recuperável. A Companhia não identificou a ne-
cessidade de provisões para impairment para os ativos imobilizados. 

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. 
(a) Composição: Encargos  

anuais médios
Circulante Não circulante Total

Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.369 3.246 61.900 65.027 65.269 68.273

3.369 3.246 61.900 65.027 65.269 68.273
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 
(b) Perfil de vencimento:
Moda-
 lidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A partir  
de 2030 Total

Moeda 
 nacional
 BNDES3.369 3.801 4.139 4.476 4.813 5.825 7.399 8.082 23.365 65.269

3.369 3.801 4.139 4.476 4.813 5.825 7.399 8.082 23.365 65.269
5,2% 5,8% 6,3% 6,9% 7,4% 8,9% 11,3% 12,4% 35,8% 100,0%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 68.273 70.863
 Provisões de juros 5.322 5.641
 Apropriações dos custos de captações 421 420
 Juros pagos (5.311) (5.665)
 Liquidações (3.436) (2.986)
Saldo no final do exercício 65.269 68.273
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fidu-
ciária de direitos creditórios e direitos emergentes das autori-
zações.

Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo-
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamentos. 9. Partes relacionadas:  
Política contábil: As transações com partes relacionadas são realizadas 
pela Companhia em condições estritamente comutativas, observando-se os 
preços e condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer be-
nefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso 
normal das operações, a Companhia realiza contratos com partes relaciona-
das (coligadas e acionistas), relacionados à compra e venda de produtos e 
serviços, principalmente comercialização de energia.

Passivo  
circulante

Dividendos  
a pagar Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedade coligada e Holding 
 do Grupo Votorantim
 Ventos de Santo Augusto VIII 
  Energias Renováveis S.A. – 5 – – 5 153
 Votorantim S.A. 8 9 – – 94 99
Sociedade controladora
 Ventos de Santo Estevão
  Holding S.A. – – – 56 – –

8 14 – 56 99 252
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil; A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LER: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento total inclui-
rá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplicação do preço contratual 
vigente no momento da apuração sobre o montante em MWh que for inferior 
aos 90%, b) E uma penalidade, equivalente a aplicação de 15% do preço 
contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior aos 90%. Caso 
a energia fornecida seja superior a 130% da energia contratada, a Compa-
nhia receberá o valor equivalente a 70% do preço contratual vigente sobre o 
montante em MWh. Em ambos os casos, o acerto financeiro ocorre em 12 
parcelas mensais a partir do segundo mês do próximo ciclo anual, mediante 
liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) Res-
sarcimento quadrienal: Contratos LER: Caso a energia fornecida seja infe-
rior a 100% da energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do 
ressarcimento total incluirá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplica-
ção do preço contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior 
aos 100% e superior a 90% do montante contratado, b) E uma penalidade, 
equivalente a aplicação de 6% do preço contratual vigente aplicado sobre o 
montante em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante 
contratado, dado que o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 
90%. Caso a energia fornecida seja superior a 100% da energia contratada, 
a Companhia receberá o valor equivalente a aplicação do PLD - preço de li-
quidação das diferenças sobre o montante em MWh, ou pode carregar o 
saldo para o próximo quadriênio, ou vender para um outro vendedor do mes-
mo leilão. O acerto financeiro para energia fornecida abaixo dos limites ocor-
re em 12 parcelas mensais e o acerto financeiro para energia gerada acima 
dos limites ocorre em 24 parcelas mensais, ambos a partir do mês de novem-
bro do último ano contratual de cada ciclo quadrienal, mediante liquidação 
das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. 
(c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 9.909 2.800 12.709
 Adições (i) 12.351 2.953 15.304
Saldo no final do exercício 22.260 5.753 28.013
 Circulante (i) 22.260 2.994 25.254
 Não Circulante – 2.759 2.759

22.260 5.753 28.013
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício 2.474 2.630 5.104
 Adições 7.435 170 7.605
Saldo no final do exercício 9.909 2.800 12.709
 Circulante 9.909 – 9.909
 Não Circulante – 2.800 2.800

9.909 2.800 12.709
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando  

14. Custos e despesas:
Custo da geração  

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.202) – (6.202) (6.182) (20) (6.202)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.753) – (2.753) (1.976) – (1.976)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.320) – (1.320) (1.229) – (1.229)
Aluguéis e arrendamentos (441) – (441) (391) (2) (393)
Serviços de terceiros (337) (38) (375) (78) (254) (332)
Seguros (241) – (241) (60) (82) (142)
Impostos,taxas e contribuições (33) (10) (43) – (1) (1)
Custo de manutenção e de transmissão (23) – (23) (48) – (48)
Energia comprada (13) – (13) (13) – (13)
Outras despesas (15) (1) (16) (12) (6) (18)

(11.378) (49) (11.427) (9.989) (365) (10.354)

à CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na 
Contratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano 
contratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o 
resultado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular  
os procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por 
constrained-off de usinas eólicas. 11. Provisões: Política contábil: (a) Obri-
gações com desmobilização de ativos: Em consonância com o CPC 27 - 
Ativo imobilizado, a mensuração das obrigações para desmobilização de 
ativos envolve julgamento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista 
ambiental, refere-se às obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio am-
biente, para as condições ecologicamente similares às existentes, antes do 
início do projeto ou atividade ou de fazer medidas compensatórias, acorda-
das com os órgãos competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a 
essas condições preexistentes. Essas obrigações surgem a partir do início da 
degradação ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de 
compromissos formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação 
precisa ser compensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo 
ocorre quando ele for permanentemente desativado, por meio de sua parali-
sação, venda ou alienação. As obrigações consistem principalmente de cus-
tos associados com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo 
de desmobilização de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação 
(passivo), é capitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depre-
ciado ao longo de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provi-
sões. A Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para 
desmobilização de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como 
contrapartida o respectivo ativo imobilizado. Estas estimativas são revisadas 
anualmente pela Companhia.

2021 2020
Saldo no início do exercício 3.461 3.215
 Ajuste a valor presente 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3.461
(b) Provisões de natureza cível: São reconhecidas quando: (i) há obrigação 
presente legal ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é 
provável saída de recursos para liquidar a obrigação; e (iii) o valor pode ser 
estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões em relação às 
perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor presen-
te dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a qual 
reflete as avaliações atuais do mercado do valor temporal do dinheiro e dos 
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da 
passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. Em 31 de de-
zembro de 2021, a Companhia possui apenas processos de natureza cível 
com prognóstico de perda possível no montante atualizado de R$ 16 (R$ 16 
em 31 de dezembro de 2020). 12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: 
É representado exclusivamente por ações de capital que são classificadas no 
patrimônio líquido. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social integralizado 
da Companhia é de R$ 72.595 (R$ 69.610 em 31 de dezembro de 2020), 
composto por 72.594.626 (69.609.390 em 31 de dezembro de 2020) ações 
ordinárias e sem valor nominal. 13. Receita: Política contábil: A receita é 
apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos 
descontos. A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 
“Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: 
(i) identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obriga-
ções de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da 
transação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho 
previstas nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação 
de desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a en-
tidade deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou 
serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a 
entidade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de 
venda de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regula-
do de comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, 
agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o sistema inte-
grado nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser faturado 
decorre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das perdas 
informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante dos 
valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e preços 
estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia efetiva-
mente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da 
CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, geração, com-
pras e consumo), denominado balanço energético. Venda de energia elétri-
ca: As operações de venda de energia realizadas pela Companhia são reco-
nhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Reserva (LER) 26.802 21.104
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (15.304) (7.605)

11.498 13.499
ACL
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 284 4.127

284 4.127
 Venda de crédito de carbono 1.080 –
Total receita bruta 12.862 17.626
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (431) (383)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(529) (474)
Receita líquida 12.333 17.152
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo. 

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.345 442
 Juros sobre ativos financeiros – 1

1.345 443
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.322) (5.641)
 Apropriações dos custos de captações (421) (421)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (78) (20)

(6.086) (6.328)
(4.741) (5.885)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 
2020, a Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro pre-
sumido e auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, 
para as vendas de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável 
com base na alíquota de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido como despesa de impos-
to de renda e contribuição social o montante de R$ 914 (R$ 674 no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020). 17. Instrumentos financeiros e gestão 
de risco: 17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as 
expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco 
de liquidez; (c) risco regulatório; (d) risco socioambiental; (e) risco de não 
performance. Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Com-
panhia segue a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de 
Administração da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com 
o objetivo de estabelecer a governança e suas macrodiretrizes no processo 
de gestão de riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e 
acompanhamento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação 
de caixa) criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A 
Companhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no 
mínimo, avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, 
Moody’s ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes 
é “A” (em escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para 

ativos financeiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de 
crédito mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, 
critérios aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de 
crédito dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados 
nesta nota, sempre são os mais conservadores das agências mencionadas. 
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a 
Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes 
para honrar os compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem 
custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e monitoramento 
da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 
12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e 
endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment grade 
fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global.  
A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, 
por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no  
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Até  
1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5  
anos

A partir  
de 5  

anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e financiamentos (i) 8.258 17.260 17.101 57.038 99.657
 Fornecedores 24 – – – 24
 Partes relacionadas 8 – – – 8

8.290 17.260 17.101 57.038 99.689
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e financiamentos (i) 8.853 17.814 18.262 70.835 115.764
 Fornecedores 139 – – – 139
 Partes relacionadas 14 – – – 14

9.006 17.814 18.262 70.835 115.917
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Compa-
nhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à remo-
ção e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambien-
tal. As violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores 
a multas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas técni-
cas ou investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos limites obriga-
tórios de emissão. A Companhia considera estar de acordo com todas as 
normas ambientais aplicáveis às suas operações. (e) Risco de não perfor-
mance: A Companhia possui em seus contratos de venda de energia eólica, 
cláusulas específicas de performance, as quais delimitam uma geração 

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 135.974 8.030 225 2.641 609 147.479 147.470
 Depreciação acumulada (19.932) (987) (28) (206) – (21.153) (14.958)
Saldo líquido 116.042 7.043 197 2.435 609 126.326 132.512
 Adições – – – – 9.277 9.277 9
 Depreciação (5.844) (263) (8) (80) – (6.195) (6.195)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final do exercício 110.198 6.789 189 2.355 9.877 129.408 126.326
Custo 135.974 8.039 225 2.641 9.877 156.756 147.479
Depreciação acumulada (25.776) (1.250) (36) (286) – (27.348) (21.153)
Saldo no final do exercício 110.198 6.789 189 2.355 9.877 129.408 126.326
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3 –
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TSE espera que compra
do Twitter não afete acordos
Tribunal Superior Eleitoral avalia que a compra do Twitter pelo bilionário 
Elon Musk não deve afetar os acordos feitos entre a Corte e a plataforma

Justiça dá 72 horas 
para Governo explicar 
perdão a Silveira

NACIONAL
Digital. A assinatura digital pelo celular está disponível para população por meio da plataforma de 
relacionamento do governo federal, o Gov.br. A tecnologia permitirá que documentos que envolvam 
interações com o Poder Público sejam assinados pelo aplicativo e terão validade legal. 

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) avalia que 
a compra do Twitter pelo 
bilionário Elon Musk não 
deve afetar os acordos fei-
tos entre a Corte e a pla-
taforma para o combate à 
desinformação na eleição.
Os entendimentos firma-
dos até o momento são 
mais no sentido da coope-
ração e não preveem alte-
rações significativas que 
ensejariam uma mudança 
de formato em uma nova 
gestão.

Além disso, especialis-
tas na área avaliam que a 
compra só deve ser con-
cretizada no final do ano, 
ou seja, após as eleições no 
Brasil. A aquisição precisa 
ser aprovada pelo regu-
lador americano e passar 
por ritos de controle acio-
nário, o que deve demorar.

Essa é a avaliação tam-
bém do deputado fede-
ral Orlando Silva (PC do 
B-SP), relator do projeto 
de lei das 
fake news. 
"A conso-
lidação da 
compra vai 
se projetar 
para além 
da eleição. 
Com sor-
te, vai ser 
homol o g a -
da em de-
zembro. Eu 
não vejo no 
curto prazo uma mudança 
de orientação por parte do 
Twitter", analisa.

O parlamentar acredita, 
ainda, que em que pese a 
defesa da liberdade de ex-
pressão pelo novo dono 
da plataforma, a mudança 

na condução dos negó-
cios não deve ser brusca. 
Ele destaca que a postura 
como usuário não é, ne-

cessariamen-
te, a mesma 
como dona 
da empresa. 
"A imagem 
pública é um 
ativo e se pas-
sar da linha, 
ele é quem 
vai perder", 
diz.

O Twitter 
aceitou, nesta 
segunda-feira 

(25), a oferta de US$ 44 
bilhões (R$ 214 bilhões) 
feita pelo bilionário Elon 
Musk para comprar a rede 
social. A decisão ocorre 
após o conselho de ad-
ministração da empresa 
aprovar a oferta feita aos 

acionistas.
A aquisição -uma das 

maiores da história cor-
porativa - pode tornar 
Musk um barão das re-
des sociais, com poder de 
controlar o que ele mesmo 
definiu como a "praça pú-
blica de fato do mundo".

O Twitter anunciou nes-
ta segunda-feira (25) que 
aceitou a oferta de US$ 44 
bilhões (R$ 214 bilhões) 
feita pelo bilionário Elon 
Musk para comprar a rede 
social. A rede foi criada 
em 2006 por Jack Dorsey, 
Noah Glass, Biz Stone e 
Evan Williams. O primei-
ro tuíte foi publicado por 
Dorsey em março daquele 
ano. Inicialmente, o servi-
ço seria chamado "twttr" 
-o domínio "twitter" já es-
tava em uso, e seria com-
prado apenas depois.

A Justiça Federal do Rio 
de Janeiro deu um pra-
zo de 72 horas para que a 
União explique o motivo 
de o presidente Jair Bolso-
naro ter perdoado a pena 
de oito anos e nove meses 
imposta ao deputado Da-
niel Silveira pelo STF (Su-
premo Tribunal Federal).

A decisão para que a 
União se explique é do 
juiz Carlos Ferreira de 
Aguiar, da 12ª Vara Fe-
deral do Rio. Ele atendeu 
a pedido dos advogados 
André Luiz Cardoso e 
Rodolfo Prado, do Distri-
to Federal, que querem a 
suspensão do decreto. Os 
juristas argumentam que 
a decisão do presidente 
desvia a finalidade desse 
tipo de instrumento. 

André afirmou que o 
instituto da graça, tam-
bém chamado de indulto 
individual, deve ter ca-
ráter humanitário. “Ele 
[o presidente] tem esse 
poder, mas não pode ser 
exercido de qualquer for-
ma. É plausível uma cle-

mência específica para 
alguém que está no leito 
de morte na cadeia ou 
para corrigir injustiças. 
Agora para beneficiar 
um apadrinhado políti-
co, para dizer que man-
da mais que o Supremo, 
acentuar crise entre os 
poderes, foge da finali-
dade”, afirma.

Em uma manifesta-
ção anterior, na mesma 
ação, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) afirma 
que a Justiça Federal não 
tem legitimidade para 
analisar o caso, pois o 
tema está em tramitação 
no Supremo. “Verifica-se 
que o simples fato de ter 
sido ajuizada a Ação de 
Descumprimento de Pre-
ceito nº 964 junto ao Su-
premo Tribunal Federal, 
pela Rede Sustentabilida-
de, já indica a impossibi-
lidade de prosseguimen-
to da presente demanda, 
como já explicitado na 
manifestação da União”, 
escreve a Advocacia-Geral 
da União, no processo.

Especialistas na 
área avaliam que 
a compra só deve 
ser concretizada 
no final do ano, 
ou seja, após as 

eleições no Brasil

Os entendimentos firmados até o momento são mais no sentido da cooperação e não preveem alterações significativas
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Ventos de São Virgílio 02 Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.480.086/0001-77

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 31.543 12.951
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 514 563
  Contas a receber de clientes 6 3.561 8.524
  Tributos a recuperar 77 21
  Outros ativos 132 53

35.827 22.112
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 4.184 3.816
  Tributos a recuperar – 169
  Outros ativos 6 7

4.190 3.992
  Imobilizado 7 118.066 124.273
  Intangível 20 27

118.086 124.300

  
Total do ativo 158.103 150.404

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.395 3.272
  Fornecedores 309 375
  Tributos a recolher 615 235
  Partes relacionadas 9 20 25
  Provisão de ressarcimento 10 26.361 3.280
  Dividendos a pagar 9 1.490 544
  Outros passivos 138 144

32.328 7.875
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 72.051 75.168
  Tributos a recolher 221 221
  Provisão de ressarcimento 10 – 5.472
  Provisões 11 (a) 3.729 3.461

76.001 84.322
Total do passivo 108.329 92.197
Patrimônio líquido 12
 Capital social 55.150 55.829
 Reserva legal – 747
 Reservas de lucros – 1.631
 Prejuízos acumulados (5.376) –
Total do patrimônio líquido 49.774 58.207
Total do passivo e patrimônio líquido 158.103 150.404

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 12.264 20.391
Custo da geração de energia 14 (11.724) (10.286)
Lucro bruto 540 10.105
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (46) (361)

(46) (361)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 494 9.744
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 1.216 381
Despesas financeiras (6.822) (7.080)

(5.606) (6.699)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
 e da contribuição social (5.112) 3.045
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 16 (1.011) (755)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (6.123) 2.290

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (6.123) 2.290
Total do resultado abrangente do exercício (6.123) 2.290

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (5.112) 3.045
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.214 6.214
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 6.064 6.392
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 422 420
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 11 265 246
 Provisões 3 –
 Provisão de ressarcimento 10 17.609 6.505

25.465 22.822
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 4.963 325
 Tributos a recuperar 113 15
 Partes relacionadas – 277
 Demais créditos e outros ativos (78) 35
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (66) (405)
 Tributos a recolher (103) (221)
 Partes relacionadas (5) (281)
 Demais obrigações e outros passivos (6) 75
Caixa proveniente das operações 30.283 22.642
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (6.050) (6.419)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (528) (775)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 23.705 15.448
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (319) (100)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (319) (108)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.430) (3.015)
 Redução de capital 1.1.1 (b) (679) –
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (685) (8.217)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (4.794) (11.232)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 18.592 4.108
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12.951 8.843
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 31.543 12.951

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Capital  
social

Reserva de lucros Lucros (prejuízos)  
acumulados

Patrimônio  
LíquidoNota Reserva legal Retenção

Em 1º de janeiro de 2020 55.829 632 1.763 – 58.224
  Lucro líquido do exercício – – – 2.290 2.290
 Total resultado abrangente do exercício – – – 2.290 2.290
  Dividendos adicionais deliberados – – (1.763) – (1.763)
Destinação do lucro líquido do exercício
  Constituição de reserva legal – 115 – (115) –
  Dividendos mínimos obrigatórios – – – (544) (544)
  Retenção de lucros – – 1.631 (1.631) –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – 115 (132) (2.290) (2.307)
Em 31 de dezembro de 2020 55.829 747 1.631 – 58.207
Em 1º de janeiro de 2021 55.829 747 1.631 – 58.207
  Prejuízo do exercício – – – (6.123) (6.123)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (6.123) (6.123)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (1.631) – (1.631)
  Absorção de prejuízo – (747) – 747 –
  Redução de capital 1.1.1 (b) (679) – – – (679)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (679) (747) (1.631) 747 (2.310)
Em 31 de dezembro de 2021 55.150 – – (5.376) 49.774

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de São Virgílio 02 Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de São Virgílio 02, bem como sua explo-
ração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de 
agosto de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de San-
to Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 427/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 18,4 MW e energia assegurada de 82.344 
MW/ano e compõe o complexo eólico Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos durante 
o exercício de 2020: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Dividendos 
pagos e deliberados: Em abril de 2021, a Companhia deliberou a distribui-
ção de dividendos adicionais, no valor de R$ 1.631, à conta reservas de lu-
cros, verificada no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020. Em ja-
neiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para sua controladora 
Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 685, referente aos di-
videndos deliberados de exercícios anteriores. (b) Redução de capital: Em 
14 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a 
redução de capital social, no montante de R$ 679, passando o capital social 
de R$ 55.829 (dividido em 55.829.000 ações) para R$ 55.150 (dividido em 
55.150.263 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subes-
tação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subesta-
ção coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, 
provocou o desligamento do transformador de força (trafo) remanescente 
dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento da 
geração de energia do complexo, visto que o outro transformador estava fora 
de operação em decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque 
retornou à operação comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do 
transformador relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocor-
rência, a Administração da Companhia acionou o fabricante do transformador 
e as principais empresas do setor para obtenção de parecer sobre a viabili-
dade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão de pare-
cer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão 
previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, 
com consequente redução na receita líquida, até que a situação seja norma-
lizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a 
Companhia possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo 
danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros 
cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora 
indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálcu-
lo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em 
dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento para a 
controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pan-
demia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pande-
mia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao 
novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países 
no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, 
a Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de Respos-
ta a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos 
riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde 
nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais 
impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fa-
miliares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e do ne-
gócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos seus clien-
tes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram identificados 
impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia ava-
liou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de 
crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia 
avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2020 e não 
identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal aná-
lise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação 
da situação financeira dos credores. (ii) Redução ao valor recuperável de 
ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os indicativos de  
desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu que não há 
indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imobilizados e 
intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com clientes e 
fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de forneci-
mento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, e con-
cluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis:  
2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações 
financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-
ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3 Novas normas, alterações e 
interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas 
emitidas e emendas às normas contábeis adotadas pela Companhia:  
As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela 
primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Classifica-
ção de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 
26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS 
em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas 
internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de des-
reconhecimento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Ins-
trumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao 
IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” (v) Custo no cumprimento de contratos 
onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas à COVID-19: alterações 
ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offe-
red Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/
CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/
CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos 
de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou as 
emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou impac-
tos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas 
e emendas às normas contábeis ainda não adotadas pela Companhia: 
As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela 
primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão 
de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, 

nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/
IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 
48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e 
Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provi-
sões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - 
Combinação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao 
ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pre-
tendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referên-
cias à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos 
períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia 
analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identi-
ficou impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados 
retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz es-
timativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência históri-
ca e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considera-
das razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são reco-
nhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam 
risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contem-
pladas nas respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisão de ressarcimento
11 Provisões
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignificante de 
mudança de valor. Compreendem disponibilidades em contas correntes bancá-
rias e títulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda nacional, inde-
xados à taxa de depósito interbancário. As aplicações financeiras possuem 
taxa média de remuneração entre 96,05% e 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 898 778
 Quotas de fundos de investimentos (i) 12.238
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 18.407 12.173

31.543 12.951
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos com liquidez diária. 5.1 Fundo de liqui-
dez - conta reserva: Política contábil: São os depósitos bancários feitos em 
contas com restrição de movimentação por força de cláusula contratual de 
financiamentos, sem liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos 
das controladas da Companhia exigem a manutenção do fundo de liquidez 
em conta reserva como garantia, correspondente a 3 (três) vezes o valor da 
prestação do serviço da dívida. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total de 
caixa restrito em contas reserva é de R$ 4.698 (R$ 4.379 em 31 de dezembro 
de 2020). 5.2 Qualidade de créditos dos ativos financeiros:

Rating local
2021 2020

AAA 29.758 10.282
AA 6.483 1
AA- – 7.047

36.241 17.330
A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito dos emissores e das contra-
partes em operações de caixa e equivalentes de caixas e do fundo de liqui-
dez - conta reserva: Os ratings decorrentes de classificação interna foram 
extraídos de agências de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). 
Para apresentação foi considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 
6. Contas a receber de clientes: Política contábil: Correspondem aos va-
lores originados pela venda de energia elétrica no curso normal das ativida-
des da Companhia. São inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa de juros efetiva menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A 
Companhia não possui histórico de perdas de contas a receber de clientes e 
por esse motivo, não há indícios de perdas de crédito esperadas para as 
contas a receber de clientes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - 
Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021

A  
vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
há mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 3.032 167 17 3.216
ACL
 Partes relacionadas (Nota 9) 128 – – 128
 Créditos a receber com a CCEE – 217 – 217

3.160 384 17 3.561
2020

A  
vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
há mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.893 – 17 2.910
ACL
 Partes relacionadas (Nota 9) 22 – – 22
 Créditos a receber com a CCEE – 1.300 4.292 5.592

2.915 1.300 4.309 8.524
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Provisões). Impairment do imo-
bilizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu 
valor recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável 
estimado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para deter-
minar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são 
revisados para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente 
entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisões para impairment para os ativos imobilizados. 

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. (a) Composição:

Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.395 3.272 72.051 75.168 75.446 78.440

3.395 3.272 72.051 75.168 75.446 78.440
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.  
(b) Perfil de vencimento:

Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A partir  
de 2029 Total

Moeda nacional
 Debêntures 3.395 3.735 4.046 4.357 4.668 5.601 7.052 42.592 75.446

3.395 3.735 4.046 4.357 4.668 5.601 7.052 42.592 75.446
4,5% 5,0% 5,4% 5,8% 6,2% 7,4% 9,3% 56,5% 100%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 78.440 81.062
 Provisões de juros 6.064 6.392
 Apropriações dos custos de captações 422 420
 Juros pagos (6.050) (6.419)
 Liquidações (3.430) (3.015)
Saldo no final do exercício 75.446 78.440

(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão  

Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Santo Estevão  
Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 

(a) Composição e movimentação:
2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 136.437 8.227 157 2.641 994 148.456 148.448
 Depreciação acumulada (22.923) (1.034) (19) (207) – (24.183) (17.976)
Saldo líquido 113.514 7.193 138 2.434 994 124.273 130.472
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (5.863) (259) (5) (80) – (6.207) (6.207)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final do exercício 107.651 6.943 133 2.354 985 118.066 124.273
Custo 136.437 8.236 157 2.641 985 148.456 148.456
Depreciação acumulada (28.786) (1.293) (24) (287) – (30.390) (24.183)
Saldo no final do exercício 107.651 6.943 133 2.354 985 118.066 124.273
Taxas médias anuais de depreciação - % 6 4 3 3

9. Partes relacionadas: Política contábil: As transações com partes relacionadas são realizadas pela Companhia em condições estritamente comutativas, 
observando-se os preços e condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à Compa-
nhia. No curso normal das operações, a Companhia realiza contratos com partes relacionadas (coligadas e acionistas), relacionados à compra e venda de 
produtos e serviços, principalmente comercialização de energia.

Contas a receber de  
clientes (Nota 6)

Passivo  
circulante

Dividendos  
a pagar

Vendas  
(Nota 13) Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedade coligada
 Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 128 22 12 11 – – 865 548 441 275
 Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A. – – – 5 – – – – 5 153
 Votorantim S.A. – – 8 9 – – – – 94 86
Sociedade controladora
 Ventos de Santo Estevão Holding S.A. – – – – 1.490 544 – – – –

128 22 20 25 1.490 544 865 548 540 514

10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual. 
(c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 3.280 5.472 8.752
 Adições (i) 13.927 3.682 17.609

13.927 3.682 17.609
Saldo no final do exercício 17.207 9.154 26.361
 Circulante (i) 17.207 9.154 26.361

17.207 9.154 26.361
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício – 2.247 2.247
 Adições 3.280 3.225 6.505

3.280 3.225 6.505
Saldo no final do exercício 3.280 5.472 8.752
 Circulante 3.280 – 3.280
 Não Circulante – 5.472 5.472

3.280 5.472 8.752
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 11. Provisões: Política contábil: (a) Obriga-
ções com desmobilização de ativos: Em consonância com o CPC 27 - Ati-
vo imobilizado, a mensuração das obrigações para desmobilização de ativos 
envolve julgamento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista ambien-
tal, refere-se às obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio ambiente, 
para as condições ecologicamente similares às existentes, antes do início do 
projeto ou atividade ou de fazer medidas compensatórias, acordadas com os 
órgãos competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas con-
dições pré-existentes. Essas obrigações surgem a partir do início da degra-
dação ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de compro-
missos formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação precisa 
ser compensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo ocorre 
quando ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisação, 
venda ou alienação. As obrigações consistem principalmente de custos asso-
ciados com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de des-
mobilização de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação (passivo), 
é capitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depreciado ao 
longo de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provisões.  

A Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmo-
bilização de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapar-
tida o respectivo ativo imobilizado. Estas estimativas são revisadas anual-
mente pela Companhia. (b) Provisões de natureza tributária: São 
reconhecidas quando: (i) há obrigação presente legal ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; (ii) é provável saída de recursos para 
liquidar a obrigação; e (iii) o valor pode ser estimado com segurança. Não são 
reconhecidas provisões em relação às perdas operacionais futuras. As provi-
sões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser neces-
sários para liquidar a obrigação, a qual reflete as avaliações atuais do merca-
do do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O 
aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido 
como despesa financeira. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui 
apenas processos de natureza tributária com prognóstico de perda possível 
no montante atualizado de R$ 108 (R$ 105 em 31 de dezembro de 2020). (c) 
Composição e movimentação das provisões:

Desmobilização  
de ativos Tributárias 2021 2020

Saldo no início do exercício 3.461 – 3.461 3.215
 Adições 3 3
 Ajuste a valor presente 265 – 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3 3.729 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021, o capital social integralizado da Companhia é de R$ 
55.150 (R$ 55.829 em 31 de dezembro de 2020), composto por 55.150.263 
ações (55.829.000 ações em 31 de dezembro de 2020) ordinárias e sem 
valor nominal. 13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida 
dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Compa-
nhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato 
com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos con-
tratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho pre-
vistas nos contratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação 
do preço da transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e 
(v) reconhecimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendi-
da. O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer 
receita para representar a transferência de bens ou serviços prometidos a 
clientes no valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direi-
to em troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da 
Companhia são realizados nos ambientes livre e regulado de comercializa-
ção brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsá-
vel pela contabilização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional 
(SIN). A medição contábil do volume de energia a ser faturado decorre do 
processamento da medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas 
pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante dos valores a 
serem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabe-
lecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente 
geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE 
que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, geração, compras e 
consumo), denominado balanço energético. Venda de energia elétrica:  
As operações de venda de energia realizadas pela Companhia são reconhe-
cidas contabilmente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 26.988 20.653
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (17.609) (6.505)

9.379 14.148
ACL
 Partes relacionadas 9 865 548
 Câmara de Comercialização de
  Energia Elétrica (CCEE) 1.550 6.484

2.415 7.032
Venda crédito de carbono 1.158 –
Total receita bruta 12.952 21.180
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (590) (698)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(688) (789)
Receita líquida 12.264 20.391
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

14. Custos e despesas:
Custo da geração  

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.214) – (6.214) (6.194) (20) (6.214)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.631) – (2.631) (1.999) – (1.999)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.319) – (1.319) (1.223) – (1.223)
Custo de manutenção (23) – (23) (46) – (46)
Aluguéis e arrendamentos (510) – (510) (406) (2) (408)
Energia comprada (399) – (399) (269) – (269)
Serviços de terceiros (337) (39) (376) (77) (237) (314)
Seguros (241) – (241) (60) (82) (142)
Impostos, taxas e contribuições (32) (5) (37) – – –
Outras despesas (18) (2) (20) (12) (20) (32)

(11.724) (46) (11.770) (10.286) (361) (10.647)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.211 376
 Juros sobre ativos financeiros 5 5

1.216 381
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (6.064) (6.392)
 Apropriações dos custos de captações (422) (420)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (29) –
 Outras despesas financeiras (42) (22)

(6.822) (7.080)
(5.606) (6.699)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 
2020, a Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro pre-
sumido e auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, 
para as vendas de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável 
com base na alíquota de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido como despesa de impos-
to de renda e contribuição social o montante de R$ 1.011 (R$ 755 em 31 de 
dezembro de 2020). 17. Instrumentos financeiros e gestão de risco:  
17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as expõem a 
diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; 
(c) risco regulatório; (d) risco socioambiental e (e) risco de não performance. 
Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Companhia segue 
a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Administração 
da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o objetivo de 
estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de gestão de 
riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanha-
mento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) 
criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Compa-
nhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, 

avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s 
ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em 
escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos finan-
ceiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito 
mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios 
aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito 
dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta 
nota, sempre são os mais conservadores das agências mencionadas.  
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a 
Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes 
para honrar os compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem 
custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e monitoramento 
da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 
12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e 
endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment grade 
fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global.  
A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, 
por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no ba-
lanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Até  
1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5  
anos

A partir  
de 5  

anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e financiamentos (i) 9.003 18.625 18.393 71.714 117.735
 Fornecedores 309 – – – 309
 Partes relacionadas 20 – – – 20

9.332 18.625 18.393 71.714 118.064
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e financiamentos (i) 8.896 17.825 18.120 79.990 124.831
 Fornecedores 375 – – – 375
 Partes relacionadas 25 – – – 25

9.296 17.825 18.120 79.990 125.231
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Compa-
nhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à remo-
ção e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambien-
tal. As violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores 
a multas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas  
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Ventos de São Virgílio 03 Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.480.051/0001-38

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 13.011 5.593
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 340 373
  Contas a receber de clientes 6 1.471 5.754
  Tributos a recuperar 32 4
  Outros ativos 89 35

14.943 11.759
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 3.104 2.749
  Tributos a recuperar – 1

3.104 2.750
  Imobilizado 7 87.040 91.496
  Intangível 13 18

87.053 91.514

  
Total do ativo 105.100 106.023

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 2.680 2.585
  Fornecedores 23 105
  Tributos a recolher 286 192
  Partes relacionadas 9 5 10
  Provisão de ressarcimento 10 6.396 –
  Dividendos a pagar 9 2.350 2.655
  Outros passivos 84 84

11.824 5.631
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 51.077 53.559
  Tributos a recolher 157 157
  Provisão de ressarcimento 10 801 –
  Obrigações com desmobilização de ativos 11 3.726 3.461

55.761 57.177
Total do passivo 67.585 62.808
Patrimônio líquido 12
Capital social 40.743 40.743
Reserva legal – 373
Reservas de lucros – 2.099
Prejuízos acumulados (3.228) –
Total do patrimônio líquido 37.515 43.215
Total do passivo e patrimônio líquido 105.100 106.023

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
 Receita líquida 13 9.413 15.914
 Custo da geração de energia 14 (7.975) (7.161)
Lucro bruto 1.438 8.753
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 14 (48) (289)

(48) (289)
Lucro operacional antes
 do resultado financeiro 1.390 8.464
Resultado financeiro líquido 15
 Receitas financeiras 559 142
 Despesas financeiras (5.013) (5.211)

(4.454) (5.069)
Lucro (prejuízo) antes do imposto
 de renda e da contribuição social (3.064) 3.395
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes 16 (537) (527)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.601) 2.868

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.601) 2.868
Total do resultado abrangente do exercício (3.601) 2.868

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros Lucros (prejuízos) 
acumuladosNota Capital social Reserva Legal Retenção Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 40.743 230 41 – 41.014
  Lucro líquido do exercício – – – 2.868 2.868
  Total resultado abrangente do exercício – – – 2.868 2.868
  Reversão de dividendos mínimos obrigatórios – – 14 – 14
 Destinação do lucro do exercício
  Constituição de reserva legal – 143 – (143) –
  Dividendos mínimos obrigatórios – – – (681) (681)
  Retenção de lucros – – 2.044 (2.044) –
  Redução de capital – – – – –
  Total de contribuições e distribuições aos acionistas – 143 2.058 – 2.201
Em 31 de dezembro de 2020 40.743 373 2.099 – 43.215
Em 1º de janeiro de 2021 40.743 373 2.099 – 43.215
  Prejuízo do exercício – – – (3.601) (3.601)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (3.601) (3.601)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (2.099) – (2.099)
  Absorção de prejuízo – (373) – 373 –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – (373) (2.099) 373 (2.099)
Em 31 de dezembro de 2021 40.743 – – (3.228) 37.515

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
 renda e da contribuição social (3.064) 3.395
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 4.461 4.462
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 4.361 4.615
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 328 328
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 7.197 –

13.548 13.046
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 4.283 (414)
 Tributos a recuperar (27) (22)
 Partes relacionadas – 183
 Demais créditos e outros ativos (54) –
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (82) (292)
 Tributos a recolher (71) (249)
 Partes relacionadas (5) (57)
 Demais obrigações e outros passivos – 51
Caixa proveniente das operações 17.592 12.246
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (4.352) (4.636)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (372) (474)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 12.868 7.136
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (322) (506)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (9)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (322) (515)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (2.724) (2.377)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (2.404) (718)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (5.128) (3.095)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 7.418 3.526
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 5.593 2.067
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 13.011 5.593

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de São Virgílio III Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como objetivo a 
geração e comercialização da energia produzida pela central geradora eólica 
denominada EOL Ventos de São Virgílio III, bem como sua exploração e manu-
tenção. A Companhia é produtora independente de energia elétrica, no estado 
do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio de 2015. A Companhia 
é controlada direta da holding Ventos de Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de 
Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM Energia Participações S.A. 
(“VTRM”). A Companhia possui outorga de geração de energia, na cidade de 
Curral Novo do Piauí, estado do Piauí, através da Portaria MME nº 170/2015, 
emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui capacidade instalada 
de 19,8 MW e energia assegurada de 80.592 MW/ano e compõe o complexo 
eólico Ventos do Araripe III. As atividades são regulamentadas e fiscalizadas 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é 
vendida, em sua maioria, por meio de contratos de longo prazo no ambiente de 
contratação regulado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos 
indexados à inflação. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demons-
trações financeiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regu-
lada; • ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica; • LER - Leilão de Energia de Reserva. 1.1 Principais 
eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1. Principais eventos 
societários: (a) Dividendos pagos e deliberados: Em abril de 2020, a Compa-
nhia deliberou a distribuição de dividendos adicionais, no valor de R$ 2.099, à 
conta reservas de lucros, verificada no balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020. Em janeiro, fevereiro, julho e agosto de 2021, a Companhia pagou divi-
dendos para sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de 
R$ 2.404, referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. 1.1.2. 
Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de 
fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as 
empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do trans-
formador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a 
interrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto que 
o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinistro ocorri-
do em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, 
data final do conserto do transformador relativo à primeira ocorrência. Com rela-
ção à segunda ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fabricante 
do transformador e as principais empresas do setor para obtenção de parecer 
sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão 
de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de con-
clusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, com 
consequente redução na receita líquida, até que a situação seja normalizada. 
Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a Companhia 
possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo danos aos 
transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros cessantes. Du-
rante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora indireta VTRM 
discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálculo da indenização 
para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em dezembro de 2021, após 
análise, a seguradora efetuou o pagamento para a controladora indireta VTRM, 
no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pú-
blica e impactos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo 
com um Plano Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as me-
didas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabele-
cidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, 
ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança 
dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade 
das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também 
junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento não 
foram identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a 
Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) 
Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A 
Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 
2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. 
Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avalia-
ção da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro 
de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangí-
veis:A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorren-
tes da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recupe-
rável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações 
assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus princi-
pais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, 
respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, 
as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há 
evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) 
Cumprimento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Com-
panhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. Por 
fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve impactos 
materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresentação das 
demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 2.1 Base de 
apresentação: (v) Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e 
conforme as normas internacionais de Relatório Financeiro (International Finan-
cial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (“IASB”) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informa-
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A 
preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de conti-
nuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso de certos 
ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor 
justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de certas estimativas con-
tábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração 
da Companhia no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas 
que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, 
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (a) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de apre-
sentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações e inter-
pretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emiti-
das e emendas as normas contábeis adotadas pela Companhia: As 
seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primei-
ra vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de 
passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiá-
rias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de 
contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de 
passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; 
(iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamen-
tos” (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 
25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões re-
lacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Re-
forma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instru-
mentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento 
e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/
CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Compa-
nhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não iden-
tificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas 
emitidas e emendas as normas contábeis ainda não adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 

pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão 
de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 
19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - 
Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - 
Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, 
CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, 
em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos 
de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A entidade 
deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de 
janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis men-
cionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e 
contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 
2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premis-
sas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as esti-
mativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futu-
ros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas 
são reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresen-
tam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempla-
das nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignificante de mu-
dança de valor. Compreendem disponibilidades em contas correntes bancárias 
e títulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda nacional, indexados à 
taxa de depósito interbancário. As aplicações financeiras possuem taxa média
de remuneração entre 96,05% e 101,50% do CDI. 2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 331 87
 Quotas de fundos de investimentos (i) 4.636 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 8.044 5.506

13.011 5.593
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 3.444 (R$ 3.122 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva: Rating local

2021 2020
AAA 3.950 4.381
AA 12.505 1
AA- – 4.333

16.455 8.715
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição e vencimentos de contas a receber: 2021

A vencer Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LER) 1.424 1.424
ACL
 Créditos a receber com a CCEE 47 47

1.471 1.471
2020

A vencer Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LER) 1.292 1.292
ACL
 Créditos a receber com a CCEE – 4.462

1.292 5.754
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuidoras 
no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os preços 
decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a receber ACL: 
representados por conta a receber de contratos de operações de venda de 
energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: o saldo a 
receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou seja, as dis-
paridades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao Preço de Liqui-
dação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a receber ou a pagar. 
Os valores a receber negociados pela Companhia no ambiente de comerciali-
zação livre e regulado, normalmente, possuem prazo de recebimento inferior a 
45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico 
de aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo 
histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou 
construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no 
valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme apro-
priado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômicos futu-
ros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com seguran-
ça. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Reparos e 
manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que são in-
corridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo 
quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de desempe-
nho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são deprecia-
das ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. Ganhos e 
perdas por alienações são determinados pela comparação do valor da venda 
com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) despesas opera-
cionais, líquidas” na demonstração do resultado. A depreciação dos ativos imo-
bilizados é calculada pelo método linear, considerando os custos e os valores 
residuais durante a vida útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da 
concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas 
pela ANEEL por meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 
2015. A Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para des-
mobilização de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contra-
partida o respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Obrigações com desmobi-
lização de ativos).Impairment do imobilizado: O valor contábil de um ativo é 
imediatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor contábil é 
maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os critérios adotados 
pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os ativos que estão sujei-
tos à depreciação são revisados para verificar a necessidade de impairment 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor 
contábil pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo 
montante excedente entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a 
necessidade de provisões para impairment para os ativos imobilizados.

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Saldo no início do exercício Aerogeradores
Máquinas e 

Equipamentos
Edíficios e 

construções
Desmobilização 

de ativos
Obras em 

andamento Total Total
 Custo 97.902 5.525 109 2.641 513 106.690 106.681
 Depreciação acumulada (14.002) (973) (12) (207) – (15.194) (10.737)
Saldo líquido 83.900 4.552 97 2.434 513 91.496 95.944
 Adições – – – – – – 9
 Depreciação (4.207) (166) (3) (80) – (4.456) (4.457)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final do exercício 79.693 4.395 94 2.354 504 87.040 91.496
Custo 97.902 5.534 109 2.641 504 106.690 106.690
Depreciação acumulada (18.209) (1.139) (15) (287) – (19.650) (15.194)
Saldo no final do exercício 79.693 4.395 94 2.354 504 87.040 91.496
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 

da taxa de juros efetiva.

(a) Composição: Encargos 
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 2.680 2.585 51.077 53.559 53.757 56.144

2.680 2.585 51.077 53.559 53.757 56.144

(b) Perfil de vencimento
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 2.680 3.002 3.261 3.520 3.780 4.559 5.770 6.730 20.455 53.757

2.680 3.002 3.261 3.520 3.780 4.559 5.770 6.730 20.455 53.757
5,0% 5,6% 6,6% 6,5% 7,0% 8,5% 10,7% 12,5% 39,1% 100%

(c) Movimentação
2021 2020

Saldo no início do exercício 56.144 58.214
 Provisões de juros 4.361 4.615
 Apropriações dos custos de captações 328 328
 Juros pagos (4.352) (4.636)
 Liquidações (2.724) (2.377)
Saldo no final do exercício 53.757 56.144
(d) Garantias
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A. (1) e Ventos de Santo Estevão Hoding 

S.A., Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão 
fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das 
autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo  
Estevão Hoding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das 
autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 9. Partes relacionadas: Política contábil: As 
transações com partes relacionadas são realizadas pela Companhia em con-
dições estritamente comutativas, observando-se os preços e condições usu-

Passivo circulante Dividendos a pagar Compras
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Sociedade coligada
 Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A. – 5 – – 5 124
 Votorantim S.A. 5 5 – – 65 60
Sociedade controladora
 Ventos de Santo Estevão Holding S.A. – – 2.350 2.655 – –

5 10 2.350 2.655 70 184

ais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido às suas 
contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso normal das operações, a 
Companhia realiza contratos com partes relacionadas (coligadas e acionis-
tas), relacionados à compra e venda de produtos e serviços, principalmente 
comercialização de energia.

10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimativa 
de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimento 
anual: Contratos LER: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 90% 
da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento total incluirá a) 
O valor do ressarcimento equivalente a aplicação do preço contratual vigente 
no momento da apuração sobre o montante em MWh que for inferior aos 
90%, b) E uma penalidade, equivalente a aplicação de 15% do preço 
contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior aos 90%. Caso 
a energia fornecida seja superior a 130% da energia contratada, a Companhia 
receberá o valor equivalente a 70% do preço contratual vigente sobre o 
montante em MWh. Em ambos os casos, o acerto financeiro ocorre em 12 
parcelas mensais a partir do segundo mês do próximo ciclo anual, mediante 
liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) 
Ressarcimento quadrienal: Contratos LER: Caso a energia fornecida seja 
inferior a 100% da energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do 
ressarcimento total incluirá a) O valor do ressarcimento equivalente a 
aplicação do preço contratual vigente sobre o montante em MWh que for 
inferior aos 100% e superior a 90% do montante contratado, b) E uma 
penalidade, equivalente a aplicação de 6% do preço contratual vigente 
aplicado sobre o montante em MWh que for inferior aos 100% e superior a 
90% do montante contratado, dado que o ressarcimento anual captura os 
desvios inferiores a 90%. Caso a energia fornecida seja superior a 100% da 
energia contratada, a Companhia receberá o valor equivalente a aplicação do 
PLD - preço de liquidação das diferenças sobre o montante em MWh, ou 
pode carregar o saldo para o próximo quadriênio, ou vender para um outro 
vendedor do mesmo leilão. O acerto financeiro para energia fornecida abaixo 
dos limites ocorre em 12 parcelas mensais e o acerto financeiro para energia 
gerada acima dos limites ocorre em 24 parcelas mensais, ambos a partir do 
mês de novembro do último ano contratual de cada ciclo quadrienal, 
mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. 
(c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício – – –
 Adições (i) 4.584 2.613 7.197
Saldo no final do exercício 4.584 2.613 7.197
 Circulante (i) 4.584 1.812 6.396
 Não Circulante – 801 801

4.584 2.613 7.197
(i) As adições ocorridas em 2021 referem-se substancialmente ao incidente 
do Trafo mencionado na nota 1.1.2 (a). Em 2020 não houve provisão de 
ressarcimento. A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na 
Contratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano 
contratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o 
resultado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular 
os procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por 
constrained-off de usinas eólicas. 11. Obrigações com desmobilização de 
ativos: Política contábil: Em consonância com o CPC 27 - Ativo imobilizado, 
a mensuração das obrigações para desmobilização de ativos envolve 
julgamento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista ambiental, refere-
se às obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio ambiente, para as 
condições ecologicamente similares às existentes, antes do início do projeto 
ou atividade ou de fazer medidas compensatórias, acordadas com os órgãos 
competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas condições 
pré-existentes. Essas obrigações surgem a partir do início da degradação 
ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de compromissos 
formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação precisa ser

 compensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo ocorre 
quando ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisação, 
venda ou alienação. As obrigações consistem principalmente de custos 
associados com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de 
desmobilização de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação 
(passivo), é capitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é 
depreciado ao longo de sua vida útil. Estes passivos são registrados como 
provisões. Estas estimativas são revisadas anualmente pela Companhia.

2021 2020
Saldo no início do exercício 3.461 3.215
 Ajuste a valor presente 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, o capital social integralizado da Companhia é de 
R$ 40.743, composto por 40.742.590 ações ordinárias e sem valor nominal. 
13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, 
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia segue a 
estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, 
baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos com os 
clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos con-
tratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da 
transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e (v) reconhe-
cimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O mode-
lo de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer receita para 
representar a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no 
valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito em troca 
desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da Companhia 
são realizados nos ambientes livre e regulado de comercialização brasileira, 
sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsável pela contabi-
lização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A medição 
contábil do volume de energia a ser faturado decorre do processamento da 
medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas pela CCEE. O reco-
nhecimento contábil da receita é resultante dos valores a serem faturados 
aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabelecidos em cada 
contrato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente geradas, quando 
aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE que verifica a 
exposição líquida da Companhia (vendas, geração, compras e consumo), 
denominado balanço energético. Venda de energia elétrica: As operações 
de venda de energia realizadas pela Companhia são reconhecidas contabil-
mente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Reserva (LER) 15.899 11.125
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (7.197) –

8.702 11.125
ACL
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 357 5.182

357 5.182
Venda crédito de carbono 761 –
Total receita bruta 9.820 16.307
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (342) (333)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (65) (60)

(407) (393)
Receita líquida 9.413 15.914
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

14. Custos e despesas: Custo da geração 
de energia

Despesas gerais 
e administrativas 2021

Custo da geração 
de energia

Despesas gerais 
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (4.461) – (4.461) (4.441) (21) (4.462)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (1.812) – (1.812) (1.461) – (1.461)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (892) – (892) (665) – (665)
Custo de manutenção (23) – (23) (208) – (208)
Aluguéis e arrendamentos (298) – (298) (253) (1) (254)
Custo com suprimento de energia (7) – (7) (8) – (8)
Serviços de terceiros (241) (40) (281) (72) (204) (276)
Seguros (159) – (159) (40) (54) (94)
Outras despesas (82) (8) (90) (13) (9) (22)

(7.975) (48) (8.023) (7.161) (289) (7.450)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 559 142

559 142
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (4.361) (4.615)
 Apropriações dos custos de captações (328) (328)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (28) –
 Outras despesas financeiras (31) (22)

(5.013) (5.211)
(4.454) (5.069)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Companhia 
está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para imposto 
de renda e contribuição social é calculada individualmente para a Companhia 
com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia também 
reconhece provisões por conta de situações em que é provável que valores 
adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 2020, a 
Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro presumido e 
auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% (IRPJ) e 12% 
(CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, para as vendas 
de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável com base na alíquota 
de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, foi reconhecido como despesa de imposto de renda e contribuição social 
o montante de R$ 537 (R$ 527 em 31 de dezembro de 2020). 17. Instrumentos 
financeiros e gestão de risco: 17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades 
da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de 
crédito; (b) risco de liquidez; (c) risco regulatório; (d) risco socioambiental e (e) 
risco de não performance. Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, 
a Companhia segue a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho 
de Administração da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com 
o objetivo de estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de 
gestão de riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e 
acompanhamento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de 
caixa) criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A 
Companhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no 
mínimo, avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, 
Moody’s ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é 
“A” (em escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos 
financeiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito 
mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios 
aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito dos 
ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta nota, 
sempre são os mais conservadores das agências mencionadas. (b) Risco de 
liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a Política Financeira 
Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes para honrar os 
compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem custo adicional. Um 
dos principais instrumentos de medição e monitoramento da liquidez é a 
projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 12 meses de 
projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e endividamento 
adota métricas compatíveis às companhias investment grade fornecidas por 
agências classificadoras de riscos de abrangência global. A tabela a seguir 
analisa os principais passivos financeiros da Companhia, por faixas de 
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial 
até a data contratual do vencimento.

Em 31 de dezembro de 2021
Até 

1 ano

Entre 
1 e 3 
anos

Entre 
3 e 5 
anos

A partir 
de 5 

anos Total
 Empréstimos e financiamentos (i) 6.697 13.946 13.797 48.170 82.610
 Fornecedores 23 – – – 23
 Partes relacionadas 5 – – – 5

6.720 13.946 13.797 48.170 82.638
Em 31 de dezembro de 2020

Até 
1 ano

Entre 
1 e 3 
anos

Entre 
3 e 5 
anos

A partir 
de 5 

anos Total
 Empréstimos e financiamentos (i) 6.636 13.321 13.603 54.480 88.040
 Fornecedores 105 – – – 105
 Partes relacionadas 10 – – – 10

6.751 13.321 13.603 54.480 88.155
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Companhia 
são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da 
Companhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras 
leis ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à 
remoção e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção 
ambiental. As violações à regulamentação ambiental existente expõem os 
infratores há multas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir 
medidas técnicas ou investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos 
limites obrigatórios de emissão. A Companhia considera estar de acordo com 
todas as normas ambientais aplicáveis às suas operações. (e) Risco de não 
performance: A Companhia possui em seus contratos de venda de energia 
autorização de geração de energia eólica, cláusulas específicas de 
performance, as quais delimitam uma geração mínima ao decorrer do ano e do 
quadriênio, vinculado a garantia física comprometida nos leilões em que tais 
subsidiárias possuem negociação. Os parques eólicos estão expostos a 
fatores climáticos, tais fatores podem trazer oscilação na velocidade do vento, 
gerando assim o risco de não atendimento do que está determinado no 
contrato e há a possibilidade de comprometer as receitas futuras da 
Companhia. 17.2 Estimativa do valor justo: Os principais instrumentos 
financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como as premissas 
para sua valorização: Ativos financeiros - considerando-se a natureza e os 
prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos valores de realização. 
Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. O 
valor de mercado foi calculado tendo por base o valor presente do desembolso 
futuro de caixa, usando-se taxas de juros atualmente disponíveis para emissão 
de débitos com vencimentos e termos similares. A Companhia divulga as 
mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração 
pelo valor justo: Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos idênticos; Nível 2 - Informações, além dos preços 
cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou 
passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, 
derivados dos preços). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo estão demonstrados na tabela 
a seguir, e foram classificados nos níveis 1 e 2 de hierarquia de valor justo:

Valor justo medido com base em
Nota Nível 1 Nível 2 Valor contábil

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ativos
 Equivalentes de caixa 5 12.680 5.506 – – 12.680 5.506
 Fundo de liquidez - 
  conta reserva 5.1 3.444 3.122 – – 3.444 3.122

16.124 8.628 – – 16.124 8.628
Passivos
 Empréstimos e
  financiamentos 8 – – 47.867 59.028 53.757 56.144

16.124 8.628 47.867 59.028 53.757 56.144
17.3 Demonstrativo da análise de sensibilidade: O principal fator de risco que 
impacta a precificação dos instrumentos financeiros em equivalentes de caixa, 
fundo de liquidez - conta reserva e dos empréstimos e financiamentos é a 
exposição à flutuação das taxas de juros. Os cenários para estes fatores são 
elaborados utilizando fontes de mercado e fontes especializadas. Os cenários 
em 31 de dezembro de 2021 estão descritos abaixo: Cenário I - Considera 
choque nas curvas e cotações de mercado de 31 de dezembro de 2021, 
conforme cenário base definido pela Administração para 31 de março de 2022; 
Cenário II - Considera choque de + ou - 25% nas curvas de mercado de 31 de 
dezembro de 2021; Cenário III - Considera choque de + ou - 50% nas curvas de 
mercado de 31 de dezembro de 2021.
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A alta dos juros também tem sido preocupante para os empresários que, provavelmente não terá outra saída que não repassar ao consumidor

A escalada de alta nos 
preços não para de subir no 
Brasil. A atual situação é o 
que mais tem preocupado 
empresários da construção 
civil. Os dados são da Câ-
mara Brasileira da Indústria 
da Constru-
ção (CBIC), 
e foram re-
latados por 
46,7% dos 
empresários 
do setor, du-
rante o le-
vantamento 
Desempenho 
E c o n ô m i c o 
da Indústria 
da Constru-
ção Civil e Perspectivas, 
pesquisa divulgada nessa 
segunda-feira (25/04).

Este é o percentual mais 
alto registrado desde o pri-
meiro trimestre de 2015. 
Além disso, o levantamento 
mostrou que há sete trimes-

tres consecutivos o alto cus-
to dos insumos vem sendo 
apontado como o principal 
problema do setor. De acor-
do com a CBIC, com base 
o Índice Nacional do Custo 
da Construção (INCC), a 

inflação re-
gistrada para 
materiais e 
equipamen-
tos usados 
pelo setor 
ficou em 
51,21% en-
tre janeiro de 
2020 e março 
de 2022.

Os desta-
ques ficam 

para os condutores elétricos 
(91,9%), tubos e conexões 
de PVC (91,8%), vergalhões 
e arames de aço ao carbo-
no (81,5%) e eletroduto 
de PVC (70,8%). Segundo 
a entidade, o aumento de 
gastos findou influencian-

do o Produto Interno Bruto 
(PIB) do setor. Com isso, o 
país registrou crescimento 
de 9,7% em 2021. Segundo 
Ieda Vasconcelos, econo-
mista da CBIC, a variação 
do PIB da construção ci-
vil surpreendeu em 2021, 
mas isso se deve às bases de 
comparação, uma vez que, 
em 2020, houve um recuo 
de 6,7% nesse item.

“A projeção para 2022 
é de crescimento de 2,5%, 
mas isso se deve também à 
base de comparação com os 
9,7% de 2021. O problema é 
que, se continuarmos cres-
cendo 2,5% ao ano, só em 
2033 atingiremos o nível 
de atividades observado em 
2014. [Mantendo este ín-
dice,] o setor vai trabalhar 
ainda por 11 anos abaixo do 
seu pico de atividades”, ex-
plicou a economista.

O presidente da CBIC, 
José Carlos Martins, expli-

cou esse crescimento do se-
tor, que veio acompanhado 
de perda de participação no 
PIB do país. “O que cresceu 
foi o valor agregado, porque 
considerou o aumento dos 
insumos. Isso acabou por 
tirar rentabilidade daqueles 
que executam as obras. As-
sim sendo, o resultado não 
ficou com o setor, mas com 
os fornecedores”.

Juros altos
A alta dos juros também 

tem sido outro fator que 
preocupa os empresários do 
setor. “A preocupação com a 
alta de insumos divide espa-
ço com a preocupação que 
temos com a alta de juros. 
Este é o maior patamar des-
de o segundo trimestre de 
2017 (27,9%). Em relação 
aos primeiros três meses de 
2021, que era 11,6%, a alta 
[dos juros] foi de 15,1 pon-
tos percentuais”, destacou.

RUBENS FROTA

ECONOMIA

O reajuste anual dos benefícios do INSS considera a in-
flação do ano anterior, medida pelo INPC e é aplicado so-
bre o valor bruto do benefício, ou seja, antes dos descontos. 
Segurados que recebem aposentadorias, pensões e outros 
benefícios acima do salário mínimo tiveram a renda reajus-
tada pelo índice exato de inflação, de 10,16%. Porém, após 
o desconto do Imposto de Renda, o reajuste fica abaixo des-
se percentual, o que não é considerado um erro, segundo o 
INSS. Para aposentados e pensionistas que tiveram o be-
nefício concedido a partir de fevereiro de 2021, o primei-
ro reajuste foi proporcional, conforme o mês de início do 
pagamento. A correção mais recente feita na tabela usada 
para calcular o desconto do Imposto de Renda é de 2015. 

Sem o reajuste na tabela, cada vez que o valor da aposen-
tadoria sobe, mesmo que não haja um aumento real no po-
der de compra, mais contribuintes acabam pagando mais IR. 
Segundo o Sindifisco, se a correção acompanhasse o IPCA, 
nenhum contribuinte com renda tributável mensal inferior a 
R$ 4.427,59 pagaria o imposto. A Unafisco calcula que, em 
2022, a Receita recolhe R$ 149 bilhões a mais do que seria 
devido caso os valores fossem reajustados integralmente pela 
inflação desde 1996. A defasagem na tabela do IR no Go-
verno Bolsonaro atingiu um pico na série histórica, iniciada 
em 1996. Hoje, contribuintes que recebam até R$ 1.903,98 
são isentos do IR, e os aposentados e pensionistas que têm 
65 anos ou mais têm isenção especial - há direito ao dobro 
da isenção sobre o benefício. Para essa categoria, o IR só é 
calculado sobre o valor que passar de R$ 3.807,96 mensais.

INSS: Reajuste fica menor com IR

Malha fina
A Receita Federal abriu, 

ontem, a consulta ao lote 
de abril da malha fina do 
IR. As restituições serão 
pagas na próxima sexta-
-feira (29) para 210 mil 
contribuintes. O valor total 
de R$ 180,5 milhões será 
depositado diretamente nas 
contas bancárias informa-
das ao enviar a declaração 
retificadora. O lote tem 
declarações enviadas no 
ano passado e também de 
anos anteriores. Para sair 
da malha fina, é preciso 
corrigir pendências identi-
ficadas pela Receita, como 
omissão de rendimentos.

Construção civil
A construção civil 

elevou o nível de alerta em 
relação à pressão dos juros. 
A preocupação se soma ao 
preço dos insumos, como 
ferro e aço, segundo a CBIC. 
No primeiro trimestre, quase 
27% dos empresários afir-
maram que o principal pro-
blema enfrentado é o juro. 
É o maior patamar desde o 
segundo trimestre de 2017, 
quando 28% reclamavam 
da taxa. Além do preço 
dos insumos e alta carga 
tributária, os juros elevados 
vêm tirando a capacidade 
de compra, o que deve afetar 
o emprego futuro.

Evasão da crise
Em meio à forte inflação e renda ainda contida, a cader-

neta de poupança registrou o terceiro mês consecutivo de 
saques líquidos em março. A saída de recursos somou R$ 
15,356 bilhões no mês, informou, ontem, o Banco Central. 
É a maior retirada para o período desde o início da série 
histórica, em 1995. Em fevereiro, o volume de dinheiro 
retirado da aplicação foi de R$ 5,350 bilhões.

Crise de contêineres: Em busca da solução
A Antaq vai fazer uma rodada de conversas com 
os terminais portuários para procurar formas de 
mitigar os efeitos da crise de contêineres pela qual 
o mundo passa desde o início da pandemia. Há uma 
escassez motivada pela paralisação nas fábricas em 
todo mundo e por questões logísticas. O impacto é 
sentido no Brasil, embora o País seja responsável por 
apenas 1% da circulação de contêineres no mercado 
internacional. Os constantes atrasos nos embarques 
e desembarques de cargas que acessam a costa 
brasileira estão entre os problemas.

CBIC: empresários da construção 
preocupados com altos custos
Em 2021, o setor creceu cerca de 8%, o maior patamar dos últimos 10 anos. 
Para 2022, persiste a preocupação com o incremento nos custos

Investimento. A poupança, aplicação financeira mais tradicional do B rasil, bateu recorde de 
retiradas em 2022. Até 14 de abril, os brasileiros sacaram R$ 46,29 bilhões a mais do que depo-
sitaram na caderneta de poupança. Os dados são do Banco Central (BC).

Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com
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Ventos de Santo Onofre IV Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 21.480.328/0001-22

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022.  A Diretoria.

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Onofre IV Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Onofre IV, bem como sua 
exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de ener-
gia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de 
maio de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 180/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 119.136 
MW/ano e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LER - Leilão de Energia de Reserva. 1.1 Principais eventos ocorridos 
durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Di-
videndos pagos e deliberados: Em abril de 2021, a Companhia deliberou a 
distribuição de dividendos adicionais, no valor de R$ 916, à conta reservas de 
lucros, verificada no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020. Em 
janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para sua controlado-
ra Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 925, referente aos 
dividendos deliberados de exercícios anteriores. (b) Redução de capital: Em 
14 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a 
redução de capital social, no montante de R$ 336, passando o capital social 
de R$ 57.521 (dividido em 57.520.690 ações) para R$ 57.185 (dividido em 
57.184.566 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subes-
tação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subesta-
ção coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, 
provocou o desligamento do transformador de força (trafo) remanescente 
dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento da 
geração de energia do complexo, visto que o outro transformador estava fora 
de operação em decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque 
retornou à operação comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do 
transformador relativo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocor-
rência, a Administração da Companhia acionou o fabricante do transformador 
e as principais empresas do setor para obtenção de parecer sobre a viabili-
dade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão de pare-
cer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão 
previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, 
com consequente redução na receita líquida, até que a situação seja norma-
lizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a 
Companhia possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo 
danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros 
cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora 
indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálcu-
lo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em 
dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pagamento  para a 
controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pan-
demia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pande-
mia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao 
novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países 
no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, 
a Companhia informa que, de acordo com um Plano Corporativo de Respos-
ta a esta pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos 
riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde 
nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais 
impactos no que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, fa-
miliares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e do ne-
gócio. A Companhia está avaliando o assunto também junto aos seus clien-
tes, fornecedores e demais credores e até o momento não foram identificados 
impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia ava-
liou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de 
crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia 
avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2021 e não 
identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal aná-
lise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação 
da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro de 
2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: 
A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes 
da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recupe-
rável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obriga-
ções assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus 
principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornece-
dores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela 
pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus con-
tratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia 
não impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de 
empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Compa-
nhia informa que não houve impactos materiais em suas operações por con-
ta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resu-
mo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes 
em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Stan-
dards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. 
A preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de 
continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso 
de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a men-
suração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas 
práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apre-
sentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e es-
timativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de mar-
ço de 2022. 2.2. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real 
(“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas 
pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas as normas 
contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício inicia-
do em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e 
não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamen-
tos”: (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/
CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Con-
cessões relacionadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de 
seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao 
IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos fi-
nanceiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos fi-
nanceiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/
CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou as emendas às normas 
contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas 
operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as nor-
mas contábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes altera-
ções de normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em  

exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamen-
tos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com al-
terações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção 
Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instru-
mentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, 
CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de 
Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melho-
rias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato 
Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura 
Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais 
com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as 
emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou impac-
tos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados retrospec-
tivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz estimativas 
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razo-
áveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão iguais aos res-
pectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam risco 
significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores contá-
beis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempla-
das nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignifi-
cante de mudança de valor. O caixa e equivalentes de caixa compreendem 
disponibilidades em contas correntes bancárias e títulos públicos ou de insti-
tuições financeiras, em moeda nacional, indexados à taxa de depósito inter-
bancário. As aplicações financeiras possuem taxa média de remuneração 
entre 96,05% e 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Depósitos bancários a vista 320 85
 Quotas de fundos de investimentos (i) 9.323 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 13.129 12.264

22.772 12.349
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 4.390 (R$ 4.057 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de 
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 21.061 7.065
AA 6.101 1
AA- – 9.340

27.162 16.406
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021
A vencer Vencidos até 90 dias Total

ACR
 Leilão de Energia Reserva (LER) 2.105 – 2.105
ACL
 Créditos a receber com a CCEE – 14 14

2.105 14 2.119
2020

A vencer
Vencidos  

até 90 dias

Vencidos  
acima de  
180 dias Total

ACR
 Leilão de Energia Reserva (LER) 2.031 – – 2.031
ACL
 Créditos a receber com a CCEE – 274 1.077 1.351

2.031 274 1.077 3.382
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica  
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa Nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Provisões). Impairment do imo-
bilizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu 
valor recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável 
estimado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para deter-
minar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são 
revisados para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente 
entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisões para impairment para os ativos imobilizados. (a) Composição e 
movimentação:

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 22.772 12.349
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 475 520
  Contas a receber de clientes 6 2.119 3.382
  Tributos a recuperar 51 20
  Outros ativos 122 50

25.539 16.321
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 3.915 3.537

3.915 3.537
  Imobilizado 7 113.049 118.869
  Intangível 18 25

113.067 118.894

  
Total do ativo 142.521 138.752

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.373 3.250
  Fornecedores 30 109
  Tributos a recolher 415 208
  Partes relacionadas 9 7 12
  Provisão de ressarcimento 10 16.460 3.004
  Dividendos a pagar 9 588 597
  Outros passivos 107 110

20.980 7.290
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 63.346 66.472
  Tributos a recolher 193 193
  Provisão de ressarcimento 10 1.618 2.505
  Obrigações com desmobilizações de ativos 11 3.726 3.461

68.883 72.631
Total do passivo 89.863 79.921
Patrimônio líquido 12
 Capital social 57.185 57.521
 Reserva legal – 394
 Reservas de lucros – 916
 Prejuízos acumulados (4.527) –
Total do patrimônio líquido 52.658 58.831
Total do passivo e patrimônio líquido 142.521 138.752

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 11.491 17.852
Custo da geração de energia 14 (10.321) (9.426)
Lucro bruto 1.170 8.426
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (88) (341)

(88) (341)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.082 8.085
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 938 322
Despesas financeiras (6.194) (6.444)

(5.256) (6.122)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
  e da contribuição social (4.174) 1.963
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 16 (747) (677)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.921) 1.286

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Nota Capital social Reserva Legal Retenção
Lucros (prejuízos)  

acumulados Patrimônio Líquido
Em 1º de janeiro de 2020 57.521 330 1.134 – 58.985
  Lucro líquido do exercício – – – 1.286 1.286
 Total resultado abrangente do exercício – – – 1.286 1.286
  Dividendos adicionas deliberados – – (1.134) – (1.134)
Destinação do lucro líquido do exercício
  Constituição de reserva legal – 64 – (64) –
  Dividendos mínimos obrigatórios – – – (306) (306)
  Retenção de lucros – – 916 (916) –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – 64 (218) (1.286) (1.440)
Em 31 de dezembro de 2020 57.521 394 916 – 58.831
  Prejuízo do exercício – – – (4.921) (4.921)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (4.921) (4.921)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (916) – (916)
  Absorção de prejuízo – (394) – 394 –
  Redução de capital 1.1.1 (b) (336) – – – (336)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (336) (394) (916) 394 (1.252)
Em 31 de dezembro de 2021 57.185 – – (4.527) 52.658

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.921) 1.286
Total do resultado abrangente do exercício (4.921) 1.286

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
 das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
  e da contribuição social (4.174) 1.963
 Ajustes de itens que não representam
   alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 5.827 5.827
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.432 5.752
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 427 427
 Ajuste a valor presente 
  de desmobilização de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 12.569 4.365

20.346 18.580
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 1.263 (230)
 Tributos a recuperar (31) –
 Partes relacionadas – 256
 Demais créditos e outros ativos (72) 62
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (79) (401)
 Tributos a recolher (110) (219)
 Partes relacionadas (5) (81)
 Demais obrigações e outros passivos (3) 69
Caixa proveniente das operações 21.309 18.036
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.420) (5.777)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (430) (646)
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais 15.459 11.613
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (333) (674)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (9)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (333) (683)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.442) (2.998)
 Redução de capital 1.1.1 (b) (336) –
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (925) (2.719)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de financiamento (4.703) (5.717)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 10.423 5.213
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 12.349 7.136
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do exercício 22.772 12.349

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
 das demonstrações financeiras

2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 126.788 9.373 145 2.640 738 139.684 139.675
 Depreciação acumulada (19.492) (1.101) (16) (206) – (20.815) (14.995)
Saldo líquido 107.296 8.272 129 2.434 738 118.869 124.680
 Adições – – – – – – 9
 Depreciação (5.449) (286) (5) (80) – (5.820) (5.820)
 Transferências – 9 – – (9) – –
Saldo no final do exercício 101.847 7.995 124 2.354 729 113.049 118.869
Custo 126.788 9.382 145 2.640 729 139.684 139.684
Depreciação acumulada (24.941) (1.387) (21) (286) – (26.635) (20.815)
Saldo no final do exercício 101.847 7.995 124 2.354 729 113.049 118.869
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. (a) Composição:

Circulante Não circulante Total

Modalidade
Encargos  

anuais médios 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda 
 nacional
 BNDES TJLP 2,80% 3.373 3.250 63.346 66.472 66.719 69.722

3.373 3.250 63.346 66.472 66.719 69.722
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 
(b) Perfil de vencimento: 
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 3.373 3.790 4.123 4.455 4.788 5.785 7.336 8.314 24.755 66.719

3.373 3.790 4.123 4.455 4.788 5.785 7.336 8.314 24.755 66.719
5,1% 5,7% 6,2% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 12,5% 36,9% 100,0%

(c) Movimentação: 2021 2020
Saldo no início do exercício 69.722 72.318
 Provisões de juros 5.432 5.752
 Apropriações dos custos de captações 427 427
 Juros pagos (5.420) (5.777)
 Liquidações (3.442) (2.998)
Saldo no final do exercício 66.719 69.722
(d) Garantias
Modalidade Garantias

BNDES

Garantia Votorantim S.A.(i) e Ventos de Santo Estevão 
Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

Repasse BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor 
dos ativos e ações; Cessão fiduciária de direitos 
creditórios e direitos emergentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 9. Partes relacionadas: Política contábil: 
As transações com partes relacionadas são realizadas pela Companhia em 
condições estritamente comutativas, observando-se os preços e condições 
usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido às suas 
contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso normal das operações, a 
Companhia realiza contratos com partes relacionadas (coligadas e acionistas), 
relacionados à compra e venda de produtos e serviços, principalmente
comercialização de energia. Passivo  

circulante
Dividendos  

a pagar Compras
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Sociedade coligada
 Ventos de Santo Augusto VIII
   Energias Renováveis S.A. – 5 – – 5 150
 Votorantim S.A. 7 7 – – 94 86
Sociedade controladora
 Ventos de Santo Estevão Holding S.A. – – 588 597 – –

7 12 588 597 99 236
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de res-
sarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos limites 
de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia contrata-
da). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimativa de ativos 
ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como ajuste positivo ou 
negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de energia - ACR”. A 
Administração da Companhia entende que a análise do atendimento a estes li-
mites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimento anual: Contratos LER: 
Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 90% da energia contratada anu-
almente, o valor do ressarcimento total incluirá a) O valor do ressarcimento equi-
valente a aplicação do preço contratual vigente no momento da apuração sobre 
o montante em MWh que for inferior aos 90%, b) E uma penalidade, equivalente 
a aplicação de 15% do preço contratual vigente sobre o montante em MWh que 
for inferior aos 90%. Caso a energia fornecida seja superior a 130% da energia 
contratada, a Companhia receberá o valor equivalente a 70% do preço contratu-
al vigente sobre o montante em MWh. Em ambos os casos, o acerto financeiro 
ocorre em 12 parcelas mensais a partir do segundo mês do próximo ciclo anual, 
mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. 
(b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LER: Caso a energia fornecida seja 
inferior a 100% da energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do 
ressarcimento total incluirá a) O valor do ressarcimento equivalente a aplicação 
do preço contratual vigente sobre o montante em MWh que for inferior aos 100% 
e superior a 90% do montante contratado, b) E uma penalidade, equivalente a 
aplicação de 6% do preço contratual vigente aplicado sobre o montante em MWh 
que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante contratado, dado que o 
ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. Caso a energia forne-
cida seja superior a 100% da energia contratada, a Companhia receberá o valor 
equivalente a aplicação do PLD - preço de liquidação das diferenças sobre o 
montante em MWh, ou pode carregar o saldo para o próximo quadriênio, ou 
vender para um outro vendedor do mesmo leilão. O acerto financeiro para ener-
gia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais e o acerto finan-
ceiro para energia gerada acima dos limites ocorre em 24 parcelas mensais, 
ambos a partir do mês de novembro do último ano contratual de cada ciclo qua-
drienal, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à 
CCEE. (c) Composição e movimentação: Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 3.004 2.505 5.509
 Adições (i) 10.778 1.791 12.569
Saldo no final do exercício 13.782 4.296 18.078
 Circulante (i) 13.782 2.678 16.460
 Não Circulante – 1.618 1.618

13.782 4.296 18.078
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício – 1.144 1.144
 Adições (i) 3.004 1.361 4.365
Saldo no final do exercício 3.004 2.505 5.509
 Circulante (i) 3.004 – 3.004
 Não Circulante – 2.505 2.505

3.004 2.505 5.509

(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na nota 
1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à CCEE que 
proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Contratação de 
Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano contratual apurado a 
partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resultado da instauração da 
Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os procedimentos e critérios para 
apuração da restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas.  
11. Obrigações com desmobilização de ativos: Política contábil: Em 
consonância com o CPC 27 - Ativo imobilizado, a mensuração das obrigações 
para desmobilização de ativos envolve julgamento sobre diversas premissas. 
Sob o ponto de vista ambiental, refere-se às obrigações futuras de restaurar/
recuperar o meio ambiente, para as condições ecologicamente similares às 
existentes, antes do início do projeto ou atividade ou de fazer medidas 
compensatórias, acordadas com os órgãos competentes, em virtude da 
impossibilidade do retorno a essas condições preexistentes. Essas obrigações 
surgem a partir do início da degradação ambiental da área ocupada, objeto da 
operação ou a partir de compromissos formais assumidos com o órgão 
ambiental, cuja degradação precisa ser compensada. A desmontagem e retirada 
da operação de um ativo ocorre quando ele for permanentemente desativado, 
por meio de sua paralisação, venda ou alienação. As obrigações consistem 
principalmente de custos associados com o encerramento das atividades do 
parque eólico. O custo de desmobilização de ativos, equivalente ao valor 
presente da obrigação (passivo), é capitalizado como parte do valor contábil do 
ativo, que é depreciado ao longo de sua vida útil. Estes passivos são registrados 
como provisões. Estas estimativas são revisadas anualmente pela Companhia.

2021 2020
Saldo no início do exercício 3.461 3.215
 Ajuste a valor presente 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente por 
ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de dezembro 
de 2021, o capital social integralizado da Companhia é de R$ 57.185 (R$ 57.521 
em 31 de dezembro de 2020), composto por 57.184.566 ações (57.520.690 
ações em 31 de dezembro de 2020) ordinárias e sem valor nominal. 13. Receita: 
Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, 
dos abatimentos e dos descontos. A Companhia segue a estrutura conceitual do 
IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco 
passos: (i) identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obri-
gações de desempenho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da 
transação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho 
previstas nos contratos; e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de 
desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade 
deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou serviços 
prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a entidade espe-
ra ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de ener-
gia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regulado de comerciali-
zação brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsável 
pela contabilização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A 
medição contábil do volume de energia a ser faturado decorre do processamen-
to da medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas pela CCEE. 
O reconhecimento contábil da receita é resultante dos valores a serem faturados 
aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabelecidos em cada con-
trato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente geradas, quando aplicá-
vel. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE que verifica a exposição 
líquida da Companhia (vendas, geração, compras e consumo), denominado ba-
lanço energético. Venda de energia elétrica: As operações de venda de energia 
realizadas pela Companhia são reconhecidas contabilmente nas demonstra-
ções financeiras pelo  seu valor justo. 

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Reserva (LER) 23.382 21.276
 Provisão de ressarcimento 10 (12.569) (4.365)

10.813 16.911
ACL
 Câmara de Comercialização de Energia
   Elétrica (CCEE) 106 1.569

106 1.569
Venda crédito de carbono 1.061 –
Total de receita bruta 11.980 18.480
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (398) (544)
 Taxa de fiscalização dos serviços 
  de energia elétrica - TFSEE (91) (84)

(489) (628)
Receita líquida 11.491 17.852
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em sua 
totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas com a 
venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, realizadas para 
o mercado externo.

14. Custos e despesas: Custo da geração 
 de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração 
 de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.827) – (5.827) (5.807) (20) (5.827)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.308) – (2.308) (1.937) – (1.937)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.203) – (1.203) (1.116) – (1.116)
Custo de manutenção (23) – (23) (53) – (53)
Aluguéis e arrendamentos (360) – (360) (355) (1) (356)
Serviços de terceiros (322) (38) (360) (76) (237) (313)
Seguros (222) – (222) (55) (76) (131)
Impostos,taxas e contribuições (29) (50) (79) – – –
Custo com suprimento de energia (11) – (11) (12) – (12)
Outras despesas (16) – (16) (15) (7) (22)

(10.321) (88) (10.409) (9.426) (341) (9.767)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) fi-
nanceiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre apli-
cações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são reconheci-
dos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 938 319
 Juros sobre ativos financeiros – 3

938 322
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.432) (5.752)
 Apropriações dos custos de captações (427) (427)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (29) –
 Outras despesas financeiras (41) (19)

(6.194) (6.444)
(5.256) (6.122)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Companhia 
está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para imposto 
de renda e contribuição social é calculada individualmente para a Companhia 
com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia também reco-
nhece provisões por conta de situações em que é provável que valores adicio-
nais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 2020, a Companhia 
recolheu os respectivos tributos com base no lucro presumido e auferiu lucro 
tributável com base na alíquota de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre 
as receitas de venda de energia. Adicionalmente, para as vendas de crédito de 
carbono a Companhia auferiu lucro tributável com base na alíquota de presun-
ção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi 
reconhecido como despesa de imposto de renda e contribuição social o montan-
te de R$ 747 (R$ 677 em 31 de dezembro de 2020). 17. Instrumentos financei-
ros e gestão de risco: 17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da 
Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; 
(b) risco de liquidez; (c) risco regulatório; (d) risco socioambiental; e (e) risco de 
não performance. Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Com-
panhia segue a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Admi-
nistração da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o obje-
tivo de estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de gestão 
de riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanha-
mento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) criam 
exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Companhia tem 
como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, avaliação de 
duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s ou Standard & 
Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em escala local) ou 
“BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos financeiros cujos emisso-
res não atendem às classificações de risco de crédito mínimas anteriormente 
descritas, são aplicados, como alternativa, critérios aprovados pelo Conselho de 
Administração da VSA. A qualidade de crédito dos ativos financeiros está descri-
ta na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta nota, sempre são os mais conserva-
dores das agências mencionadas. (b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é 
gerenciado de acordo com a Política Financeira Votorantim, visando garantir re-
cursos líquidos suficientes para honrar os compromissos financeiros da Compa-
nhia no prazo e sem custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição 
e monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo 
mínimo de 12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de li-

quidez e endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment 
grade fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global. A 
tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, por 
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço 
patrimonial até a data contratual do vencimento.

Até 1  
ano

Entre 1  
e 3 anos

Entre 3  
e 5 anos

A partir  
de 5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos 
  e financiamentos (i) 8.367 17.456 17.281 59.172 102.276
 Fornecedores 30 – – – 30
 Partes relacionadas 7 – – – 7

8.404 17.456 17.281 59.172 102.313
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos
  e financiamentos (i) 8.288 16.654 17.035 67.076 109.053
 Fornecedores 109 – – – 109
 Partes relacionadas 12 – – – 12

8.409 16.654 17.035 67.076 109.174
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os fluxos 
de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Companhia são 
regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente 
regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Companhia. (d) Risco 
socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis ambientais, regula-
mentos, tratados e convenções, que determinam à remoção e limpeza de conta-
minação do ambiente ou relativas à proteção ambiental. As violações à regula-
mentação ambiental existente expõem os infratores há multas e sanções 
pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas técnicas ou investimentos de 
forma a assegurar o cumprimento dos limites obrigatórios de emissão. A Compa-
nhia considera estar de acordo com todas as normas ambientais aplicáveis às 
suas operações. (e) Risco de não performance: A Companhia possui em seus 
contratos de venda de energia autorização de geração de energia eólica, cláusu-
las específicas de performance, as quais delimitam uma geração mínima ao 
decorrer do ano e do quadriênio, vinculado a garantia física comprometida nos 
leilões em que tais subsidiárias possuem negociação. Os parques eólicos estão 
expostos a fatores climáticos, tais fatores podem trazer oscilação na velocidade 
do vento, gerando assim o risco de não atendimento do que está determinado no 
contrato e há a possibilidade de comprometer as receitas futuras da Companhia. 
17.2 Estimativa do valor justo: Os principais instrumentos financeiros ativos e 
passivos são descritos a seguir, bem como as premissas para sua valorização: 
Ativos financeiros - considerando-se a natureza e os prazos, os valores  conta-
bilizados aproximam-se dos valores de realização. Passivos financeiros - estão 
sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. O valor de mercado foi calculado 
tendo por base o valor presente do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas 
de juros atualmente disponíveis para emissão de débitos com vencimentos e 
termos similares. A Companhia divulga as mensurações do valor justo pelo nível 
da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 - Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; Nível 2 - 
Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas 
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) 
ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); Em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo estão de-
monstrados na tabela a seguir, e foram classificados nos níveis 1 e 2 de 
hierarquia de valor justo.
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37O ESTADO DIGITAL  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 26 de abril de 2022 INFORME PUBLICITÁRIO

Ventos de Santo Augusto II Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.673.911/0001-57

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 22.344 13.985
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 475 520
  Contas a receber de clientes 6 2.705 3.604
  Tributos a recuperar 56 40
  Outros ativos 123 49

25.703 18.198
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 4.068 3.685

4.068 3.685
  Imobilizado 7 107.180 112.912
  Intangível 18 25

107.198 112.937

  
Total do ativo 136.969 134.820

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.675 3.541
  Fornecedores 141 247
  Tributos a recolher 455 190
  Partes relacionadas 9 17 16
  Provisão de ressarcimento 10 20.025 3.384
  Outros passivos 213 221

24.526 7.599
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 67.614 71.028
  Partes relacionadas 9 – 5
  Tributos a recolher 204 204
  Provisão de ressarcimento 10 – 3.374
  Provisões 11 3.733 3.461

71.551 78.072
Total do passivo 96.077 85.671
Patrimônio líquido 12
 Capital social 49.520 50.781
 Prejuízos acumulados (8.628) (1.632)
Total do patrimônio líquido 40.892 49.149
Total do passivo e patrimônio líquido 136.969 134.820

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
 Receita líquida 13 9.823 14.957
 Custo da geração de energia 14 (10.466) (9.271)
Lucro (prejuízo) bruto (643) 5.686
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 14 (49) (352)

(49) (352)
Lucro (prejuízo) operacional antes
 do resultado financeiro (692) 5.334
Resultado financeiro líquido 15
 Receitas financeiras 955 354
 Despesas financeiras (6.501) (6.780)

(5.546) (6.426)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (6.238) (1.092)
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes 16 (758) (578)
Prejuízo do exercício (6.996) (1.670)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (6.996) (1.670)
Total do resultado abrangente do exercício (6.996) (1.670)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (6.238) (1.092)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 5.739 5.736
 Juros de empréstimos e financiamentos 15 5.729 6.072
 Apropriação dos custos de captações 15 437 437
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 15 265 246
 Provisões 11 7 –
 Provisão de ressarcimento 10 (c) 13.267 5.439

19.206 16.838
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 899 333
 Tributos a recuperar (16) 14
 Partes relacionadas – 256
 Demais créditos e outros ativos (74) 16
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (106) (283)
 Tributos a recolher (132) (10)
 Partes relacionadas (4) (213)
 Demais obrigações e outros passivos (8) (12)
Caixa proveniente das operações 19.765 16.939
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.716) (6.099)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (361) (644)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 13.688 10.196
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (338) (681)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (39)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (338) (720)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento   
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.730) (3.243)
 Redução de capital 1.1.1 (a) (1.261) (511)
 Dividendos pagos – (719)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (4.991) (4.473)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 8.359 5.003
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 13.985 8.982
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 22.344 13.985

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Nota Capital social Reserva Legal Retenção Prejuízos acumulados Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 51.292 38 539 – 51.869
  Prejuízo do exercício – – – (1.670) (1.670)
  Dividendos adicionais distribuídos – – (539) – (539)
  Absorção de prejuízo – (38) 38
  Redução de capital (511) – – – (511)
 Total resultado abrangente do exercício (511) (38) (539) (1.632) (2.720)
Em 31 de dezembro de 2020 50.781 – – (1.632) 49.149
Em 1º de janeiro de 2021 50.781 – – (1.632) 49.149
  Prejuízo do exercício – – – (6.996) (6.996)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (6.996) (6.996)
  Redução de capital 1.1.1 (a) (1.261) – – – (1.261)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (1.261) – – – (1.261)
Em 31 de dezembro de 2021 49.520 – – (8.628) 40.892

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto II Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto II, bem como sua ex-
ploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio 
de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Estevão 
Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM Energia 
Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de geração de 
energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria MME nº 
180/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui capacida-
de instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 119.136 MW/ano e compõe 
o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são regulamentadas e 
fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia 
produzida é vendida, em sua maioria, por meio de contratos de longo prazo no 
ambiente de contratação regulado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, 
com preços fixos indexados à inflação. Os termos abaixo são utilizados ao 
longo destas demonstrações financeiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente 
de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia de 
Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 
Principais eventos societários: (a) Redução de capital: Em 14 de janeiro e 
14 de julho de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redu-
ção de capital social, no montante de R$ 1.261, passando o capital social de 
R$ 50.781 (dividido em 50.781.034 ações) para R$ 49.520 (dividido em 
49.520.168 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subes-
tação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação 
coletora que interliga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou 
o desligamento do transformador de força (trafo) remanescente dessa subes-
tação. Este fato, causou a interrupção total do escoamento da geração de ener-
gia do complexo, visto que o outro transformador estava fora de operação em 
decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à opera-
ção comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do transformador rela-
tivo à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração 
da Companhia acionou o fabricante do transformador e as principais empresas 
do setor para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou ne-
cessidade de substituição, e, em razão de parecer favorável ao conserto, se-
guiu com o seu reparo, com prazo de conclusão previsto para abril de 2022. A 
interrupção do escoamento da geração de energia do complexo foi refletida na 
provisão para ressarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em 
razão da efetiva geração de energia, com consequente redução na receita lí-
quida, até que a situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em 
razão de apólice de seguro que a Companhia possui para os principais riscos 
associados aos ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura 
para danos materiais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimes-
tres de 2021, a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as pre-
missas envolvidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu 
pleito para avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efe-
tuou o pagamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 mi-
lhões. (b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetan-
do o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e im-
pactos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um 
Plano Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas 
pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, ao 
máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança 
dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade 
das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também 
junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento não 
foram identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a 
Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: 
(i) Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos da COVID-19: A 
Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 
2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvido-
sa. Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na 
avaliação da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de de-
zembro de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e 
intangíveis: A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos 
decorrentes da pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no 
valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento 
de obrigações assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia ava-
liou seus principais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e 
fornecedores, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados 
pela pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus contra-
tos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não 
impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de emprés-
timos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Companhia infor-
ma que não houve impactos materiais em suas operações por conta da CO-
VID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das 
práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações finan-
ceiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apre-
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 
de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais 
de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpreta-
ções “IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações 
financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos financei-
ros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demonstra-
ções financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstra-
ções financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das demonstra-
ções financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada 
pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresenta-
ção das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de apresentação 
da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpreta-
ções de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e 
emendas as normas contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes 
alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez 
para o exercício iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos 
entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação 
das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: 
alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de 
contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de 
passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; 
(iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrenda-
mentos” (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 
37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Con-
cessões relacionadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de se-
guro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/
CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros 
- reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: 
evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Ar-
rendamentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis men-
cionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e 
contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis 
ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios iniciados 
após 1° de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo co-
mitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronun-
ciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Interna-
cionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, 

CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo 
Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência 
das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobili-
zado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumpri-
mento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A entidade deve apli-
car essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro 
de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis menciona-
das acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e contá-
beis a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 
4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, 
a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das esti-
mativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis rara-
mente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premis-
sas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignificante de 
mudança de valor. Compreendem disponibilidades em contas correntes bancá-
rias e títulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda nacional, inde-
xados à taxa de depósito interbancário. As aplicações financeiras possuem 
taxa média de remuneração entre 96,05% e 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 757 658
 Quotas de fundos de investimentos (i) 8.708 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 12.879 13.327

22.344 13.985
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações com-
promissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: Políti-
ca contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição de 
movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem liqui-
dez imediata. Os empréstimos e financiamentos das controladas da Compa-
nhia exigem a manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garan-
tia, correspondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. 
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva 
é de R$ 4.543 (R$ 4.205 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de 
créditos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de cré-
dito dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes  
de caixas e do fundo de liquidez - conta reserva: Rating local

2021 2020
AAA 22.709 11.940
AA 4.178 1
AA- – 6.249

26.887 18.190
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021

ACR
A  

vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
a mais de  

180 dias Total
 Leilão de Energia Nova (LEN) 1.968 585 – 2.553
ACL
 Camara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 90 – – 90
 Partes relacionadas (Nota 9) 63 – – 63

2.121 585 – 2.706
2020

ACR
A  

vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
a mais de  

180 dias Total
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.287 – – 2.287
ACL
 Camara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) – 288 1.010 1.298
 Partes relacionadas (Nota 9) 19 – – 19

2.306 288 1.010 3.604
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa Nº674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Provisões). Impairment do imo-
bilizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu 
valor recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável 
estimado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para deter-
minar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são 
revisados para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente 
entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisões para impairment para os ativos imobilizados. 

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício – – – – – – –
 Custo 125.650 7.328 145 2.640 392 136.155 136.116
 Depreciação acumulada (22.009) (1.010) (18) (206) – (23.243) (17.513)
Saldo líquido 103.641 6.318 127 2.434 392 112.912 118.603
 Adições – – – – – – 39
 Depreciação (5.400) (247) (5) (80) – (5.732) (5.730)
 Transferências – 39 – – (39) – –
Saldo no final do exercício 98.241 6.110 122 2.354 353 107.180 112.912
Custo 125.650 7.367 145 2.640 353 136.155 136.155
Depreciação acumulada (27.409) (1.257) (23) (286) – (28.975) (23.243)
Saldo no final do exercício 98.241 6.110 122 2.354 353 107.180 112.912
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 74.569 77.402
 Provisões de juros 5.729 6.072
 Apropriações dos custos de captações 437 437
 Juros pagos (5.716) (6.099)
 Liquidações (3.730) (3.243)
Saldo no final do exercício 71.289 74.569
(d) Garantias:
Modalidade Garantia
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciá-
ria de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 9. Partes relacionadas: Política contábil:  
As transações com partes relacionadas são realizadas pela Companhia em 
condições estritamente comutativas, observando-se os preços e condições 
usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido às 

14. Custos e despesas: Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.739) – (5.739) (5.716) (20) (5.736)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.413) – (2.413) (1.874) – (1.874)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) (1.065) – (1.065) (998) – –
Aluguéis e arrendamentos (345) – (345) (306) (1) (307)
Serviços de terceiros (327) (39) (366) (74) (241) (315)
Energia comprada (289) – (289) (190) – (190)
Seguros (222) – (222) (55) (76) (131)
Impostos, taxas e contribuições (27) (9) – – – –
Custo de manutenção (23) – (23) (48) – (48)
Outras despesas (16) (1) (17) (10) (14) (24)

(10.466) (49) (10.479) (9.271) (352) (8.625)

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. 

(a) Composição: Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.675 3.541 67.614 71.028 71.289 74.569

3.675 3.541 67.614 71.028 71.289 74.569
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 

suas contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso normal das opera-
ções, a Companhia realiza contratos com partes relacionadas (coligadas e 
acionistas), relacionados à compra e venda de produtos e serviços, principal-
mente comercialização de energia.

Contas a receber  
de clientes (Nota 6)

Passivo  
circulante

Passivo não  
circulante

Vendas  
(Nota 13) Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedade coligada
 Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 63 19 10 9 – – 594 364 301 199
 Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A. – – – – – 5 – – 5 150
 Votorantim S.A. – – 7 7 – – – – 86 80

63 19 17 16 – 5 594 364 392 429

10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual.
(c) Composição e movimentação:

2021
Ressarcimento  

anual
Ressarcimento  

quadrienal Total
Saldo no início do exercício 3.384 3.374 6.758
 Adições (i) 10.450 2.817 13.267
Saldo no final do exercício 13.834 6.191 20.025
 Circulante 13.834 6.191 20.025

13.834 6.191 20.025
2020

Ressarcimento  
anual

Ressarcimento  
quadrienal Total

Saldo no início do exercício – 1.319 1.319
 Adições (i) 3.384 2.055 5.439
Saldo no final do exercício 3.384 3.374 6.758
 Circulante 3.384 – 3.384
 Não circulante – 3.374 3.374

3.384 3.374 6.758
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 11. Provisões: Política contábil: (a) Obriga-
ções com desmobilização de ativos: Em consonância com o CPC 27 - Ati-
vo imobilizado, a mensuração das obrigações para desmobilização de ativos 
envolve julgamento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista ambien-
tal, refere-se às obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio ambiente, 
para as condições ecologicamente similares às existentes, antes do início do 
projeto ou atividade ou de fazer medidas compensatórias, acordadas com os 
órgãos competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas con-
dições preexistentes. Essas obrigações surgem a partir do início da degrada-
ção ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de compro-
missos formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação precisa 
ser compensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo ocorre 
quando ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisação, 
venda ou alienação. As obrigações consistem principalmente de custos asso-
ciados com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de des-
mobilização de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação (passivo), 

é capitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depreciado ao 
longo de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provisões. Estas 
estimativas são revisadas anualmente pela Companhia. (b) Provisões de 
natureza tributária: São reconhecidas quando: (i) há obrigação presente 
legal ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável 
saída de recursos para liquidar a obrigação; e (iii) o valor pode ser estimado 
com segurança. Não são reconhecidas provisões em relação às perdas ope-
racionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gas-
tos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a qual reflete as 
avaliações atuais do mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos es-
pecíficos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passa-
gem do tempo é reconhecido como despesa financeira. Em 31 de dezembro 
de 2021, a Companhia possui apenas processos de natureza tributária com 
prognóstico de perda possível, no montante atualizado de R$ 223 (R$ 216 
em 31 de dezembro de 2020). 
(c) Composição e movimentação das provisões:

Desmobilização  
de ativos

Provisão  
tributária 2021 2020

Saldo no início do exercício 3.461 – 3.461 3.215
 Adições – 7 7 –
 Ajuste a valor presente 265 – 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 7 3.733 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021, o capital social integralizado da Companhia é de 
R$ 49.520 (R$ 50.781 em 31 de dezembro de 2020), composto por 
49.520.168 ações (50.781.034 ações em 31 de dezembro de 2020) ordiná-
rias e sem valor nominal. 13. Receita: Política contábil: A receita é apresen-
tada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. 
A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de 
contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação 
dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações de desempe-
nho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da transação; 
(iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho previstas 
nos contratos; e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de de-
sempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade 
deve reconhecer receita para representar a transferência de bens ou serviços 
prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a entidade 
espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda 
de energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regulado de 
comercialização brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, agen-
te responsável pela contabilização e liquidação de todo o Sistema Interligado 
Nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser faturado de-
corre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das perdas 
informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante 
dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e 
preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia 
efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do meca-
nismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, 
geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda de 
energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela Compa-
nhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras pelo 
seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 21.332 19.182
 Provisão de ressarcimento 10 (13.267) (5.439)

8.065 13.743
ACL
 Partes relacionadas 9 594 364
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 654 1.504

1.248 1.868
Venda crédito de carbono 1.019 –
Total receita bruta 10.332 15.611
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (418) (570)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (91) (84)

(509) (654)
Receita líquida 9.823 14.957
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo. 

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.
Receitas financeiras 2021 2020
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 955 353
 Juros sobre ativos financeiros – 1

955 354
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.729) (6.072)
 Apropriações dos custos de captações (437) (437)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (29) –
 Outras despesas financeiras (41) (25)

(6.501) (6.780)
(5.546) (6.426)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 
2020, a Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro pre-
sumido e auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, 
para as vendas de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável 
com base na alíquota de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido como despesa de impos-
to de renda e contribuição social o montante de R$ 758 (R$ 578 em 31 de 
dezembro de 2020). 17. Instrumentos financeiros e gestão de risco:  
17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as expõem a 
diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; 
(c) risco regulatório; (d) risco socioambiental; e (e) risco de não performance. 
Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Companhia segue 
a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Administração 
da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o objetivo de 
estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de gestão de 
riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanha-
mento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) 
criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Compa-
nhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, 
avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s 
ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em 
escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos finan-
ceiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito 
mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios 
aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito 
dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta 
nota, sempre são os mais conservadores das agências mencionadas.  
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a 
Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes 
para honrar os compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem 
custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e monitoramento 
da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 

12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e 
endividamento adota métricas compatíveis às companhias investiment grade 
fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global. A 
tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, por 
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço 
patrimonial até a data contratual do vencimento.

Em 31 de dezembro de 2021
Até  

1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5 
anos

A partir  
de 5  

anos Total
 Empréstimos e financiamentos (i) 8.940 18.694 18.537 62.340 108.511
 Fornecedores 141 – – – 141
 Partes relacionadas 17 – – – 17

9.098 18.694 18.537 62.340 108.669
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e financiamentos (i) 8.853 17.814 18.262 70.835 115.764
 Fornecedores 247 – – – 247
 Partes relacionadas 21 – – – 21

9.121 17.814 18.262 70.835 116.032
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Compa-
nhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à remoção 
e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambiental. As 
violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores há mul-
tas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas técnicas ou 
investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos limites obrigatórios de 
emissão. A Companhia considera estar de acordo com todas as normas am-
bientais aplicáveis às suas operações. (e) Risco de não performance: A Com-
panhia possui em seus contratos de venda de energia eólica, cláusulas espe-
cíficas de performance, as quais delimitam uma geração mínima ao decorrer 
do ano e do quadriênio, vinculado a garantia física comprometida nos leilões 
em que tais subsidiárias possuem negociação. Os parques eólicos estão ex-
postos a fatores climáticos, tais fatores podem trazer oscilação na velocidade 
do vento, gerando assim o risco de não atendimento do que está determinado 
no contrato e há a possibilidade de comprometer as receitas futuras da Com-
panhia. 17.2 Estimativa do valor justo: Os principais instrumentos financeiros 
ativos e passivos são descritos a seguir, bem como as premissas para sua 
valorização: Ativos financeiros - considerando-se a natureza e os prazos, os 
valores contabilizados aproximam-se dos valores de realização. Passivos fi-
nanceiros - estão sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. O valor de 
mercado foi calculado tendo por base o valor presente do desembolso futuro 
de caixa, usando-se taxas de juros atualmente disponíveis para emissão de 
débitos com vencimentos e termos similares. A Companhia divulga as mensu-
rações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo 
valor justo: Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos idênticos; Nível 2 - Informações, além dos preços cotados, 
incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, 
seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados 
dos preços); Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os ativos e passivos finan-
ceiros mensurados ao valor justo estão demonstrados na tabela a seguir, e 
foram classificados nos níveis 1 e 2 de hierarquia de valor justo:

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 3.675 4.144 4.508 4.873 5.238 6.332 8.035 8.850 25.634 71.289

3.675 4.144 4.508 4.873 5.238 6.332 8.035 8.850 25.634 71.289
5,2% 5,8% 6,3% 6,8% 7,3% 8,9% 11,3% 12,4% 36,0% 100%
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Ventos de Santo Augusto VI Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.673.793/0001-87

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 25.804 13.672
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 514 563
  Contas a receber de clientes 6 3.145 5.504
  Tributos a recuperar 76 51
  Outros ativos 132 53

29.671 19.843
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 4.178 3.794

4.178 3.794
  Imobilizado 7 118.512 124.542
  Intangível 20 27

118.532 124.569

  
Total do ativo 152.381 148.206

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.629 3.497
  Fornecedores 78 181
  Tributos a recolher 435 241
  Partes relacionadas 9 20 23
  Provisão de ressarcimento 10 29.394 5.822
  Dividendos a pagar 9 – 1.136
  Outros passivos 190 194

33.746 11.094
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 68.102 71.468
  Tributos a recolher 221 221
  Provisão de ressarcimento 10 – 6.424
  Provisões 11 3.730 3.461

72.053 81.574
Total do passivo 105.799 92.668
Patrimônio líquido 12
 Capital social 56.639 56.867
 Prejuízos acumulados (10.057) (1.329)
Total do patrimônio líquido 46.582 55.538
Total do passivo e patrimônio líquido 152.381 148.206

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 9.173 15.229
Custo da geração de energia 14 (11.498) (10.031)
Lucro (prejuízo) bruto (2.325) 5.198
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (71) (359)

(71) (359)
Lucro (prejuízo) operacional
 antes do resultado financeiro (2.396) 4.839
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 1.052 303
Despesas financeiras (6.572) (6.852)

(5.520) (6.549)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (7.916) (1.710)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 16 (812) (569)
Prejuízo bruto do exercício (8.728) (2.279)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (8.728) (2.279)
Total do resultado abrangente do exercício (8.728) (2.279)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (7.916) (1.710)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.191 6.185
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.771 6.113
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 462 462
 Provisões 11 4 –
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 17.148 8.029

21.925 19.325
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 2.359 503
 Tributos a recuperar (25) 22
 Partes relacionadas – 277
 Demais créditos e outros ativos (79) 16
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (103) (309)
 Tributos a recolher (192) (68)
 Partes relacionadas (3) (214)
 Demais obrigações e outros passivos (4) (119)
Caixa proveniente das operações 23.878 19.433
 Juros pagos sobre empréstimos 8 ( c) (5.758) (6.140)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (426) (544)
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 17.694 12.749
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (335) (724)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) (154) (22)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (489) (746)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 ( c) (3.709) (3.230)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (1.136) (1.084)
 Redução de capital 1.1.1 (b) (228) –
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (5.073) (4.314)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 12.132 7.689
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 13.672 5.983
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 25.804 13.672

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Nota Capital social Reserva Legal Retenção Prejuízos Acumulados Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 56.867 356 445 – 57.668
  Prejuízo do exercício – – – (2.279) (2.279)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (2.279) (2.279)
  Reversão de dividendos mínimos obrigatórios – – 149 – 149
  Absorção de prejuízo (356) (594) 950 –
 Contribuições e distribuições aos acionistas – (356) (445) (1.329) (2.130)
Em 31 de dezembro de 2020 56.867 – – (1.329) 55.538
Em 1º de janeiro de 2021 56.867 – – (1.329) 55.538
  Prejuízo do exercício – – – (8.728) (8.728)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (8.728) (8.728)
  Redução de capital 1.1.1 (b) (228) – – – (228)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (228) – – – (228)
Em 31 de dezembro de 2021 56.639 – – (10.057) 46.582

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto VI Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, Estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto VI, bem como 
sua exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de 
energia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir 
de setembro de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 460/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 29,9 MW e energia assegurada de 140.160 
MW/ano e compõe o complexo eólico Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos durante 
o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Dividendos 
pagos: Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para sua 
controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 1.136, 
referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. (b) Redução 
de capital: Em 14 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, 
foi aprovada a redução de capital social, no montante de R$ 228, passando o 
capital social de R$ 56.867 (dividido em 56.867.100,00 ações) para 
R$ 56.639 (dividido em 56.639.021,45 ações). 1.1.2 Outros eventos: (a) In-
cidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um 
novo incidente na subestação coletora que interliga as empresas do comple-
xo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transformador de força 
(trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total 
do escoamento da geração de energia do complexo, visto que o outro trans-
formador estava fora de operação em decorrência do sinistro ocorrido em 
junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, 
data final do conserto do transformador relativo à primeira ocorrência. Com 
relação à segunda ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fa-
bricante do transformador e as principais empresas do setor para obtenção 
de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de substitui-
ção, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, 
com prazo de conclusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoa-
mento da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para res-
sarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva 
geração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a 
situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões.  
(b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): 
Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o 
Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impac-
tos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Pla-
no Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabeleci-
das pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimi-
zar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e se-
gurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à 
continuidade das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o 
assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e 
até o momento não foram identificados impactos materiais para os seus ne-
gócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas 
demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes 
dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas 
a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil 
recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas 
políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação financeira dos 
credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao va-
lor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os 
indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu 
que não há indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imo-
bilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com 
clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de 
fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, 
e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Diretoria na sua gestão. A preparação das demonstrações finan-
ceiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-
ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas nor-
mas emitidas e emendas às normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/
CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”;  (ii) Adoção inicial do 
IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das nor-
mas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de 
desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 
“Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao 
IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” (v) Custo no cumprimento de contratos 
onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas à COVID-19: alterações 
ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offe-
red Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/
CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/
CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos 
de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou as 
emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou impac-
tos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas 
e emendas às normas contábeis ainda não adotadas pela Companhia: 
As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela 
primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão 
de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 
19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 
1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 

9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto 
Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Com-
binação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo 
de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; 
Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à  
Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos 
anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou  
impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados re-
trospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz es-
timativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência históri-
ca e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considera-
das razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são reco-
nhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam 
risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contem-
pladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignifi-
cante de mudança de valor. O caixa e equivalentes de caixa em moeda 
nacional compreendem disponibilidades em contas correntes bancárias e tí-
tulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda nacional, indexados 
à taxa de depósito interbancário. As aplicações financeiras possuem taxa 
média de remuneração entre 96,05% e 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 835 721
 Quotas de fundos de investimentos (i) 9.691 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 15.278 12.951

25.804 13.672
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 4.692 (R$ 4.357 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de 
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 24.078 12.061
AA 6.418 1
AA- – 5.967

30.496 18.029
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021

A  
vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
há mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.205 655 – 2.860
ACL
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) – 165 – 165
 Partes relacionadas (Nota 9) 120 – – 120

2.325 820 – 3.145
2020

A  
vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
há mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.562 – – 2.562
ACL
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) – 573 2.345 2.918
 Partes relacionadas (Nota 9) 24 – – 24

2.586 573 2.345 5.504
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis.  
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhe-
cidos como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é prová-
vel que irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quan-
do seu custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens 
ou peças substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados 
ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais 
reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econô-
micos futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado 
para o ativo em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil 
econômica restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações 
são determinados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e 
são reconhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na 
demonstração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calcula-
da pelo método linear, considerando os custos e os valores residuais durante 
a vida útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão.  
As taxas de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela 
ANEEL por meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 
2015. A Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para 
desmobilização de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como 
contrapartida o respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Provisões).  
Impairment do imobilizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente 
baixado para seu valor recuperável quando o valor contábil é maior do que o 
valor recuperável estimado, de acordo com os critérios adotados pela Com-
panhia para determinar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à 
depreciação são revisados para verificar a necessidade de impairment sem-
pre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor con-
tábil pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo 
montante excedente entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável.  
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou 
a necessidade de provisões para impairment para os ativos imobilizados.

(a) Composição e movimentação:
2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 135.662 8.753 157 2.640 915 148.128 148.106
 Depreciação acumulada (22.309) (1.052) (19) (206) – (23.586) (17.408)
Saldo líquido 113.353 7.701 138 2.434 915 124.542 130.698
 Adições – – – – 154 154 22
 Depreciação (5.830) (268) (5) (80) – (6.184) (6.178)
 Transferências – 176 – – (176) – –
Saldo no final do exercício 107.523 7.609 133 2.354 893 118.512 124.542
Custo 135.662 8.929 157 2.640 893 148.282 148.128
Depreciação acumulada (28.139) (1.320) (24) (286) – (29.770) (23.586)
Saldo no final do exercício 107.523 7.609 133 2.354 893 118.512 124.542
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

(b) Perfil de vencimento:

Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A partir  
de 2029 Total

Moeda nacional
 BNDES 3.629 4.082 4.441 4.800 5.159 6.234 7.908 35.478 71.731

3.629 4.082 4.441 4.800 5.159 6.234 7.908 35.478 71.731
5,1% 6,2% 6,2% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 50,5% 100%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 74.965 77.760
 Provisões de juros 5.771 6.113
 Apropriações dos custos de captações 462 462
 Juros pagos (5.758) (6.140)
 Liquidações (3.709) (3.230)
Saldo no final do exercício 71.731 74.965
(d) Garantias
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A. (i) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciá-
ria de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(i) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos. 

14. Custos e despesas: Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.190) – (6.190) (6.165) (20) (6.185)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.632) – (2.632) (1.996) – (1.996)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.273) – (1.273) (1.090) – (1.090)
Aluguéis e arrendamentos (414) – (414) (349) (2) (351)
Serviços de terceiros (340) (39) (379) (73) (245) (318)
Energia comprada (336) – (336) (236) – (236)
Seguros (241) – (241) (60) (82) (142)
Impostos, taxas e contribuições (29) (29) (58) – – –
Custo de manutenção (23) – (23) (48) – (48)
Outras despesas (21) (3) (24) (14) (10) (24)

(11.498) (71) (11.569) (10.031) (359) (10.390)

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva.

(a) Composição: Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP 2,80 % 3.629 3.497 68.102 71.468 71.731 74.965

3.629 3.497 68.102 71.468 71.731 74.965
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

9. Partes relacionadas: Política contábil: As transações com partes rela-
cionadas são realizadas pela Companhia em condições estritamente comu-
tativas, observando-se os preços e condições usuais de mercado e, portanto, 
não geram qualquer benefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à 
Companhia. No curso normal das operações, a Companhia realiza contratos 
com partes relacionadas (coligadas e acionistas), relacionados à compra e 
venda de produtos e serviços, principalmente comercialização de energia.

Contas a receber de  
clientes (Nota 6)

Passivo  
circulante

Dividendos  
a pagar

Vendas  
(Nota 13) Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedades coligadas e Holding do Grupo Votorantim
 Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 117 21 12 10 – – 737 488 374 249
 Ventos de Santo Augusto VII Energias Renováveis S.A. 3 3 – – – – – – – –
 Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A. – – – 5 – – – – 5 153
 Votorantim S.A. – – 8 8 – – – – 94 86
Sociedade controladora
 Ventos de Santo Estevão Holding S.A. – – – – – 1.136 – – – –

120 24 20 23 – 1.136 737 488 473 488

10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual.
(c) Composição e movimentação: 2021

Anual Quadrienal Total
Saldo no início do exercício 5.822 6.424 12.246
 Adições (i) 13.732 3.416 17.148
Saldo no final do exercício 19.554 9.840 29.394
 Circulante 19.554 9.840 29.394

19.554 9.840 29.394
2020

Anual Quadrienal Total
Saldo no início do exercício – 4.217 4.217
 Adições (i) 5.822 2.207 8.029
Saldo no final do exercício 5.822 6.424 12.246
 Circulante 5.822 – 5.822
 Não circulante – 6.424 6.424

5.822 6.424 12.246
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na  
Contratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano 
contratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o 
resultado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular 
os procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por 
constrained-off de usinas eólicas. 11. Provisões: (a) Obrigações com des-
mobilização de ativos: Política contábil: Em consonância com o CPC 27 - 
Ativo imobilizado, a mensuração das obrigações para desmobilização de 
ativos envolve julgamento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista 
ambiental, refere-se às obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio am-
biente, para as condições ecologicamente similares às existentes, antes do 
início do projeto ou atividade ou de fazer medidas compensatórias, acorda-
das com os órgãos competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a 
essas condições pré-existentes. Essas obrigações surgem a partir do início 
da degradação ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de 
compromissos formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação 
precisa ser compensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo 
ocorre quando ele for permanentemente desativado, por meio de sua parali-
sação, venda ou alienação. As obrigações consistem principalmente de cus-
tos associados com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo 
de desmobilização de ativos, equivalente ao valor presente da obriga-
ção (passivo), é capitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é 

depreciado ao longo de sua vida útil. Estes passivos são registrados como 
provisões. Estas estimativas são revisadas anualmente pela Companhia. 
(b) Provisões de natureza tributária: Política contábil: São reconhecidas 
quando: (i) há obrigação presente legal ou não formalizada como resultado 
de eventos passados; (ii) é provável saída de recursos para liquidar a obriga-
ção; e (iii) o valor pode ser estimado com segurança. Não são reconhecidas 
provisões em relação às perdas operacionais futuras. As provisões são men-
suradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para li-
quidar a obrigação, a qual reflete as avaliações atuais do mercado do valor 
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da 
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como des-
pesa financeira. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui apenas 
processos de natureza tributária com prognóstico de perda possível, no mon-
tante atualizado de R$ 149 (R$ 145 em 31 de dezembro de 2020).
(c) Composição e movimentação das provisões

Desmobilização  
de ativos Tributárias 2021 2020

Saldo no início do exercício 3.461 – 3.461 3.215
 Adições – 4 4 –
 Ajuste a valor presente 265 – 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 4 3.730 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021, o capital social integralizado da Companhia é de 
R$ 56.639 (R$ 56.867 em 31 de dezembro de 2020), composto por 
56.639.021 ações (56.867.100 ações em 31 de dezembro de 2020) ordiná-
rias e sem valor nominal. 13. Receita: Política contábil: A receita é apresen-
tada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. 
A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de 
contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação 
dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações de desempe-
nho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da transação; 
(iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho previstas 
nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de desem-
penho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade deve 
reconhecer receita para representar a transferência de bens ou serviços pro-
metidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a entidade espe-
ra ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de 
energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regulado de co-
mercialização brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, agente 
responsável pela contabilização e liquidação de todo o sistema integrado 
nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser faturado de-
corre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das perdas 
informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante 
dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e 
preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia 
efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do meca-
nismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, 
geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda de 
energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela Compa-
nhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras pelo 
seu valor justo.
Receita bruta Nota 2021 2020
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 23.908 20.033
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (17.148) (8.029)

6.760 12.004
ACL
 Partes relacionadas 9 737 488
 Câmara de Comercialização 
  de Energia Elétrica (CCEE) 1.166 3.405

1.903 3.893
Venda crédito de carbono 1.055 –
Total receita bruta 9.718 15.897
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (447) (577)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(545) (668)
Receita líquida 9.173 15.229
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.
Receitas financeiras 2021 2020
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.051 301
 Juros sobre ativos financeiros 1 2

1.052 303
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.771) (6.113)
 Apropriações dos custos de captações (462) (462)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (74) (31)

(6.572) (6.852)
(5.520) (6.549)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Companhia 
está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para imposto 
de renda e contribuição social é calculada individualmente para a Companhia 
com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia também reco-
nhece provisões por conta de situações em que é provável que valores adicio-
nais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 2020, a Companhia 
recolheu os respectivos tributos com base no lucro presumido e auferiu lucro 
tributável com base na alíquota de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre 
as receitas de venda de energia. Adicionalmente, para as vendas de crédito de 
carbono a Companhia auferiu lucro tributável com base na alíquota de presun-
ção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi 
reconhecido como despesa de imposto de renda e contribuição social o montan-
te de R$ 812,00 (R$ 569 em 31 de dezembro de 2020). 17. Instrumentos finan-
ceiros e gestão de risco: 17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da 
Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; 
(b) risco de liquidez; (c) risco regulatório; (d) risco socioambiental; (e) risco de não 
performance. Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Compa-
nhia segue a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Admi-
nistração da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o obje-
tivo de estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de gestão 
de riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanha-
mento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) criam 
exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Companhia tem 
como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, avaliação de 
duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s ou Standard & 
Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em escala local) ou 
“BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos financeiros cujos emisso-
res não atendem às classificações de risco de crédito mínimas anteriormente 
descritas, são aplicados, como alternativa, critérios aprovados pelo Conselho de 
Administração da VSA. A qualidade de crédito dos ativos financeiros está descri-
ta na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta nota, sempre são os mais conserva-
dores das agências mencionadas. (b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é 
gerenciado de acordo com a Política Financeira Votorantim, visando garantir re-
cursos líquidos suficientes para honrar os compromissos financeiros da Compa-
nhia no prazo e sem custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição 
e monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo 

mínimo de 12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de li-
quidez e endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment 
grade fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global.  
A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, por 
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço 
patrimonial até a data contratual do vencimento.

Em 31 de dezembro de 2021
Até  

1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5  
anos

A partir  
de 5  

anos Total
 Empréstimos e financiamentos (i) 8.937 18.663 18.496 63.477 109.573
 Fornecedores 78 – – – 78
 Partes relacionadas 20 – – – 20

9.035 18.663 18.496 63.477 109.671
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e financiamentos (i) 8.848 17.792 18.221 71.932 116.793
 Fornecedores 181 – – – 181
 Partes relacionadas 23 – – – 23

9.052 17.792 18.221 71.932 116.997
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os fluxos 
de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Companhia são 
regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente 
regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Companhia. (d) Risco 
socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis ambientais, regula-
mentos, tratados e convenções, que determinam à remoção e limpeza de conta-
minação do ambiente ou relativas à proteção ambiental. As violações à regula-
mentação ambiental existente expõem os infratores a multas e sanções 
pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas técnicas ou investimentos de 
forma a assegurar o cumprimento dos limites obrigatórios de emissão. A Compa-
nhia considera estar de acordo com todas as normas ambientais aplicáveis às 
suas operações. (e) Risco de não performance: A Companhia possui em seus 
contratos de venda de energia autorização de geração de energia eólica, cláusu-
las específicas de performance, as quais delimitam uma geração mínima ao 
decorrer do ano e do quadriênio, vinculado a garantia física comprometida nos 
leilões em que tais subsidiárias possuem negociação. Os parques eólicos estão 
expostos a fatores climáticos, tais fatores podem trazer oscilação na velocidade 
do vento, gerando assim o risco de não atendimento do que está determinado no 
contrato e há a possibilidade de comprometer as receitas futuras da Companhia. 
17.2 Estimativa de valor justo: Os principais instrumentos financeiros ativos e 
passivos são descritos a seguir, bem como as premissas para sua valorização: 
Ativos financeiros - considerando-se a natureza e os prazos, os valores conta-
bilizados aproximam-se dos valores de realização. Passivos financeiros - estão 
sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. O valor de mercado foi calculado 
tendo por base o valor presente do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas 
de juros atualmente disponíveis para emissão de débitos com vencimentos e 
termos similares. A Companhia divulga as mensurações do valor justo pelo nível 
da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 - Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; Nível 2 - 
Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas 
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) 
ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); Em 31 de dezembro de 2021 
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NACIONAL
Ex-aliado. O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub acusou o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) de ter sido “sequestrado” pelo centrão. Em live com o ex-chanceler Ernesto Araújo, ele disse 
ainda que Bolsonaro o pressionou a desistir da pré-candidatura ao governo de São Paulo.

Liberdade não tem preço, mas Musk ajuda e muito com 
seus bilhões

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), após Elon Musk comprar o 
Twitter por US$44 bilhões

O ministro do STF Luís Roberto Bar-
roso agora é acusado de disseminar 
“fake news”, por ter acusado as For-
ças Armadas de serem “orientadas” 

a desacreditar o sistema eleitoral. A acusação 
sem provas valeu nota de repúdio do general 
Paulo Sérgio, ministro da Defesa, para quem 
Barroso foi “irresponsável”, e a acusação de 
espalhar notícias falsas. "Não é a primeira vez 
que o ministro incorre em fake news para ma-
nipular a opinião pública”, diz sem rodeios o 
deputado José Medeiros (Pode-MT).

Voto em cédula fake
“No debate sobre as urnas, ele dizia que era a 

volta ao voto em cédula”, lembra o deputado, re-
ferindo-se a fake news sobre votação eletrônica.

‘Parece militante’
“Ele destila ódio de madrasta contra o presi-

dente”, afirma Medeiros. “Já não se posta mais 
como ministro e sim como um militante”, ataca.

Sem comentários
A coluna entrou em contato com o mi-

nistro, por meio da sua assessoria, mas até o 
fechamento da edição ele não comentou as 
acusações.

Nos olhos dos outros 
Por ironia do destino, Barroso tem sido dos 

ministros que mais se empenham no combate 
à disseminação de notícias falsas.

Revelação
A liberdade para expansão de empresa 

“ligada a tantos escândalos” é criticada por 
entrevistados. “Será uma surpresa para os es-
pectadores”.

Conhecimento de causa
Deputada dos EUA que investigou a em-

presa alerta sobre “corrupção, poluição e 
atividade ilegais” da JBS. “Tenham cuidado, 
Austrália”, diz.

Sabem o que fazem
No ar desde 1961, o Four Corners é uma 

espécie de ‘60 Minutes’ da televisão australia-
na. Um “Globo Repórter” de temas sérios.

Soberba faz mal
O cancelamento do jantar de pré-candida-

tos a presidente de “terceira via” mostra a difi-

Deputado acusa Barroso de espalhar fake news

O PODER SEM PUDOR

Em 1968, corria o boato de que a dita-
dura ia endurecer. Presidia a Câmara o de-
putado mineiro José Bonifácio Lafayette de 
Andrada, o Zezinho Bonifácio, que anun-
ciou: o Congresso permaneceria “em re-
cesso por tempo ilimitado”. A oposição se 
revoltou com a falta de empenho dele para 

evitar o ato de força. Em meio à confusão, 
o também mineiro Celso Passos (MDB) 
protesta ao microfone: “Seja mais Andrada 
e menos Zezinho, nobre deputado!” Zezi-
nho se levantou, fechou a mão, levantou o 
braço bruscamente e deu diversas bananas 
em direção ao adversário. Foi embora.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Bananas intolerantes

Austrália denuncia ‘corrupção’ 
e ‘controle’ da JBS
Tradicional programa de jorna-
lismo investigativo da TV aus-
traliana ABC, o Four Corners 
denunciou a empresa brasileira 
JBS, conhecida das páginas 
policiais no Brasil, enrolada num 
dos maiores esquemas de cor-
rupção já revelados ao mundo. 
O programa explica que, apesar 
de muitos consumidores não 
conhecerem a JBS e suas “es-
candalosas práticas corporati-
vas”, compram seus produtos 
nos supermercados.

culdade de diálogo. A maioria não tem votos, 
mas não perde a soberba: só se animam com 
aliança se forem cabeça de chapa.

Regularidade
O tempo passa, o tempo voa, e o desem-

penho de Lula não muda, à volta de 40% nas 
pesquisas. É provável que a campanha altere o 
percentual para menos, mas ainda assim sua 
presença no 2º turno está garantida.

Proselitismo
Ministros do STF têm feito palestras, no 

Brasil e lá fora, para falar mal do atual presi-
dente, com frequência de fazer inveja ao ex-
-corrupto Lula. A próxima tribuna está reser-
va a Alexandre de Moraes, no próximo dia 29.

‘Valha-nos, Deus’
De acordo com notícia plantada ontem em 

alguns veículos, procuradores “avaliam” ques-
tionar o Twitter, após a venda da empresa por 
US$44 bilhões. Elon Musk deve ter perdido a 
noite de sono.

Trabalho, finalmente
Além do ‘esforço concentrado’ do Senado 

esta semana, está marcada para quinta-feira a 

sessão conjunta do Congresso Nacional para 
analisar 24 vetos do presidente Jair Bolsonaro. 
Vinte deles trancam a pauta.

Inimigos eleitos
O PCO (causa operária) criticou a elei-

ção de Emmanuel Macron, na França. Para 
o partido de esquerda, “tanto Biden, quanto 
Macron, quanto a terceira via representam os 
piores inimigos dos trabalhadores”.

Fracasso retumbante
O CNN+, serviço de streaming da CNN 

dos EUA, torrou US$500 milhões para seu 
lançamento, que resultou em tremendo fra-
casso. Com apenas 10 mil assinantes, a em-
presa fechou menos de um mês depois.

Quatro doses
O Brasil já aplicou mais de um milhão de 

“segundas doses de reforço”, segundo dados 
do painel Vacinômetro Covid-19, do Ministé-
rio da Saúde. A maior parte delas são quartas 
doses do imunizante.

Pensando bem...
...quem com fake news fere, com fake news 

será ferido.

O Tribunal de 
Contas da União 
(TCU) também 

deve interromper 
novos contratos 

para esse fim

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou 
que o governo Jair Bolsona-
ro (PL) suspenda repasses 
de dinheiro do Ministério 
da Educação (MEC) para 
compra de kits de robóti-
ca. A pasta deve também 
interromper celebração de 
novos termos de compro-
misso com prefeituras para 
esse fim. A decisão cautelar 
é do ministro Walton Alen-
car e tem como base as re-
velações da Folha sobre re-
passes de dinheiro federal 
que priorizaram prefeitu-
ras com contratos com uma 
mesma empresa, a Megalic. 
Os donos têm ligação com 
o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), que 
controla a distribuição de 
parte das bilionárias emen-
das de relator do Orçamen-
to, fonte do dinheiro para 
robótica.

Sete cidades alagoanas 
receberam neste ano R$ 
26 milhões de dinheiro do 
MEC para robótica, apesar 
de sofrerem com deficiên-
cias de infraestrutura bá-
sica, como falta de salas de 
aula, internet, computado-
res e até água encanada. Ao 
somar os valores recebidos 
por outros dois municí-
pios pernambucanos, tam-
bém com contratos junto 
a Megalic, o valor chega a 
R$ 31 milhões. Isso repre-
senta 79% do que foi gasto 
no 1º trimestre na rubrica 
específica para compra de 
equipamentos e mobiliá-
rio, na qual se inclui o gas-
to com kits de robótica. Os 
valores foram transferidos 
a jato e sob ausência de cri-
térios técnicos – em abril, 
após publicação da Folha, o 
FNDE manteve mais trans-
ferências a municípios. Os 

recursos são gerenciados 
pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE). O órgão do 
MEC é controlado por po-
líticos do centrão. Questio-
nados, MEC e FNDE não 
responderam até a publica-
ção deste texto.

Despacho
“Os indícios de irregu-

laridades apontados são 
graves e, caso confirmados, 
podem ocasionar prejuízo 
ao Erário relevante e a ine-
ficácia da política pública 
de educação, caso os kits de 
robótica sejam destinados à 
municípios sem capacidade 
de utilizá-los adequada-
mente”, diz o despacho. No 
documento, o TCU tam-
bém dá um prazo de cinco 
dias para que o FNDE com-
prove notificação a todos os 
municípios que receberam 

recursos de robótica sobre 
a suspensão dos termos de 
compromisso com o gover-
no federal. O tribunal pede 
ainda informações detalha-
das sobre todos os benefi-
ciados com os recursos, pa-
receres sobre 
aquisição de 
de kits de ro-
bótica.

D i l i -
gências no 
FNDE e nas 
p r e f e i t u r a s 
beneficiadas 
de Alagoas e 
Pernambuco 
também são 
d e t e r m i n a -
das pelo TCU. O entendi-
mento é estendido tanto a 
municípios que já recebe-
ram os recursos quanto a 
outros para os quais o go-
verno Bolsonaro já efetivou 
empenhos (reserva de di-

nheiro) para kits.
A área técnica do tribu-

nal, que subsidia os mi-
nistros na análise dos pro-
cessos, identificou que o 
governo já empenhou de 
R$ 146 milhões para a com-

pra de kits 
de robótica. 
O recurso é 
destinado a 
29 municí-
pios de Ala-
goas e 10 de 
Pernambuco. 
Há questio-
n a m e n t o s 
no processo 
sobre a falta 
de critério 

para priorizar pagamentos 
a Alagoas, com “três vezes 
mais empenhos para o Pro-
grama Educação Conecta-
da [que inclui os kits] do 
que o estado em segunda 
posição (PE) e mais de cin-

quenta vezes o estado em 
quinto lugar (SC)”.

Valores
O tribunal também 

questiona os valores dos 
kits e pede ao FNDE a me-
mória de cálculo. O fundo 
não tem ata de registros de 
preços sobre isso mas os 
técnicos do TCU identifi-
caram que, no sistema do 
órgão, a solução robótica já 
aparece com valor defini-
do, de R$ 176 mil. Além de 
comprar cada kit por R$ 14 
mil, os contratos incluem 
outros custos como mate-
rial didático para alunos 
e professores e formações 
para docentes. O que eleva 
os contratos – em alguns 
contratos, cada solução de 
robótica, que inclui um 
conjunto de kits e o pacote 
de materiais e formações, é 
orçado por R$ 176 mil.

Kits robótica: TCU suspende repasses do governo
Decisão tem como pano de fundo a divulgação de informações sobre priorização de verbas a prefeituras com contratos com a empresa Megalic
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Ventos de Santo Augusto VII Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.673.881/0001-89

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 15.987 7.959
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 316 346
  Contas a receber de clientes 6 1.986 4.784
  Tributos a recuperar 39 19
  Outros ativos 83 33

18.411 13.141
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 2.752 2.397

2.752 2.397
  Imobilizado 7 74.157 77.856
  Intangível 12 17

74.169 77.873

  
Total do ativo 95.332 93.411

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 2.355 2.269
  Fornecedores 64 122
  Tributos a recolher 305 149
  Partes relacionadas 9 14 16
  Provisão de ressarcimento 10 12.401 2.152
  Dividendos a pagar 9 1.270 2.109
  Outros passivos 100 98

16.509 6.915
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 43.276 45.464
  Tributos a recolher 136 136
  Provisão de ressarcimento 10 – 2.465
  Obrigações com desmobilizações de ativos 11 3.726 3.461

47.138 51.526
Total do passivo 63.647 58.441
Patrimônio líquido 12
 Capital social 35.676 35.676
 Prejuízos acumulados (3.991) (706)
Total do patrimônio líquido 31.685 34.970
Total do passivo e patrimônio líquido 95.332 93.411

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 8.439 10.221
Custo da geração de energia 14 (7.511) (6.344)
Lucro bruto 928 3.877
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (47) (282)

(47) (282)
Lucro (prejuízo) operacional
 antes do resultado financeiro 881 3.595
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 652 238
Despesas financeiras (4.283) (4.426)

(3.631) (4.188)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (2.750) (593)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 16 (535) (378)
Prejuízo do exercício (3.285) (971)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (3.285) (971)
Total do resultado abrangente do exercício (3.285) (971)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (2.750) (593)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 3.873 3.873
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 3.672 3.893
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 287 287
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 7.784 3.411

13.131 11.117
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 2.798 34
 Tributos a recuperar (20) –
 Partes relacionadas – 170
 Demais créditos e outros ativos (49) 4
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (58) (187)
 Tributos a recolher (95) (43)
 Partes relacionadas (2) (233)
 Demais obrigações e outros passivos 2 (15)
Caixa proveniente das operações 15.707 10.847
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (3.665) (3.910)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (284) (374)
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 11.758 6.563
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Resgate de investimento em conta reserva (325) (453)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) (170) (8)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (495) (461)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (2.396) (2.083)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (839) (1.418)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (3.235) (3.501)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 8.028 2.601
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 7.959 5.358
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 15.987 7.959

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital social Reserva Legal Retenção Prejuízos acumulados Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 35.676 265 318 – 36.259
  Prejuízo do exercício – – – (971) (971)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (971) (971)
 Dividendos adicionais – – (318) – (318)
 Absorção de prejuízo – (265) – 265 –
 Total de contribuições e distribuições aos acionistas – (265) (318) (706) (1.289)
Em 31 de dezembro de 2020 35.676 – – (706) 34.970
Em 1º de janeiro de 2021 35.676 – – (706) 34.970
  Prejuízo do exercício – – – (3.285) (3.285)
 Total resultado abrangente do exercício – – – (3.285) (3.285)
Em 31 de dezembro de 2021 35.676 – – (3.991) 31.685

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto VII Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto VII, bem como 
sua exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de 
energia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir 
de agosto de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 427/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 18,4 MW e energia assegurada de 82.344 
MW/ano e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos duran-
te o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Dividen-
dos pagos: Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para 
sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 839, 
referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. 1.1.2 Outros 
eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de feverei-
ro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as empre-
sas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transfor-
mador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a 
interrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto 
que o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinis-
tro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no 
dia 29 de abril, data final do conserto do transformador relativo à primeira 
ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração da Compa-
nhia acionou o fabricante do transformador e as principais empresas do setor 
para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessida-
de de substituição, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com 
o seu reparo, com prazo previsto para abril de 2022. A interrupção do escoa-
mento da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para res-
sarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva 
geração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a 
situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. 
(b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o 
Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impac-
tos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Pla-
no Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabeleci-
das pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimi-
zar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e se-
gurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à 
continuidade das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o 
assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e 
até o momento não foram identificados impactos materiais para os seus ne-
gócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas 
demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes 
dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas 
a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil 
recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas 
políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação financeiras dos 
credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao va-
lor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os 
indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu 
que não há indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imo-
bilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com 
clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de 
fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, 
e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações 
financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-
ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas nor-
mas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao 
IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção 
inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial 
das normas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no 
teste de desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao 
IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamen-
tos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” (v) Custo no cumpri-
mento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, pas-
sivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas ao 
COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das 
IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos 
financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e 
mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, 
IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A 
Companhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima 
e não identificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 
Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis ainda não ado-
tadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo 
IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de 
janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de 
pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamen-
tos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais 
de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 

- Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 
25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 
15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência das alterações 
anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas 
antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de con-
trato; e Referências à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas 
alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 
2022. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas 
acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis 
a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, a 
Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das esti-
mativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis rara-
mente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premis-
sas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa 
e equivalentes de caixa, incluem o caixa, os depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignifi-
cante de mudança de valor. O caixa e equivalentes de caixa em moeda na-
cional compreendem disponibilidades em contas correntes bancárias e 
títulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda nacional, indexados 
à taxa de depósito interbancário. As aplicações financeiras possuem taxa 
média de remuneração entre 96,05% e 101,50% do CDI.
Moeda nacional 2021 2020
 Caixa e bancos 603 448
 Quotas de fundos de investimentos (i) 6.144 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 9.240 7.511

15.987 7.959
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 3.068 (R$ 2.743 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de  
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva: Rating local

2021 2020
AAA 16.321 7.617
AA 2.734 1
AA- – 3.084

19.055 10.702
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021

A  
vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
há mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 1.481 97 – 1.578
ACL
 Camara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) – 282 – 282
 Partes relacionadas (Nota 9) 126 – – 126

1.607 379 – 1.986
2020

A  
vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
a mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 1.414 – – 1.414
ACL
 Camara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) – 986 2.368 3.354
 Partes relacionadas (Nota 9) 16 – – 16

1.430 986 2.368 4.784
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Obrigações com desmobilização 
de ativos). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um ativo é imedia-
tamente baixado para seu valor recuperável quando o valor contábil é maior do 
que o valor recuperável estimado, de acordo com os critérios adotados pela 
Companhia para determinar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à 
depreciação são revisados para verificar a necessidade de impairment sempre 
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montan-
te excedente entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessi-
dade de provisões para impairment para os ativos imobilizados. 

(a) Composição e movimentação: 2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 83.232 6.346 133 2.640 240 92.591 92.583
 Depreciação acumulada (13.687) (826) (16) (206) (14.735) (10.866)
Saldo líquido 69.545 5.520 117 2.434 240 77.856 81.717
 Adições – – – – 170 170 8
 Depreciação (3.577) (208) (4) (80) – (3.869) (3.869)
 Transferências – 8 – – (8) – –
 Saldo no final do exercício 65.968 5.320 113 2.354 402 74.157 77.856
 Custo 83.232 6.354 133 2.640 402 92.761 92.591
 Depreciação acumulada (17.264) (1.034) (20) (286) (18.604) (14.735)
Saldo no final do exercício 65.968 5.320 113 2.354 402 74.157 77.856
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 47.733 49.546
 Provisões de juros 3.672 3.893
 Apropriações dos custos de captações 287 287
 Juros pagos (3.665) (3.910)
 Liquidações (2.396) (2.083)
Saldo no final do exercício 45.631 47.733
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciá-
ria de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamentos. 9. Partes relacionadas:  
Política contábil: As transações com partes relacionadas são realizadas 
pela Companhia em condições estritamente comutativas, observando-se os 

14. Custos e despesas:
Custo da geração 

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração 
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (3.873) – (3.873) (3.853) (20) (3.873)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (1.636) – (1.636) (1.253) – (1.253)
Tarifa de Uso do Sistema de transmissão - TUST (723) – (723) (680) – (680)
Serviços de terceiros (437) (39) (476) (83) (185) (268)
Energia comprada (359) – (359) (191) – (191)
Aluguéis e arrendamentos (276) – (276) (206) (1) (207)
Seguros (148) – (148) (15) (72) (87)
Custo de manutenção (27) – (27) (48) – (48)
Impostos, taxas e contribuições (20) (6) (26) – – –
Outras despesas (12) (2) (14) (15) (4) (19)

(7.511) (47) (7.558) (6.344) (282) (6.626)

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. 

(a) Composição Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 2.355 2.269 43.276 45.464 45.631 47.733

2.355 2.269 43.276 45.464 45.631 47.733
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 

preços e condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer be-
nefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso 
normal das operações, a Companhia realiza contratos com partes relaciona-
das (coligadas e acionistas), relacionados à compra e venda de produtos e 
serviços, principalmente comercialização de energia.

Contas a receber  
de clientes (Nota 6)

Passivo  
circulante

Dividendos  
a pagar

Vendas  
(Nota 13) Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedade coligada
 Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 126 12 6 6 – – 797 468 411 196
 Ventos de Santo Augusto VI Energias Renováveis S.A. – – 3 – – – – – – –
 Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A. – 4 – 5 – – – – – 5
 Votorantim S.A. – – 5 5 – – – – 58 53
Sociedade controladora
 Ventos de Santo Estevão Holding S.A. – – – – 1.270 2.109 – – – –

126 16 14 16 1.270 2.109 797 468 469 254

10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual. 
(c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 2.152 2.465 4.617
 Adições (i) 6.006 1.778 7.784
Saldo no final do exercício 8.158 4.243 12.401
 Circulante 8.158 4.243 12.401

8.158 4.243 12.401
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício – 1.206 1.206
 Adições (i) 2.152 1.259 3.411
Saldo no final do exercício 2.152 2.465 4.617
 Circulante 2.152 – 2.152
 Não circulante – 2.465 2.465

2.152 2.465 4.617
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 11. Obrigações com desmobilização de ati-
vos: Política contábil: Em consonância com o CPC 27 - Ativo imobilizado, a 
mensuração das obrigações para desmobilização de ativos envolve julga-
mento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista ambiental, refere-se às 
obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio ambiente, para as condi-
ções ecologicamente similares às existentes, antes do início do projeto ou 
atividade ou de fazer medidas compensatórias, acordadas com os órgãos 
competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas condições 
pré-existentes. Essas obrigações surgem a partir do início da degradação 
ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de compromissos 

formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação precisa ser com-
pensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo ocorre quando 
ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisação, venda ou 
alienação. As obrigações consistem principalmente de custos associados 
com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de desmobili-
zação de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação (passivo), é ca-
pitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depreciado ao longo 
de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provisões. Estas esti-
mativas são revisadas anualmente pela Companhia.

2021 2020
Saldo no início do exercício 3.461 3.215
 Ajuste a valor presente 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, o capital social integralizado da Companhia é de 
R$ 35.676, composto por 35.676.100 ações ordinárias e sem valor nominal. 
13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, 
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia segue a 
estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, 
baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos com os 
clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos con-
tratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da 
transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e (v) reconhe-
cimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O mode-
lo de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer receita para 
representar a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no 
valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito em troca 
desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da Companhia 
são realizados nos ambientes livre e regulado de comercialização brasileira, 
sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsável pela contabi-
lização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A medição 
contábil do volume de energia a ser faturado decorre do processamento da 
medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas pela CCEE. O reco-
nhecimento contábil da receita é resultante dos valores a serem faturados 
aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabelecidos em cada 
contrato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente geradas, quando 
aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE que verifica a 
exposição líquida da Companhia (vendas, geração, compras e consumo), 
denominado balanço energético. Venda de energia elétrica: As operações 
de venda de energia realizadas pela Companhia são reconhecidas contabil-
mente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 13.185 9.743
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (7.784) (3.411)

5.401 6.332
ACL
 Partes relacionadas 9 797 468
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 1.961 3.867

2.758 4.335
Venda crédito de carbono 657 –
Total receita bruta 8.816 10.667
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (317) (389)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (60) (57)

(377) (446)
Receita líquida 8.439 10.221
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 652 217
 Outras receitas financeiras – 21

652 238
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (3.672) (3.893)
 Apropriações dos custos de captações (287) (287)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (59) –

(4.283) (4.426)
(3.631) (4.188)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 
2020, a Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro pre-
sumido e auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, 
para as vendas de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável 
com base na alíquota de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido como despesa de impos-
to de renda e contribuição social o montante de R$ 535 (R$ 378 em 31 de 
dezembro de 2020). 17. Instrumentos financeiros e gestão de risco:  
17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as expõem a 
diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; 
(c) risco regulatório; (d) risco socioambiental; (e) risco de não performance. 
Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Companhia segue 
a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Administração 
da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o objetivo de 
estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de gestão de 
riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanha-
mento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) 
criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Compa-
nhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, 
avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s 
ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em 
escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos finan-
ceiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito 
mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios 
aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito 
dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta 
nota, sempre são os mais conservadores das agências mencionadas.  
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a 
Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes 
para honrar os compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem 
custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e monitoramento 
da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 
12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e 
endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment grade 
fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global. A 
tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, por 
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço 
patrimonial até a data contratual do vencimento.

Até  
1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5  
anos

A partir  
de 5  

anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e financiamentos (i) 5.729 11.983 11.883 39.856 69.451
 Fornecedores 64 – – – 64
 Partes relacionadas 14 – – – 14

5.807 11.983 11.883 39.856 69.529
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e financiamentos (i) 5.674 11.417 11.706 45.303 74.100
 Fornecedores 122 – – – 127
 Partes relacionadas 16 – – – 11

5.812 11.417 11.706 45.303 74.238
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Compa-
nhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à remo-
ção e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambien-
tal. As violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores 
há multas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas téc-
nicas ou investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos limites obri-
gatórios de emissão. A Companhia considera estar de acordo com todas as 
normas ambientais aplicáveis às suas operações. (e) Risco de não perfor-
mance: A Companhia possui em seus contratos de venda de energia eólica, 
cláusulas específicas de performance, as quais delimitam uma geração míni-
ma ao decorrer do ano e do quadriênio, vinculado a garantia física compro-
metida nos leilões em que tais subsidiárias possuem negociação. Os parques 
eólicos estão expostos a fatores climáticos, tais fatores podem trazer oscila-
ção na velocidade do vento, gerando assim o risco de não atendimento do 
que está determinado no contrato e há a possibilidade de comprometer as 
receitas futuras da Companhia. 17.2 Estimativa do valor justo: Os princi-
pais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem 
como as premissas para sua valorização: Ativos financeiros - consideran-
do-se a natureza e os prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos 
valores de realização. Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com ta-
xas usuais de mercado. O valor de mercado foi calculado tendo por base o 
valor presente do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros 
atualmente disponíveis para emissão de débitos com vencimentos e termos 
similares. A Companhia divulga as mensurações do valor justo pelo nível da 
seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 - Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; Nível 2 
- Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adota-
das pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como 
preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); Em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020, os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor 
justo estão demonstrados na tabela a seguir, e foram classificados nos níveis 
1 e 2 de hierarquia de valor justo:

Valor justo medido com base em
Nível 1 Nível 2 Valor contábil

Ativos Nota 2021 2020 2021 2020 2021 2020
 Equivalentes de caixa 5 15.384 7.511 – – 15.384 7.511
 Fundo de liquidez - 
  conta reserva 5.1 3.068 2.743 – – 3.068 2.743

18.452 10.254 – – 18.452 10.254
Passivos
 Empréstimos e
  financiamentos 8 – – 40.533 49.960 45.631 47.733

18.452 10.254 40.533 49.960 45.631 47.733

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 2.355 2.657 2.892 3.127 3.361 4.066 5.162 5.660 16.351 45.631

2.355 2.657 2.892 3.127 3.361 4.066 5.162 5.660 16.351 45.631
5,2% 5,8% 6,3% 6,9% 7,4% 8,9% 11,3% 12,4% 35,8% 100%
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Títulos. A Justiça Eleitoral registrou um recorde no alistamento de eleitores de 15 a 18 anos. O 
número de alistamentos nos três primeiros meses deste ano cresceu em relação às duas últimas 
eleições gerais. São 1.144.482 novos eleitores em 2022, comparado aos 877.082 de 2018.

O presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), 
entrou com um recurso no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que fique defi-
nido que é do Congresso a 
última palavra sobre a cas-
sação de um mandato parla-
mentar. A peça foi levada à 
corte no mesmo dia em que 
o STF condenou o deputa-
do Daniel Silveira (PTB-RJ) 
a uma pena de 8 anos e 9 
meses de prisão, em regime 
inicialmente fechado, e de-
cidiu cassar o mandato do 
bolsonarista.

O agravo foi apresenta-
do dentro de uma ação de 
2018 impetrada por Rodri-
go Maia (PSDB-RJ), então 
presidente da Câmara. Na 
época, o STF condenou o 
ex-deputado Paulo Feijó 
(PP-RJ) e determinou a per-
da do cargo no Congresso, 
com a devida comunicação 
da decisão à Casa Legislati-
va para fins de mera decla-
ração.

Feijó encerrou o manda-
do em janeiro de 2019, e a 
controvérsia não foi a jul-
gamento. No último dia 5, 
o relator da matéria, minis-
tro Luís Roberto Barroso, 
declarou a perda de objeto, 
sem análise de mérito. É 
contra essa decisão de Bar-
roso que Lira recorre, para 
que o assunto seja delibera-
do pelo Supremo.

Lira avalia que a ação 
deve prosseguir por ir além 
do caso específico e para 
“impedir que prerrogativas 
constitucionais da Câmara 
dos Deputados sejam sub-
traídas”. Diz um trecho do 
pedido: “O objeto da ADPF 
[nome dado à ação] perma-
nece enquanto não reco-
nhecida a impossibilidade 
de impor-se à Mesa da Câ-
mara dos Deputados a mera 
declaração de reconheci-
mento da perda de mandato 
de Parlamentar em virtude 
de sentença penal transita-
da em julgado”.

Com o julgamento de Sil-
veira, o assunto volta à tona. 
Parte dos integrantes da 
corte entende que a perda 
do mandato é automática, 
cabendo à Câmara apenas 
cumpri-la. Uma vertente, no 
entanto, avalia que compete 
ao Legislativo autorizá-la. 
Alexandre de Moraes, autor 
do voto que levou à conde-
nação de Silveira a 8 anos 
e 9 meses de prisão em re-

gime inicialmente fechado, 
defendeu a cassação auto-
mática do mandato. As duas 
alternativas, no entanto, só 
se efetivam após o trânsito 
em julgado do caso – ou 
seja, assim que estiverem 
esgotados todos os recursos 
possíveis ao parlamentar.

Histórico
Quando a ação que inte-

ressa ao presidente da Câ-
mara ainda tramitava no 
Supremo, a Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
chegou a se manifestar so-
bre a polêmica. Em pare-
cer de fevereiro de 2019, a 
então procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
analisou o caso concreto e, 
embora tenha também in-
dicado a perda de objeto, 
analisou o mérito. Dodge 
foi contra o pedido que bus-

cava dar à Câmara a palavra 
final sobre Feijó: “O Poder 
Judiciário não precisa de 
licença para executar sua 
função de julgar e de aplicar 
penas”, afirmou.

Se a pena imposta acar-
reta prisão em regime fe-
chado por prazo que se 
projete além de um terço 
das sessões ordinárias de 
120 dias, afirmou a en-
tão chefe do Ministério 
Público Federal, “é efeito 
constitutivo automático 
do decreto condenatório 
que o apenado se ausen-
te da respectiva Casa por 
período superior a cento e 
vinte dias por sessão legis-
lativa”. “À Casa Legislativa, 
de modo vinculado, resta 
apenas a declaração desta 
perda”, disse a ex-procura-
dora-geral da República.

Em outra ação que trami-

tou no Supremo, relativa ao 
caso do ex-deputado Natan 
Donadon, Barroso fez con-
siderações sobre o tema, se-
gundo decisão de setembro 
de 2013. Donadon, então 
representante de Rondô-
nia na Câmara, ficou preso 
por meses no presídio da 
Papuda, em Brasília, após 
ser condenado a 13 anos, 
4 meses e 10 dias em regi-
me fechado por peculato e 
formação de quadrilha. Ele 
perdeu o mandato em feve-
reiro de 2014 com o apoio 
de 467 deputados – 210 a 
mais do que o mínimo ne-
cessário, que é 257 –, e ne-
nhum pela absolvição. A 
discussão foi levada ao tri-
bunal porque a Casa, em vo-
tação secreta realizada me-
ses antes, havia preservado o 
mandato do então deputado 
condenado e preso. 

FOTO  ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

 O ex-governador 
paulista venceu as 
prévias do PSDB 
para se lançar a 
presidente, mas sua 
candidatura tem 
sido minada por
colegas tucanos

Arthur Lira (PP-AL) agiu após a decisão do STF de condenar o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ)

Doria já foi avisado 
que não é candidato, 
diz Paulinho da Força

O deputado federal 
Aécio Neves (PSDB-MG) 
afirmou ao presidente do 
Solidariedade, o deputado 
federal Paulinho da Força, 
que João Doria (PSDB-SP) 
já foi avisado que não será 
candidato a presidente da 
República. Os dois esti-
veram juntos na segunda 
(18), em uma reunião em 
que também estava presen-
te o ex-governador do Rio 
Grande do Sul Eduardo 
Leite (PSDB-RS). “Eles me 
falaram que já avisaram o 
Doria que ele não será can-
didato a presidente 
da República”, disse 
o parlamentar.

Segundo ainda 
Paulinho, Aécio 
afirmou que esse 
era “o único jeito 
de salvar a candi-
datura” do tucano 
Rodrigo Garcia 
(PSDB-SP) ao go-
verno de São Paulo. 
De acordo com o 
Datafolha, dois em 
cada três (66%) 
paulistas com 16 
anos ou mais não vota-
riam de jeito nenhum em 
um candidato ao governo 
estadual apoiado por João 
Doria, e apenas 8% opta-
riam com certeza por esse 
nome. Há ainda 23% que 
talvez escolhessem um can-
didato que tivesse o apoio 
do tucano, e 3% que não 
opinaram ou responderam 
de outra forma.

Em novembro de 2021, 
o ex-governador de SP 
venceu as prévias do PSDB 
para ser indicado candidato 
à Presidência da Repúbli-
ca. Desde então, ele vem 
sendo bombardeado por 
seus adversários no par-
tido, liderados por Aécio 
Neves. O grupo defendia 
que Eduardo Leite era um 
nome mais palatável para a 
disputa e teria mais chances 

de vencer as eleições presi-
denciais. O ex-governador 
paulista, no entanto, mante-
ve até agora a candidatura, 
numa queda de braço com 
os correligionários que se 
opõem a ele.

Até mesmo o presidente 
do PSDB, Bruno Araújo, 
tem investido contra Doria. 
No decorrer desse período, 
Araújo vem afirmando a 
empresários reunidos pelo 
grupo Esfera em SP que na 
semana passada que o pac-
to do partido com a terceira 
via era maior do que as pré-

vias da legenda, vencidas 
por Doria. Por esse acordo, 
Cidadania, União Brasil, 
MDB e PSDB vão definir 
um candidato único para 
disputar a sucessão de Jair 
Bolsonaro.

Bruno Araújo afirmou 
que, caso o escolhido não 
seja Doria, ele teria que 
abrir mão da candidatura, 
no que foi lido pelos pró-
prios empresários presentes 
ao encontro como uma fri-
tura do tucano a céu aberto.

Em outro movimen-
to, Aécio declarou em 
entrevista a Tales Faria, 
no UOL, que o comando 
nacional do partido deci-
diu priorizar a eleição de 
Garcia para governador. E 
para isso o PSDB teria que 
abrir mão de ter candidato 
a presidente.

Lira tenta dar ao Congresso a 
palavra final sobre cassações
O presidente da Câmara dos Deputados entrou com um recurso no STF 
para que o Legislativo decida em definitivo sobre deputados cassados
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Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 14.676.003/0001-54

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 6.047 9.230
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 316 346
  Contas a receber de clientes 6 1.717 2.389
  Tributos a recuperar 5 26
  Outros ativos 120 2.000

8.205 13.991
 Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 2.848 2.478

2.848 2.478
  Imobilizado 7 94.783 81.491
  Intangível 147 152

94.930 81.643

  
Total do ativo 105.983 98.112

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 2.290 2.152
  Fornecedores 1.763 603
  Tributos a recolher 340 197
  Partes relacionadas 9 10 10
  Provisão de ressarcimento 10 13.496 1.667
  Outros passivos 115 137

18.014 4.766
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 44.063 45.498
  Tributos a recolher 2.637 2.637
  Provisão de ressarcimento 10 – 2.380
  Provisões 11 3.729 3.461

50.429 53.976
Total do passivo 68.443 58.742
Patrimônio líquido 12
 Capital social 64.506 52.345
 Prejuízos acumulados (26.966) (12.975)
Total do patrimônio líquido 37.540 39.370
Total do passivo e patrimônio líquido 105.983 98.112

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
 Receita líquida 13 5.305 10.296
 Custo da geração de energia 14 (13.940) (7.343)
Lucro (prejuízo) bruto (8.635) 2.953
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 14 (86) (878)

(86) (878)
Lucro (prejuízo) operacional 
 antes do resultado financeiro (8.721) 2.075
Resultado financeiro líquido 15
 Receitas financeiras 431 138
 Despesas financeiras (5.306) (5.376)

(4.875) (5.238)
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (13.596) (3.163)
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes 16 (395) (368)
Prejuízo do exercício (13.991) (3.531)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (13.991) (3.531)
Total do resultado abrangente do exercício (13.991) (3.531)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (13.596) (3.163)
 Ajustes de itens que não representam alteração
  de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 4.238 4.080
 Baixa de imobilizado 14 5.439 –
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 3.863 4.048
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 619 618
 Ajuste a valor presente de desmobilização 
  de ativos 11 (a) 265 246
 Provisões 11 3 –
 Provisão de ressarcimento 10 (c) 9.449 3.161

10.280 8.990
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 672 (35)
 Tributos a recuperar 21 –
 Partes relacionadas – 1.318
 Demais créditos e outros ativos 1.880 (1.909)
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores 1.160 (137)
 Tributos a recolher (31) (49)
 Partes relacionadas – (84)
 Demais obrigações e outros passivos (22) 13
Caixa proveniente das operações 13.960 8.107
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (3.853) (4.069)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (221) (371)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 9.886 3.667
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (340) (494)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) (22.964) (1.398)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (23.304) (1.892)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Captação de empréstimos e financiamento 8 (c) 733 543
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (2.646) (2.253)
 Adições dos custos com captações 8 (c) (13) (10)
 Redução de capital 1.1.1 (a) (839) (668)
 Aumento de capital 1.1.1 (a) 13.000 7.700
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamento 10.235 5.312
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa (3.183) 7.087
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 9.230 2.143
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 6.047 9.230

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 45.313 (9.444) 35.869
  Prejuízo do exercício – (3.531) (3.531)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (3.531) (3.501)
  Aumento de capital 7.700 – 7.700
  Redução de capital (668) – (668)
 Contribuições e distri-
  buições aos acionistas 7.032 (3.531) 3.501
Em 31 de dezembro de 2020 52.345 (12.975) 39.370
  Prejuízo do exercício – (13.991) (13.991)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (13.991) (13.991)
  Aumento de capital 1.1.1 (a) 13.000 – 13.000
  Redução de capital 1.1.1 (a) (839) – (839)
 Contribuições e distri-
  buições aos acionistas 12.161 – 12.161
Em 31 de dezembro de 2021 64.506 (26.966) 37.540

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Considerações gerais: A Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como ob-
jetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central geradora 
eólica denominada EOL Ventos de Santo Augusto VIII, bem como sua explora-
ção e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia elétrica, 
no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de setembro de 
2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Estevão 
Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM Energia 
Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de geração de ener-
gia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria MME nº 461/2014, 
emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui capacidade instalada 
de 18,4 MW e energia assegurada de 78.840 MW/ano e compõe o complexo 
eólico Ventos do Araripe III. As atividades são regulamentadas e fiscalizadas 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é 
vendida, em sua maioria, por meio de contratos de longo prazo no ambiente de 
contratação regulado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos 
indexados à inflação. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demons-
trações financeiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regu-
lada; • ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia Nova. 1.1 Principais eventos 
ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: 
(a) Redução e aumento de capital social: Em 15 de janeiro de 2021, em As-
sembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no mon-
tante de R$ 417, passando o capital social de R$ 52.345 (dividido em 52.345.306 
ações) para R$ 51.928 (dividido em 51.927.626 ações). Em 13 de julho de 2021, 
em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no 
montante de R$ 422, passando o capital social de R$ 51.928 (dividido em 
51.927.626 ações) para R$ 51.506 (dividido em 51.505.818 ações). Em 03 de 
agosto de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado o aumento de 
capital social, no montante de R$ 13.000, passando o capital social de R$ 51.506 
(dividido em 51.505.818 ações) para R$ 64.506 (dividido em 64.505.818 ações). 
1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 
de fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as 
empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do trans-
formador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a 
interrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto que 
o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinistro ocorri-
do em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, 
data final do conserto do transformador relativo à primeira ocorrência. Com rela-
ção à segunda ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fabricante 
do transformador e as principais empresas do setor para obtenção de parecer 
sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de substituição, e, em razão 
de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de con-
clusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento da geração de 
energia do complexo foi refletida na provisão para ressarcimento anual que a 
Companhia apura mensalmente em razão da efetiva geração de energia, com 
consequente redução na receita líquida, até que a situação seja normalizada. 
Esse impacto foi minimizado em razão de apólice de seguro que a Companhia 
possui para os principais riscos associados aos ativos, incluindo danos aos 
transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros cessantes. Du-
rante o segundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora indireta VTRM 
discutiu junto à seguradora as premissas envolvidas no cálculo da indenização 
para os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em dezembro de 2021, após 
análise, a seguradora efetuou o pagamento para a controladora indireta VTRM, 
no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pú-
blica e impactos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo 
com um Plano Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as me-
didas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabele-
cidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, 
ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança 
dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade 
das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também 
junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento não 
foram identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste cenário, a 
Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações financeiras: (i) 
Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos do COVID-19: A 
Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 de dezembro de 
2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. 
Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da Companhia e na avalia-
ção da situação financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro 
de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: 
A Companhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da 
pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recuperável de 
seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assu-
midas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais 
contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respec-
tivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as 
obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há 
evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) 
Cumprimento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Com-
panhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. Por 
fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve impactos 
materiais em suas operações por conta da COVID-19. (iv) Cumprimento de 
obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou os 
covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2020 
atendeu adequadamente as obrigações acordadas nos contratos de emprésti-
mos e financiamento. Ainda, a Companhia avaliou os seus índices de liquidez. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia não teve impactos materiais em 
suas operações por conta da COVID-19. Entretanto, considerando que a Com-
panhia está exposta a riscos operacionais decorrentes de eventuais restrições 
legais que possam ser impostas como decorrência da COVID-19, não é possível 
assegurar que não será impactada em suas operações ou se seus resultados 
serão afetados por reflexos futuros que a pandemia poderá provocar. 2. Apre-
sentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o 
que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório Financeiro 
(International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e so-
mente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na 
sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras considerou a base 
contábil de continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que 
no caso de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a 
mensuração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas práti-
cas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) 
Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão destas demonstra-
ções financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda fun-
cional e de apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, al-
terações e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas 
normas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classifi-
cação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 
“Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em 
subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas interna-
cionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de desreconheci-
mento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos fi-
nanceiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 
“Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações 
ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) 
Concessões relacionadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de 
seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 
9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros 
- reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evi-

denciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrenda-
mentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas 
acima e não identificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 
Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis ainda não adota-
das pela Companhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB 
serão adotadas pela primeira vez em exercícios iniciados após 1° de janeiro de 
2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos 
contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 
(R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 
48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produ-
to Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combina-
ção de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de 
melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Con-
trato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura 
Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com 
início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às 
normas contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas polí-
ticas operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início 
do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com 
base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por 
definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e pre-
missas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisão de ressarcimento
11 Provisões
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignifi-
cante de mudança de valor. Compreendem disponibilidades em contas 
correntes bancárias e títulos públicos ou de instituições financeiras, em moe-
da nacional, indexados à taxa de depósito interbancário. As aplicações finan-
ceiras possuem taxa média de remuneração 96,05% a 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 6.047 495
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs – 8.735

6.047 9.230
5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: Política contábil: São os depósitos 
bancários feitos em contas com restrição de movimentação por força de cláu-
sula contratual de financiamentos, sem liquidez imediata. Os empréstimos e 
financiamentos da Companhia exigem a manutenção do fundo de liquidez em 
conta reserva como garantia, correspondente a 3 (três) vezes o valor da pres-
tação do serviço da dívida. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total de caixa 
restrito em contas reserva é de R$ 3.164 (R$ 2.824 em 31 de dezembro de 
2020). 5.2 Qualidade de créditos dos ativos financeiros: A tabela a seguir 
reflete a qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes em operações 
de caixa e equivalentes de caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 9.206 7.773
AA 2 1
AA- – 4.277
Sem rating 3 3

9.211 12.054
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição: 2021

A vencer Vencidos  até 90 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 1.698 – 1.698
ACL
 Partes relacionadas (Nota 9) 10 – 10
 Créditos a receber com a CCEE – 9 9

1.708 9 1.717
2020

A  
vencer

Vencidos  
até 90 dias

Vencidos a mais  
de 180 dias Total

ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 1.518 – – 1.518
ACL
 Partes relacionadas (Nota 9) 74 – – 74
 Créditos a receber 
  com a CCEE – 229 568 797

1.592 229 568 2.389
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento entre 45 e 60 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa Nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Provisões). Impairment do imo-
bilizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu 
valor recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável 
estimado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para deter-
minar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são 
revisados para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente 
entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisões para impairment para os ativos imobilizados. 

(i) Transferências realizadas da classe de “Obras em andamento” do imobili-
zado para a classe de “Softwares” do Intangível. 8. Empréstimos e financia-
mentos: Política contábil: São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, 
líquido dos custos de transação incorridos, e subsequentemente, são de-
monstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores cap-
tados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e 
financiamentos estejam em aberto, utilizando-se da taxa de juros efetiva.  

(a) Composição: Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 2.290 2.152 44.063 45.498 46.353 47.650

2.290 2.152 44.063 45.498 46.353 47.650
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional

(a) Composição e movimentação: 2021 2020
Aero- 

geradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Móveis e  

utensílios Veículos Terrenos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 85.392 5.120 1.209 2.641 137 551 168 2.127 97.345 95.947
 Depreciação acumulada (14.725) (715) (146) (207) (35) (26) – – (15.854) (11.814)
Saldo líquido 70.667 4.405 1.063 2.434 102 525 168 2.127 81.491 84.133
 Adições – – – – – – – 22.964 22.964 1.398
 Baixas – (5.439) – – – – – – (5.439) –
 Depreciação (3.729) (251) (42) (80) (8) (79) – – (4.189) (4.040)
 Transferências – 7.491 58 – – – – (7.593) (44) –
Saldo no final do exercício 66.938 6.206 1.079 2.354 94 446 168 17.498 94.783 81.491
Custo 85.392 7.172 1.267 2.641 137 551 168 17.498 114.826 97.345
Depreciação acumulada (18.454) (966) (188) (287) (43) (105) – – (20.043) (15.854)
Saldo no final do exercício 66.938 6.206 1.079 2.354 94 446 168 17.498 94.783 81.491
Taxas médias anuais 
 de depreciação - % 4 4 3 3 6 14

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 2.290 2.605 2.856 3.107 3.358 4.089 5.218 5.654 17.176 46.353

2.290 2.605 2.856 3.107 3.358 4.089 5.218 5.654 17.176 46.353
4,9% 5,6% 6,2% 6,7% 7,2% 8,8% 11,3% 12,2% 37,1% 100,0%

(c) Movimentação: 2021 2020
Saldo no início do exercício 47.650 48.773
 Captações 733 543
 Provisões de juros 3.863 4.048
 Adições dos custos de captações (13) (10)
 Apropriações dos custos de captações 619 618
 Juros pagos (3.853) (4.069)
 Liquidações (2.646) (2.253)
Saldo no final do exercício 46.353 47.650

(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(¹) e Ventos de Santo Estevão Holding 

S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciária 
de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obrigações previstas nos contratos. 9. Partes relacionadas: Política contábil: As transações 
com partes relacionadas são realizadas pela Companhia em condições estritamente comutativas, observando-se os preços e condições usuais de mercado e, 
portanto, não geram qualquer benefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso normal das operações, a Companhia realiza contratos 
com partes relacionadas (coligadas e acionistas), relacionados à compra e venda de produtos e serviços, principalmente comercialização de energia.

Contas a receber  
de clientes (Nota 6)

Passivo  
circulante

Vendas  
(Nota 13)

Compras e  
serviços

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedade coligada
 Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 10 9 5 4 183 123 137 180
 Ventos de Santo Augusto I Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Augusto II Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Augusto VI Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Augusto VII Energias Renováveis S.A. – 5 – 4 – – – –
 Ventos de Santo Estevão I Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Estevão II Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Estevão III Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Estevão IV Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Estevão V Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Onofre IV Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Virgílio 01 Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Virgílio 02 Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Ventos de Santo Virgílio 03 Energias Renováveis S.A. – 5 – – – – – –
 Votorantim S.A. – – 5 2 – – 58 28

10 74 10 10 183 123 195 208

10 Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimativa 
de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como ajus-
te positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de ener-
gia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do atendi-
mento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimento 
anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 90% 
da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equivalente 
ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de apuração, e 
o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em MWh que for 
inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parcelas mensais. 
Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as faixas estarão 
compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano atual de apuração 
do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tolerância são: 130% no 
primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro ano ou 100% no quar-
to ano. Para esses casos, a Companhia receberá o valor equivalente a aplica-
ção do PLD sobre o montante em MWh conforme limite de tolerância, em 
parcela única a partir do segundo mês do próximo ano contratual, mediante 
liquidação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. (b) Res-
sarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a energia fornecida seja infe-
rior a 100% da energia contratada no final de cada quadriênio, o valor do 
ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o preço contratual vigen-
te no último ano do ciclo base de apuração acrescido de 6% e o PLD médio 
do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante em MWh que for infe-
rior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que o ressarcimento anu-
al captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financeiro para energia forne-
cida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, a partir de fevereiro do 
ano subsequente ao último ano contratual de cada quadriênio, mediante liqui-
dação das faturas mensais emitidas pela Companhia à CCEE. Não há acerto 
financeiro quadrienal para energia fornecida acima dos limites, uma vez que, 
nessa hipótese, os valores serão liquidados nos critérios enquadrados no res-
sarcimento anual. (c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo inicial do exercício 1.667 2.380 4.047
 Adições (i) 7.565 1.884 9.449
Saldo final do exercício 9.232 4.264 13.496
 Circulante 9.232 4.264 13.496

9.232 4.264 13.496
Anual Quadrienal 2020

Saldo inicial do exercício – 886 886
 Adições (i) 1.667 1.494 3.161
Saldo final do exercício 1.667 2.380 4.047
 Circulante 1.667 – 1.667
 Não circulante – 2.380 2.380

1.667 2.380 4.047
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano ante-
rior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na nota 1.1.2 
(a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à CCEE que pro-
ceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Contratação de Energia 
Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano contratual apurado a partir de 
agosto de 2019, até a decisão final sobre o resultado da instauração da Audiên-
cia Pública nº 034/2019 que visa regular os procedimentos e critérios para apu-
ração da restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas. 11. Provi-
sões: (a) Obrigações com desmobilização de ativos: Política contábil: Em 
consonância com o CPC 27 - Ativo imobilizado, a mensuração das obrigações 
para desmobilização de ativos envolve julgamento sobre diversas premissas. 
Sob o ponto de vista ambiental, refere-se às obrigações futuras de restaurar/re-
cuperar o meio ambiente, para as condições ecologicamente similares às exis-
tentes, antes do início do projeto ou atividade ou de fazer medidas compensató-
rias, acordadas com os órgãos competentes, em virtude da impossibilidade do 
retorno a essas condições preexistentes. Essas obrigações surgem a partir do 
início da degradação ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir 
de compromissos formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação 
precisa ser compensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo 
ocorre quando ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisa-
ção, venda ou alienação. As obrigações consistem principalmente de custos as-
sociados com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de des-
mobilização de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação (passivo), é 
capitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depreciado ao longo de 
sua vida útil. Estes passivos são registrados como provisões. A  Companhia 

reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização de ativos 
no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o respectivo ativo 
imobilizado. Estas estimativas são revisadas anualmente pela Companhia. (b) 
Provisões de natureza tributária: Política contábil: São reconhecidas quando: 
(i) há obrigação presente legal ou não formalizada como resultado de eventos 
passados; (ii) é provável saída de recursos para liquidar a obrigação; e (iii) o valor 
pode ser estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões em relação 
às perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor presen-
te dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a qual refle-
te as avaliações atuais do mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos 
específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passa-
gem do tempo é reconhecido como despesa financeira. Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia possui apenas processos de natureza tributária com prog-
nóstico de perda possível, no montante atualizado de R$ 115 (R$ 111 em 31 de 
dezembro de 2020). (c) Composição e movimentação das provisões:

Desmobilização  
de ativos Tributárias 2021 2020

Saldo no início do exercício 3.461 – 3.461 3.215
 Adições – 3 3
 Ajuste a valor presente 265 – 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3 3.729 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021, o capital social integralizado da Companhia é de 
R$  64.506 (R$ 52.345 em 31 de dezembro de 2020) dividido em 64.505.818 
(52.345.306 em 31 de dezembro de 2020) ações ordinárias e sem valor no-
minal. 13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos 
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia 
segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com 
cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos 
com os clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas 
nos contratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do pre-
ço da transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e (v) re-
conhecimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. 
O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer recei-
ta para representar a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes 
no valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito em 
troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da Compa-
nhia são realizados nos ambientes livre e regulado de comercialização brasi-
leira, sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsável pela 
contabilização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). 
A medição contábil do volume de energia a ser faturado decorre do proces-
samento da medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas pela 
CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante dos valores a se-
rem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabele-
cidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente 
geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE 
que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, geração, compras e 
consumo), denominado balanço energético. Venda de energia elétrica: As 
operações de venda de energia realizadas pela Companhia são reconheci-
das contabilmente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 14.166 12.855
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (9.449) (3.161)

4.717 9.694
ACL
 Partes relacionadas 9 183 123
 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
  (CCEE) 103 927

286 1.050
Venda crédito de carbono 665 –
Total receita bruta 5.668 10.744
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (303) (392)
 Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica
  - TFSEE (60) (56)

(363) (448)
Receita líquida 5.305 10.296
(i) As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são 
em sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As recei-
tas com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, 
realizadas para o mercado externo. 

14. Custos e despesas:
Custo da  
geração  

de energia

Despesas  
gerais e  

administrativas 2021

Custo da  
geração  

de energia

Despesas  
gerais e  

administrativas 2020
Depreciação e amortização (4.238) – (4.238) (4.060) (20) (4.080)
Custo de manutenção (3.274) – (3.274) 454 (28) 426
Serviços de terceiros (1.981) (38) (2.019) (922) (405) (1.327)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (1.729) – (1.729) (1.435) – (1.435)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (732) – (732) (671) – (671)
Materiais (624) – (624) (101) (117) (218)
Doações e patrocínios (581) – (581) (366) – (366)
Aluguéis e arrendamentos (324) – (324) (78) (180) (258)
Seguros (156) – (156) (38) (50) (88)
Energia comprada (137) – (137) (88) – (88)
Impostos, taxas e contribuições (40) (28) (68) (5) (21) (26)
Outras despesas (124) (20) (144) (33) (57) (90)

(13.940) (86) (14.026) (7.343) (878) (8.221)
15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 431 137
 Juros sobre ativos financeiros – 1

431 138
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (3.863) (4.048)
 Apropriações dos custos de captações (619) (618)
 Despesas com captação de empréstimos (515) (457)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (44) (7)

(5.306) (5.376)
(4.875) (5.238)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Companhia 
está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para impos-
to de renda e contribuição social é calculada individualmente para a Compa-
nhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia também 
reconhece provisões por conta de situações em que é provável que valores 
adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 2020, a Com-
panhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro presumido e auferiu 
lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% (IRPJ) e 12% 
(CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, para as vendas 
de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável com base na alíquo-
ta de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021, foi reconhecido como despesa de imposto de renda e contribuição 
social o montante de R$ 395 (R$ 368 no exercício findo em 31 de dezembro de 
2020). 17. Instrumentos financeiros e gestão de risco: 17.1 Fatores de 
risco financeiro: As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos 
financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; (c) risco regulató-
rio; (d) risco socioambiental e; (e) risco de não performance. Para atenuar os 
efeitos diversos de cada fator de risco, a Companhia segue a Política Financei-
ra Votorantim, aprovada pelo Conselho de Administração da Votorantim S.A. 
(“VSA”), que é a controladora da VGE, com o objetivo de estabelecer a gover-

nança e suas macro diretrizes no processo de gestão de riscos financeiros, 
assim como indicadores de mensuração e acompanhamento. (a) Risco de 
crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) criam exposição ao ris-
co de crédito de contrapartes e emissores. A Companhia tem como política 
trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, avaliação de duas das se-
guintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s ou Standard & Poor’s. O 
rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em escala local) ou “BBB-” 
(em escala global), ou equivalente. Para ativos financeiros cujos emissores não 
atendem às classificações de risco de crédito mínimas anteriormente descri-
tas, são aplicados, como alternativa, critérios aprovados pelo Conselho de 
Administração da VSA. A qualidade de crédito dos ativos financeiros está des-
crita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta nota, sempre são os mais con-
servadores das agências mencionadas. (b) Risco de liquidez: O risco de liqui-
dez é gerenciado de acordo com a Política Financeira Votorantim, visando 
garantir recursos líquidos suficientes para honrar os compromissos financeiros 
da Companhia no prazo e sem custo adicional. Um dos principais instrumentos 
de medição e monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, obser-
vando-se prazo mínimo de 12 meses de projeção a partir da data de referência. 
A gestão de liquidez e endividamento adota métricas compatíveis às compa-
nhias investiment grade fornecidas por agências classificadoras de riscos de 
abrangência global. A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros 
da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período rema-
nescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Até  
1 ano

Entre 1 e  
3 anos

Entre 3 e  
5 anos

A partir de  
5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos 
  e financiamentos (i) 5.864 12.246 12.142 41.203 71.455
 Fornecedores 1.763 – – – 1.763
 Partes relacionadas 10 – – – 10

7.637 12.246 12.142 41.203 73.228
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos 
  e financiamentos (i) 5.735 11.540 11.818 46.188 75.281
 Fornecedores 603 – – – 603
 Partes relacionadas 10 – – – 10

6.348 11.540 11.818 46.188 75.894
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MP do Crédito quer alavancar 
R$ 23 bi em financiamentos
Programa pretende usar recursos de fundos garantidores para 
alavancar até R$ 23 bilhões em financiamentos para empresas

NACIONAL

Para os europeus da última campeã, França, os bilhetes podem ser reservados pelo site Fifa.com/tickets

Uma medida provisória 
(MP) publicada no Diário 
Oficial da União pretende 
usar recursos de fundos ga-
rantidores (fundos que ser-
vem para cobrir eventuais 
calotes) para alavancar (ser-
vir de base) até R$ 23 bilhões 
em financiamentos para em-
presas. Chamada de MP do 
Crédito, a MP 1.114/2022  
integra o Programa Crédito 
Brasil Empreendedor.  

Sem resultar em gastos 
adicionais para o Tesou-
ro Nacional, a MP altera 
regras do Fundo Garanti-
dor de Habitação Popular 
(FGHab), do Fundo Ga-
rantidor de Risco de Crédi-
to para Micro, Pequenas e 
Médias Empresas e do Fun-
do Garantidor do Progra-
ma Emergencial de Acesso 
a Crédito (Peac).

As regras facilitam a uti-
lização desses fundos para 
cobrir a inadimplência de 
empresas que conseguem 
crédito, o que agiliza a li-
beração de crédito pelos 
bancos.

Dos R$ 23 bilhões que 
servirão para alavancar o 
crédito, R$ 21 bilhões vêm 
do Programa Emergencial 
de Acesso a Crédito Fundo 

Garantidor para Investi-
mentos (Peac-FGI).

Os R$ 2 bilhões restantes 
vêm do FGHab. A MP tam-
bém permite que operações 
de crédito contratadas por 
meio do Programa Casa 
Verde e Amarela sejam co-
bertas pelo Fundo Garanti-
dor de Habitação Popular.

 “São recursos que esta-
vam parados nos bancos. 
O Tesouro não terá desem-
bolso. Com as medidas, 
o crédito foi ampliado e 
atinge um leque maior de 
empreendedores. Estamos 
democratizando o acesso 
das MPEs [micro e peque-
nas empresas] ao crédito 
em condições antes dispo-
níveis apenas para empre-
sas maiores”, destacou, em 
nota, a secretária especial 
de Produtividade e Com-
petitividade, Daniella Mar-
ques.

O Ministério da Econo-
mia também informou que 
dispensou a exigência de 
certidões negativas de dé-
bito para que as empresas 
tenham acesso a operações 
de crédito.

“Hoje, a principal difi-
culdade dos empreende-
dores para terem acesso 

ao crédito é a falta de ga-
rantias. O governo fede-
ral bancará essas garantias 
como forma de destravar 
a liquidez dos bancos para 
que mais empreendedores 
tenham acesso ao crédito”, 
acrescentou o comunicado 
da pasta.Pronampe

Pronampe
O programa lançado 

hoje, em Brasília, tam-
bém reeditou o Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronam-
pe), que forneceu crédito a 
negócios de pequeno porte 
em 2020 e 2021. No início 
do mês, o Congresso tinha 
aprovado a extensão do 
Pronampe até dezembro de 
2024.

Segundo o Ministério 
da Economia, o Pronampe 
pode movimentar até R$ 
50 bilhões em crédito nes-
te ano ao ser associado ao 
Programa Crédito Brasil 
Empreendedor. A maior 
parte desse total virá dos 
bancos, informou o Minis-
tério da Economia.

Outras medidas
Também foi lançado 

hoje, em Brasília, o Progra-
ma de Estímulo ao Crédito 
(PEC), destinado a pessoas 
físicas ou jurídicas com re-
ceita bruta de até R$ 300 
milhões por ano. O Mi-
nistério da Economia esti-
ma que, até o fim do ano, 
esse programa libere R$ 14 
bilhões em crédito para as 
empresas, principalmente 
de médio porte.

O pacote também inclui 
a redução a zero da alíquo-
ta do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF) até 
o fim de 2023 para opera-
ções do Peac, do Pronam-
pe e do PEC. O corte está 
oficializado desde o fim de 
março, quando o presiden-
te Jair Bolsonaro publicou 
decreto com a medida.

O Programa Emergen-
cial de Acesso a Crédito 
– Fundo Garantidor para 
Investimentos (Peac-F-
GI) terá juros máximos de 
2,8% ao mês. No entanto, 
segundo o Ministério da 
Economia, na média pon-
derada as taxas precisarão 
ficar entre 1,5% e 1,75% ao 
mês, dependendo da mo-
dalidade, do perfil de em-
presa e do prazo da opera-
ção de crédito.

FOTO MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Inflação entrará em 
trajetória decrescente 
depois de maio

Países espalhados pelo 
mundo inteiro estão enfren-
tando crises econômicas 
com aumento da inflação. 
De acordo com o assessor 
de Assuntos Estratégicos do 
Ministério da Economia, 
Adolfo Sachsida, a inflação 
dos Estados Unidos é a 
maior dois últimos 40 anos; 
a da Alemanha, dos últimos 
30; e a Inglaterra enfrenta a 
pior crise inflacionária em 
10 anos. As declarações fo-
ram dadas em entrevista ao 
programa Brasil em Pauta, 
da TV Brasil.

Segundo Adolfo Sach-
sida, o fenômeno atingiu 
também o Brasil, que fechou 
o ano com inflação oficial 
de 10,06%, bem acima da 
meta que poderia variar 
até 5,25%. Mesmo assim, 
a inflação de 2021 ficou 
abaixo do índice registrado 
em 2016, disse o assessor. 
Segundo Sachsida, a infla-
ção está nesse momento em 
seu pico, que deve durar até 
o fim de maio e, após esse 
período, entrará em traje-
tória convergente para as 
metas.

PIB
Durante a entrevista, 

o assessor do Ministério 
da Economia também 
comentou o crescimento 
do Produto Interno Bruto 
Brasileiro (PIB) brasileiro, 
que ficou, no ano passado, 
em 4,6%, superando o de 
países como Coreia do Sul, 
Alemanha e Japão. Segundo 
ele “foi uma grande vitória 
da política econômica”. De 
acordo com o assessor, o 
resultado comprova a reto-
mada em “V” da economia 
defendida pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

Adolfo Sachsida falou 
também sobre a retomada 

da geração de empregos. No 
ano passado foram 2,7 mi-
lhões de postos criados. Se-
gundo ele, o brasileiro está 
conseguindo voltar a traba-
lhar. “Nós estamos falando 
do maior desastre de saúde 
pública dos últimos 100 
anos. Num ambiente desse, 
o desemprego no mundo 
inteiro aumentou”, disse. 
De acordo com o assessor, 
no Brasil já retornou aos 
patamares pré-pandemia. 
“Tudo isso porque tomamos 
o conjunto correto de ações 
econômicas para preser-
var empregos”. Ele citou o 
Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e 
da Renda, em que o governo 
ajudava empresas a manter 
os trabalhadores, além de 
programas de crédito.

Banco Central
O Banco Central (BC) 

está pronto para aumen-
tar os juros mais do que o 
previsto caso a inflação seja 
maior ou mais persisten-
te que o esperado, disse o 
presidente do órgão, Ro-
berto Campos Neto. Em 
viagem aos Estados Unidos, 
ele repetiu que o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
deve elevar a taxa Selic 
(juros básicos da economia) 
para 12,75% ao ano na pró-
xima reunião, em maio, mas 
deu a entender que ajustes 
adicionais podem ocorrer.

“O Copom avalia que o 
momento exige serenidade 
para avaliar o tamanho e a 
duração dos choques atuais. 
[O comitê] persistirá em sua 
estratégia até que o processo de 
desinflação e a ancoragem das 
expectativas em torno de suas 
metas se consolide”, declarou 
Campos Neto em apresentação 
a investidores. (todas as maté-
rias são da Agência Brasil)

Países espalhados pelo mundo inteiro estão enfrentando crises 
econômicas com aumento da inflação, disse Sachsida

Acidente. Uma integrante da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti passou mal durante o desfile do 
Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, e a cadeira de rodas onde ela estava acabou imprensada 
por um carro alegórico da própria agremiação. A integrante já recebeu alta.

FOTO AGÊNCIA BRASIL
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Ventos de São João Paulo II Energia Renováveis S.A.
CNPJ: 21.840.596/0001-08

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.  Maracanaú, 26 de abril de 2022 A Diretoria.

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não  

auditado) 2021

2020 
(Não  

auditado)
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 182 346 48.141 41.493
  Tributos a recuperar 1 3 245 16
  Outros ativos 4 4 715 2.509

187 353 49.101 44.018
 Não circulante
   Partes relacionadas 6 – – 58.493 –

– – 58.493 –
  Investimentos 7 85.560 45.003 – –
  Imobilizado 8 1.317 1.368 191.636 3.090

86.877 46.371 191.636 3.090

    
Total do ativo 87.064 46.724 299.230 47.108

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não  

auditado) 2021

2020 
(Não  

auditado)
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Fornecedores 9 10 25 55.598 384
  Tributos a recolher 4 – 1.468 25

14 25 57.066 409
 Não circulante
  Empréstimos e 
   financiamentos 10 – – 153.891 –
  Tributos a recolher – – 1.223 –

– – 155.114 –
 Total do passivo 14 25 212.180 409
 Patrimônio líquido 11
  Capital social 96.718 53.991 96.718 53.991
  Ajuste de avaliação patrimonial 160 160 160 160
  Prejuízos acumulados (9.828) (7.452) (9.828) (7.452)
 Total do patrimônio líquido 87.050 46.699 87.050 46.699
Total do passivo e patrimônio líquido 87.064 46.724 299.230 47.108

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

Demonstração do Resultado  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não  

auditado) 2021

2020 
(Não  

auditado)
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 12 (207) (432) (1.166) (2.751)

(207) (432) (1.166) (2.751)
Prejuízo antes das participações 
 societárias e do resultado 
  financeiro (207) (432) (1.166) (2.751)
Resultado de participações 
 societárias
 Equivalência patrimonial 7 (2.170) (2.429) – –

(2.170) (2.429) – –
Resultado financeiro líquido 13
 Receitas financeiras 6 2 2.422 78
 Despesas financeiras (4) (3) (2.868) (172)

2 (1) (446) (94)
Prejuízo antes do imposto de 
renda e da contribuição social (2.375) (2.862) (1.612) (2.845)
Imposto de renda e 
 contribuição social 14
 Correntes (1) (1) (764) (18)
Prejuízo do exercício (2.376) (2.863) (2.376) (2.863)

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

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora e Consolidado

2021
2020 

(Não auditado)
 Prejuízo do exercício (2.376) (2.863)
 Ganho em participação – 160
Total do resultado abrangente do exercício (2.376) (2.703)

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Capital social  
a integralizar

Prejuízos  
acumulados

Ajuste de  
avaliação patrimonial

Patrimônio  
líquido

Em 1º de janeiro de 2020 (Não auditado) 6.313 (733) (4.589) – 991
   Prejuízo do exercício – – (2.863) – (2.863)
   Outros resultados abrangentes – – – 160 160
  Total do resultado abrangente do exercício – – (2.863) 160 (2.703)
 Integralização de capital – 733 – – 733
 Aumento de capital 206.882 (159.204) – – 47.678
  Contribuições e distribuições aos acionistas 206.882 (158.471) – – 48.411
Em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 213.195 (159.204) (7.452) 160 46.699
   Prejuízo do exercício – – (2.376) – (2.376)
  Total do resultado abrangente do exercício – – (2.376) – (2.376)
   Cisão Parcial 1.1.1 (a) (32.384) – – – (32.384)
   Integralização de capital 1.1.1 (a) – 75.111 – – 75.111
  Contribuições e distribuições aos acionistas (32.384) 75.111 – – 42.727
Em 31 de dezembro de 2021 180.811 (84.093) (9.828) 160 87.050

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021

2020 
(Não  

auditado) 2021

2020 
(Não  

auditado)
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Prejuízo antes do imposto de 
 renda e da contribuição social (2.375) (2.862) (1.612) (2.845)
Ajustes de itens que não 
 representam alteração de caixa e 
  equivalentes de caixa
 Equivalência patrimonial 7 (b) 2.170 2.429 – –
 Juros e variações 
  monetárias de 
   empréstimos e 
    financiamentos 10 (c) – – 506 –
 Apropriação dos custos 
  de captações 10 (c) – – 74 –
 Depreciação e 
  amortização 12 51 48 54 52

(154) (385) (978) (2.793)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Partes relacionadas – – (58.493) –
 Tributos a recuperar 2 (1) (229) (14)
 Demais créditos e outros ativos – (4) 1.794 (2.509)
Acréscimo (decréscimo) 
 em passivos
 Fornecedores (15) 6 55.214 365
 Tributos a recolher 4 (1) 2.096 7
Caixa aplicado nas operações (163) (385) (596) (4.944)
 Imposto de renda e contribuição 
  social pagos (1) – (194) –
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais

(164) (385) (790) (4.944)

Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento
 Aquisição de imobilizado 8 (a) – (413) (138.191) (1.979)
 Aquisição de investimento – (6.000) – –
 Aumento de capital em investidas (33.102) (41.272) – –
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento

(33.102) (47.685) (138.191) (1.979)

Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
 Captação de recursos 10 (c) – – 150.200 –
 Aumento de capital 33.102 48.411 33.102 48.411
 Adições dos custos 
  de captações 10 (c) – – (5.289) –
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de financiamentos

33.102 48.411 178.013 48.411

Acréscimo (decréscimo) em caixa 
 e equivalentes de caixa (164) 341 39.032 41.488
 Efeito no caixa de controladas 
  excluídas da consolidação – – (32.384) –
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 346 5 41.493 5
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 182 346 48.141 41.493
Principais transações que 
 não afetaram o caixa
Aporte de capital via 
 ativo imobilizado 1.1.1 (a) – – 42.009 –

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

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de São João Paulo II Energia Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, foi 
constituída nos termos do seu Estatuto Social, como Companhia, em 20 de 
agosto de 2014. Tem como objeto social a implantação, administração e ope-
ração de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento de projetos, a 
prestação de serviços de consultoria de projetos eólicos. A Companhia é con-
trolada direta da holding VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”), joint 
venture controlada em conjunto pela Votorantim Geração de Energia S.A. 
(“VGE”) e Canada Pension Plan Investment (“CPP Investments Board”). A 
Companhia irá explorar e operar as centrais geradoras eólicas localizadas 
nos estados de Piauí e Pernambuco relacionadas abaixo, as quais são inte-
grantes dos complexos eólicos Ventos do Piauí II e III, com previsão de 
110.600 kW de capacidade instalada:

Eólica

Central  
Geradora  

Elétrica

Resolução  
autorizativa  

(ANEEL) Estado Município

Ventos de São 
 Bernardo Energias 
  Renováveis S.A.

EOL  
Ventos de  

São  
Bernardo

9.432 de  
10/11/2020 Pernambuco Oricuri

Ventos de Santo 
 Alfredo Energias 
  Renováveis S.A.

EOL Ventos  
de São  

João Paulo II
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As controladas da Companhia encontram-se em fase pré-operacional de 
construção de seu parque eólico e a entrada em operação comercial está 
prevista para iniciar entre julho e outubro de 2022. 1.1 Principais eventos 
ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societá-
rios: (a) Cisão parcial em controladas: Em fevereiro de 2021 a VTRM, con-
troladora da Companhia, realizou reestruturação societária em seus investi-
mentos dos parques eólicos Ventos do Piauí II (“VDP II”) e Ventos do Piauí III 
(“VDP III”). Com isso efetuou uma cisão parcial na Companhia, transferindo a 
participação societária que detinha sobre as controladas da Companhia, no 
montante de R$ 32.384, que estão demonstradas a seguir:

Controladas
Percentual  

anterior
Percentual  

atual Valor
Ventos de São Ciríaco Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.966
Ventos de Santa Alexandrina Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.813
Ventos de São Caio Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.092
Ventos de Santo Antero Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 5.036
Ventos de São Crispim I Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.969
Ventos de Santo Alderico Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.375
Ventos de Santo Apolinário Energias 
 Renováveis S.A. 100% 0% 4.133

32.384
Dessa forma, a Companhia passou a deter 100% de participação apenas nas 
empresas Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A., Ventos de São Ber-
nardo Energias Renováveis S.A. e Ventos de Santo Alfredo Energias Renová-
veis S.A. Em 2021, a controladora VTRM integralizou o capital da Companhia 
no montante de R$ 75.111, passando de R$ 53.991 em 31 de dezembro de 
2020 para R$ 96.718 em 31 de dezembro de 2021, já considerando o 
 montante de R$ (32.384) de redução de capital, conforme a movimentação 
a seguir:

Mês
Transferência  

via caixa
Transferência via  
ativo imobilizado Total

 Abril 10.100 – 10.100
 Maio 23.002 – 23.002
 Setembro – 42.009 42.009

33.102 42.009 75.111
(b) Aumento e integralização de capital em controladas: Em 2021, a Com-
panhia aumentou e integralizou o capital de suas controladas no montante de 
R$ 75.111, conforme a movimentação a seguir:

Mês Controlada

Transfe- 
rência  

via caixa

Transferência  
via ativo  

imobilizado Total

 Abril
Ventos de Santo Alfredo  

Energias Renováveis S.A. 2.900 – 2.900

 Maio
Ventos de Santo Alfredo  

Energias Renováveis S.A. 8.534 – 8.534

 Julho
Ventos de Santo Alfredo  

Energias Renováveis S.A. – 11.763 11.763

 Abril
Ventos de São Bernardo  

Energias Renováveis S.A. 4.100 – 4.100

 Maio
Ventos de São Bernardo  

Energias Renováveis S.A. 6.426 – 6.426

 Julho
Ventos de São Bernardo  

Energias Renováveis S.A. – 16.803 16.803

 Abril
Ventos de São Ciro  

Energias Renováveis S.A. 3.100 – 3.100

 Maio
Ventos de São Ciro  

Energias Renováveis S.A. 8.043 – 8.043

 Julho
Ventos de São Ciro  

Energias Renováveis S.A. – 13.443 13.443
33.102 42.009 75.111

1.1.2 Outros eventos: (a) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde 
pública e impactos na economia mundial, a Companhia e sua controlada in-
formam que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta pan-
demia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em 
linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e 
internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos no 
que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, par-
ceiros e comunidades, e à continuidade do negócio. A Companhia e sua con-
trolada estão avaliando o assunto também junto aos seus fornecedores e 
demais credores e até o momento não foram identificados impactos materiais 
para os seus negócios. (i) Cumprimento de obrigações assumidas com 
fornecedores: A Companhia e sua controlada avaliaram seus principais con-
tratos de suprimento, junto aos fornecedores e concluiu que, apesar dos im-
pactos causados pela pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas 
e, portanto, nesse momento não há evidências ou formalizações de insolvên-
cia ou falta de liquidez dos contratos. (ii) Cumprimento de obrigações em 
contratos de dívidas - covenants: A Companhia avaliou os covenants con-
tidos nos contratos de dívidas de suas controladas em 31 de dezembro de 
2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento das obriga-
ções acordadas.
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas 
contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o 
que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório Finan-
ceiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo 
( International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, 
e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas considerou a base contábil de continuidade 
operacional, o custo histórico como base de valor, exceto no caso de certos 
ativos e passivos financeiros, que foram ajustados para refletir a mensuração 
ao valor justo. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 05 de abril 
de 2022. 2.2 Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades so-
bre as quais detém controle, isto é, quando está exposta ou tem direito a re-
tornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de 
dirigir as atividades relevantes da investida. As principais empresas controla-
das incluídas na consolidação estão descritas Nota 2.2 (c). (a) Controladas: 
As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o contro-
le é transferido para a Companhia. Transações, saldos e resultados de transa-
ções entre controladas da Companhia são eliminados. Na aquisição, as polí-
ticas contábeis das controladas são alteradas quando necessário, para 
assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. (b) 
Operação em conjunto (joint operation): Operação em conjunto (joint ope-
ration) é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes que 
detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm obri-
gações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são denomina-
das de operadores em conjunto. As operações em conjunto são contabiliza-
das nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as 
obrigações contratuais da Companhia. Dessa forma, os ativos, passivos, re-
ceitas e despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjun-
to são contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras de for-
ma proporcional à participação das controladas da Companhia na controlada 
em conjunto. As controladas da Companhia possuem participação de: (a) 
17,02%, pela Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A., na empresa 
Consórcio Ventos do Piauí II, havendo controle em conjunto com as consor-
ciadas: i) Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A.; ii) Ventos de 
São Crispim I Energias Renováveis S.A.; iii) Ventos de São Ciríaco Energias 
Renováveis S.A.; iv) Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. (b) 
21,74% e 15,22%, pelas empresas Ventos de São Bernardo Energias Reno-
váveis S.A. e Ventos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A., respectiva-
mente, na empresa Consórcio Ventos do Piauí III, havendo controle em con-
junto com as consorciadas: (i) Ventos de Santo Apolinário Energias 
Renováveis S.A.; (ii) Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A.; 

(iii) Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A.
Os Consórcios têm por objeto a construção, manutenção, operação e uso de 
determinados ativos comuns, especialmente a subestação coletora, a subes-
tação seccionadora/ elevadora, a linha de transmissão e a rede média tensão, 
entre outros, para uso de todas as Consorciadas. (c) Empresas controladas 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas:

2021 2020

Controladas

Capital  
votante  

e total

Capital  
votante  

e total Localização
Atividade  
principal

Ventos de São Bernardo 
 Energias Renováveis S.A.100,00% 100,00%

Pernambuco 
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santo Alfredo 
 Energias Renováveis S.A.100,00% 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de São Ciro 
 Energias Renováveis S.A.100,00% 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santa 
 Alexandrina Energias 
  Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santo Alderico 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santo Antero 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Pernambuco 
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de Santo Apolinário 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de São Caio 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de São Ciríaco 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

Ventos de São Crispim I 
 Energias Renováveis S.A. – 100,00%

Piauí  
- Brasil

Geração de  
energia elétrica

(i) Para fins de consolidação são considerados os percentuais de 100% de 
participação societária, visto que a Companhia é detentora da totalidade de 
ações ordinárias de sua controlada. 2.3 Moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de apresentação da 
Companhia é o Real (“R$”).
3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo 
CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis 
adotadas pela Companhia e suas controladas: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 1° de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulan-
te e não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demons-
trações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos” 
(v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 
25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões 
relacionadas à COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; 
(vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 
48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - re-
conhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evi-
denciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arren-
damentos”. A Companhia e suas controladas analisaram as emendas às 
normas contábeis mencionadas acima e não identificaram impactos em suas 
políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas 
às normas contábeis ainda não adotadas pela Companhia e suas contro-
ladas: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 
pela primeira vez em exercícios iniciados após 1° de janeiro de 2022: (i) Revi-
são de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, 
nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/
IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto 
Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Pas-
sivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combina-
ção de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de 
melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; 
Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Referências à Es-

trutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos períodos 
anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia e suas 
controladas analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas aci-
ma e não identificaram impactos em suas políticas operacionais e contábeis 
a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022.
4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, 
a Companhia e suas controladas fazem estimativas com relação ao futuro. 
Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente ava-
liados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstân-
cias. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As 
estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados re-
ais. Em 31 de dezembro de 2021, considerando que a Companhia encontra-
se em fase pré-operacional, não há estimativas e premissas que apresentam 
risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.
5. Caixa e equivalentes de caixa: Política contábil: Incluem o caixa, os 
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. O caixa e equivalen-
tes de caixa em moeda nacional compreendem disponibilidades em contas 
correntes bancárias indexados à taxa de depósito interbancário. As aplica-
ções financeiras possuem taxa média de remuneração entre 90,62% e 
102,50% do CDI.

Controladora Consolidado

2021
2020 

(Não auditado) 2021
2020 

(Não auditado)
Moeda nacional
 Caixa e bancos 117 112 967 278
 Certificados de Depósitos 
  Bancários - CDBs 65 234 47.174 41.215

182 346 48.141 41.493
5.1 Qualidade de créditos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete 
a qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes em operações de 
caixa e equivalentes de caixas:

Controladora Consolidado
Rating local Rating local

2021
2020 

(Não auditado) 2021
2020 

(Não auditado)
AAA 182 346 48.141 41.493

182 346 48.141 41.493
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas.
6. Partes relacionadas: Política contábil: As transações com partes relacio-
nadas são realizadas pela Companhia em condições estritamente comutati-
vas, observando-se os preços e condições usuais de mercado e, portanto, 
não geram qualquer benefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à 
Companhia. No curso normal das operações, a Companhia realiza contratos 
com partes relacionadas, relacionados, principalmente, à administração do 
consórcio.

Consolidado
Ativo não circulante

2021
Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. 9.080
Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. 9.070
Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. 9.986
Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. 7.262
Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. 9.070
Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. 7.428
Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. 6.597

58.493
Os saldos a receber referem-se à aquisição de ativo imobilizado realizado 
diretamente pelas controladas Ventos de Santo Alfredo Energias Renováveis 
S.A. e Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A., na condição de consor-
ciadas líderes.
7. Investimentos: Política contábil: Os investimentos em entidades contro-
ladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP) a partir 
da data em que elas se tornam sua coligada, empreendimento controlado em 
conjunto ou controlada. Para ser classificada como entidade controlada em 
conjunto, deve existir acordo contratual que permite a Companhia controle 
compartilhado da entidade e dá a Companhia direito aos ativos líquidos da 
entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos 
específicos. (a) Composição:

Controladora

Informações em  
31 de dezembro de 2021

Percentual de  
participação  

votante e total (%)

Resultado de  
equivalência  

patrimonial Saldo
Patrimônio  

líquido
Prejuízo  

do exercício 2021 2020 2021
2020 

(Não auditado) 2021
2020 

(Não auditado)
Investimentos avaliados por equivalência patrimonial
 Ventos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A. 26.354 (677) 100,00% 100,00% (677) (201) 26.354 3.836
 Ventos de São Bernardo Energias Renováveis S.A. 31.221 (805) 100,00% 100,00% (805) (282) 31.221 4.696
 Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A. 27.985 (688) 100,00% 100,00% (688) (214) 27.985 4.087
 Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (279) – 4.813
 Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (228) – 4.375
 Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (276) – 5.036
 Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (212) – 4.133
 Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (213) – 4.092
 Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (262) – 4.966
 Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. – – 0,00% 100,00% – (262) – 4.969

(2.170) (2.429) 85.560 45.003

(b) Movimentação:
Controladora

2021
2020 

(Não auditado)
Saldo no início do exercício 45.003 –
 Equivalência patrimonial (2.170) (2.429)
 Ganho em participação em investidas – 160
 Aquisições de investimentos – 6.000
 Aumento de capital em investidas 
  (Nota 1.1.1(b)) 75.111 41.272
 Cisão parcial de investimento (Nota 1.1.1(a)) (32.384) –
Saldo no final do exercício 85.560 45.003
8. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de aqui-
sição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo históri-
co também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou 
construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no 
valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme apro-
priado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômicos fu-
turos associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com segu-
rança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Reparos e 
manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que são 
incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do 
ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de de-
sempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do valor 
da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) des-
pesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A depreciação 
dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os cus-
tos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vinculados 
à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela Com-
panhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa 
Nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. Impairment do imobilizado: O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável 
quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acor-
do com os critérios adotados pela Companhia para determinar o valor recupe-
rável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar 
a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por 
impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do 
ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia e sua controlada não identificaram a necessidade de provisões 
para impairment para os ativos imobilizados.

(a) Composição e movimentação:
Consolidado

Máquinas e  
equipamentos

Obras em  
andamento 2021

2020 
(Não  

auditado)
Saldo no início do exercício
 Custo 602 2.554 3.156 1.017
 Depreciação acumulada (66) – (66) (14)
Saldo líquido 536 2.554 3.090 1.003
 Adições (i) – 189.812 189.812 1.401
 Depreciação (54) – (54) (52)
 Efeito de controladas 
  excluídas da 
   consolidação (i) (45) (1.167) (1.212) –
 Efeito de controladas 
  incluídas da consolidação – – – 738
Saldo no final do exercício 437 191.199 191.636 3.090
 Custo 557 191.199 191.756 3.156
 Depreciação acumulada (120) – (120) (66)
Saldo líquido no final 
 do exercício 437 191.199 191.636 3.090
Taxas médias anuais 
 de depreciação - % 5
(i) O valor de adições compreende o saldo de adiantamento de ativos, no 
montante de R$ 42.009, em forma de aumento de capital realizado pela con-
troladora VTRM, conforme Nota 1.1.1 (a). Adicionalmente, houve capitaliza-
ção dos juros sobre empréstimos no valor de R$ 8.400.
9. Fornecedores: Consolidado

2021
2020 

(Não auditado)
Fornecedores de materiais 54.774 384
Fornecedores de serviços 824 –

55.598 384
10. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se da 
taxa de juros efetiva.
(a) Composição: Consolidado

Não circulante
Modalidade Encargos anuais médios 2021
Moeda nacional
  BNDES TLP + 4,56% 153.891

153.891
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
TLP - Taxa de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

(b) Perfil de vencimento:
Consolidado

Modalidade 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
 Moeda nacional
  BNDES 5.180 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 106.723 153.891

5.180 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 6.998 106.723 153.891
3,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 69,6% 100,0%

(c) Movimentação:
Consolidado

2021
Saldo no início do exercício –
 Captações 150.200
 Juros e atualização monetária 8.906
 Adições dos custos de captações (5.289)
 Apropriação dos custos de captações 74
Saldo no final do exercício 153.891
(d) Garantias:
Modalidade Garantias

BNDES

VTRM Energia Participações S.A.
Contas reservas;
Penhor de ativos e ações;
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(e) Condições restritivas: Os empréstimos e financiamentos obtidos pela 
Companhia e suas controladas exigem o cumprimento de algumas cláusulas 

restritivas financeiras, sob pena de antecipação de vencimento das dívidas 
vinculadas. Ainda, o não cumprimento das obrigações ou restrições mencio-
nadas pode ocasionar a inadimplência em relação a outras obrigações con-
tratuais (cross default), dependendo de cada contrato de empréstimo e finan-
ciamento. Adicionalmente, os empréstimos e financiamentos da Companhia 
exigem a apresentação do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD a 
partir de 2023, anualmente, relativamente ao ano anterior.
11. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021, o capital social da Companhia é de R$ 96.718, sendo o 
montante de R$ 180.811 de capital social e o montante de R$ 84.093 de ca-
pital a integralizar (capital social parcialmente integralizado de R$ 53.991 em 
31 de dezembro de 2020, sendo o montante de R$ 213.195 de capital social 
e o montante de R$ 159.204 de capital a integralizar), dividido em 291.860.892 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (831.593.043 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal em 31 de dezembro de 2020).

12. Despesas gerais e administrativas:

Controladora Consolidado

2021

2020 

(Não auditado) 2021

2020 

(Não auditado)

Serviços de terceiros (17) (194) (767) (2.232)

Aluguéis e arrendamentos (123) (163) (203) (199)

Doações – – – (80)

Depreciação (51) (48) (54) (52)

Impostos, taxas e 

 contribuições – (26) (102) (29)

Materiais (11) – (13) (10)

Custo de manutenção – – (3) (2)

Outros (5) (1) (24) (147)

(207) (432) (1.166) (2.751)
13. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e finan-
ciamentos e sobre aplicações financeiras, que são reconhecidos no resultado 
do exercício pelo regime de competência.

Controladora Consolidado

2021

2020 

(Não  

auditado) 2021

2020 

(Não  

auditado)

Receitas financeiras

 Rendimentos sobre 

  aplicações financeiras 6 2 2.422 23

 Outras receitas financeiras – – – 55

6 2 2.422 78

Despesas financeiras

 Juros sobre empréstimos 

  e financiamentos – – (8.906) –

 Capitalização de juros sobre 

  empréstimos - CPC 20 – – 8.400 –

 Apropriação de custos de captação – – (74) –

 Despesas com captação de empréstimos – – (2.126) –

 Despesas bancárias (4) (3) (4) (3)

 Outras despesas financeiras – – (158) (169)

(4) (3) (2.868) (172)

2 (1) (446) (94)
14. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 2020, 
a Companhia e suas controladas recolheram os respectivos tributos com 
base no lucro presumido e auferiram lucro tributável sobre as receitas finan-
ceiras. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas 
controladas reconheceram como despesa de imposto de renda e contribuição 
social o montante de R$ 764 (R$ 18 em 31 de dezembro de 2020).
15. Instrumentos financeiros e gestão de risco: 15.1 Fatores de risco fi-
nanceiro: As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financei-
ros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; (c) risco regulatório; 
(d) risco socioambiental. Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de 
risco, a Companhia segue a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo 
Conselho de Administração da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora 
da VGE, com o objetivo de estabelecer a governança e suas macrodiretrizes 
no processo de gestão de riscos financeiros, assim como indicadores de 
mensuração e acompanhamento. (a) Risco de crédito: As aplicações finan-
ceiras (alocação de caixa) criam exposição ao risco de crédito de contrapar-
tes e emissores. A Companhia tem como política trabalhar com emissores 
que possuam, no mínimo, avaliação de duas das seguintes agências de 
 rating: Fitch Ratings, Moody’s ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido 
para as contrapartes é “A” (em escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou 
equivalente. Para ativos financeiros cujos emissores não atendem às classifi-
cações de risco de crédito mínimas anteriormente descritas, são aplicados, 
como alternativa, critérios aprovados pelo Conselho de Administração da 
VSA. A qualidade de crédito dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.1. 
Os ratings divulgados nesta nota, sempre são os mais conservadores das 
agências mencionadas. (b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerencia-
do de acordo com a Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos 
líquidos suficientes para honrar os compromissos financeiros da Companhia 
no prazo e sem custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e 
monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se 
prazo mínimo de 12 meses de projeção a partir da data de referência. A ges-
tão de liquidez e endividamento adota métricas compatíveis às companhias 
investment grade fornecidas por agências classificadoras de riscos de abran-
gência global. A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da 
Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanes-
cente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Controladora
Até  

1 ano
Entre 1  

e 3 anos
Entre 3  

e 5 anos
A partir  

de 5 anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Fornecedores 10 – – – 10

10 – – – 10
Em 31 de dezembro de 2020
 Fornecedores 25 – – – 25

25 – – – 25
Consolidado

Até  
1 ano

Entre 1  
e 3 anos

Entre 3  
e 5 anos

A partir  
de 5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e 
  financiamentos (i) (224) 24.858 26.689 183.048 234.371
 Fornecedores 55.598 – – – 55.598

55.374 24.858 26.689 183.048 289.969
Em 31 de dezembro de 2020
 Fornecedores 384 – – – 384

384 – – – 384
(i) Os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa contratuais.
(c) Risco regulatório: As atividades da Companhia e suas controladas são 
regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente 
regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Companhia e suas 
controladas. (d) Risco socioambiental: A Companhia e suas controladas 
estão sujeitas a inúmeras leis ambientais, regulamentos, tratados e conven-
ções, que determinam à remoção e limpeza de contaminação do ambiente ou 
relativas à proteção ambiental. As violações à regulamentação ambiental 
existente expõem os infratores há multas e sanções pecuniárias substanciais 
e poderão exigir medidas técnicas ou investimentos de forma a assegurar o 
cumprimento dos limites obrigatórios de emissão. A Companhia e suas con-
troladas consideram estar de acordo com todas as normas ambientais aplicá-
veis às suas operações. 15.2 Estimativa do valor justo: Os principais instru-
mentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como as 
premissas para sua valorização: Ativos financeiros - considerando-se a na-
tureza e os prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos valores de 
realização. Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com taxas usuais de 
mercado. O valor de mercado foi calculado tendo por base o valor presente do 
desembolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros atualmente disponíveis 
para emissão de débitos com vencimentos e termos similares. A Companhia 
e suas controladas divulgam as mensurações do valor justo pelo nível da se-
guinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 - Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; Nível 2 
- Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adota-
das pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como 
preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); Em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020, os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor 
justo estão demonstrados na tabela a seguir e foram classificados nos níveis 
1 e 2 de hierarquia de valor justo:
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ECONOMIA

  
Intersolar Summit Brasil 
Nordeste e 11º Congresso RTI 
Provedores de Internet e 13º 
Congresso RTI Data Centers
Data: 27 e 28 de abril de 
2022
Local: Centro de Eventos de 
Fortaleza

  
2º Bora! Design - 
Ideias e práticas para 
uma cidade criativa, 
inclusiva e acolhedora
Museu da Fotografia 
Fortaleza
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Ventos de Santo Estevão I Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 16.712.566/0001-86

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 18.794 10.099
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 435 477
  Contas a receber de clientes 6 2.481 5.183
  Tributos a recuperar 55 18
  Outros ativos 297 230

22.062 16.007
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 3.803 3.429

3.803 3.429
  Imobilizado 7 105.166 110.613
  Intangível 17 23

105.183 110.636

  
Total do ativo 131.048 130.072

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.395 3.273
  Fornecedores 124 202
  Tributos a recolher 352 178
  Partes relacionadas 9 16 19
  Provisão de ressarcimento 10 23.017 4.987
  Outros passivos – 2

26.904 8.661
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 63.780 66.929
  Provisão de ressarcimento 10 – 5.411
  Obrigações com desmobilização de ativos 11 3.726 3.461

67.506 75.801
Total do passivo 94.410 84.462
Patrimônio líquido 12
 Capital social 50.241 51.396
 Prejuízos acumulados (13.603) (5.786)
Total do patrimônio líquido 36.638 45.610
Total do passivo e patrimônio líquido 131.048 130.072

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 8.138 12.129
Custo da geração de energia 14 (9.922) (8.711)
Lucro (prejuízo) bruto (1.784) 3.418
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (49) (348)

(49) (348)
Lucro (prejuízo) operacional antes
 do resultado financeiro (1.833) 3.070
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 804 256
Despesas financeiras (6.149) (6.410)

(5.345) (6.154)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (7.178) (3.084)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 16 (639) (455)
Prejuízo do exercício (7.817) (3.539)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (7.817) (3.539)
Total do resultado abrangente do exercício (7.817) (3.539)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (7.178) (3.084)
 Ajustes de itens que não representam
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 5.453 5.452
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.397 5.716
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 420 420
 Ajuste a valor presente de
  desmobilização de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 12.619 6.550

16.976 15.300
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 2.702 (138)
Tributos a recuperar (37)
 Partes relacionadas – 234
 Demais créditos e outros ativos (67) 31
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (78) (324)
 Tributos a recolher (121) (150)
 Partes relacionadas (3) (205)
 Demais obrigações e outros passivos (2) (17)
Caixa proveniente das operações 19.370 14.731
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.386) (5.741)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (344) (440)
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 13.640 8.550
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Resgate de investimento em conta reserva (332) (627)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (332) (635)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.458) (3.013)
 Redução de capital 1.1.1 (a) (1.155) (918)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (4.613) (3.931)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 8.695 3.984
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 10.099 6.115
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 18.794 10.099

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 52.314 (2.247) 50.067
 Prejuízo do exercício – (3.539) (3.539)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (3.539) (3.539)
  Redução de capital (918) – (918)
  Total de contribuições e
   distribuições aos acionistas (918) (3.539) (4.457)
Em 31 de dezembro de 2020 51.396 (5.786) 45.610
  Prejuízo do exercício – (7.817) (7.817)
 Total resultado abrangente 
  do exercício – (7.817) (7.817)
  Redução de capital 1.1.1 (a) (1.155) – (1.155)
 Contribuições e
  distribuições aos acionistas (1.155) – (1.155)
Em 31 de dezembro de 2021 50.241 (13.603) 36.638

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão I Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão I, bem como sua ex-
ploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de maio 
de 2015. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de Santo Este-
vão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da VTRM 
Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de gera-
ção de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Portaria 
MME nº 180/2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. Possui 
capacidade instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 119.136 MW/ano 
e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As atividades são regula-
mentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais eventos ocorridos duran-
te o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Redução 
de capital: Durante o primeiro semestre de 2021, em Assembleia Geral 
Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no montante de 
R$ 1.155, passando o capital social de R$ 51.396 (dividido em 51.395.972 
ações) para R$ 50.241 (dividido em 50.241.267 ações). 1.1.2 Outros even-
tos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de fevereiro de 
2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as empresas 
do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transforma-
dor de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a in-
terrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto que 
o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinistro 
ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 
29 de abril, data final do conserto do transformador relativo à primeira ocor-
rência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração da Companhia 
acionou o fabricante do transformador e as principais empresas do setor para 
obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de 
substituição, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu 
reparo, com prazo previsto para abril de 2022. A interrupção do escoamento 
da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para ressarci-
mento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva ge-
ração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a si-
tuação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. 
(b) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): 
Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o 
Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impac-
tos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Pla-
no Corporativo de Resposta a esta pandemia, vem tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabeleci-
das pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimi-
zar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e se-
gurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à 
continuidade das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o 
assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e 
até o momento não foram identificados impactos materiais para os seus ne-
gócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas 
demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes 
dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas 
a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil 
recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas 
políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação financeira dos 
credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao va-
lor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os 
indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu 
que não há indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imo-
bilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com 
clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de 
fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, 
e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações 
financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-
ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas nor-
mas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/
CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do 
IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das nor-
mas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de 
desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 
“Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao 
IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contratos 
onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas à COVID-19: alterações 
ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank 
Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 
39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 
7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contra-
tos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou im-
pactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emi-
tidas e emendas as normas contábeis ainda não adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 
pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Re-
visão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contá-
beis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 
(R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, 

CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico 
e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Pro-
visões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 
- Combinação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas 
ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso 
pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Refe-
rências à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos 
períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia 
analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identi-
ficou impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados 
retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz es-
timativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência históri-
ca e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considera-
das razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são reco-
nhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam 
risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contem-
pladas nas respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilizações de ativos
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignificante de 
mudança de valor. Compreendem disponibilidades em contas correntes bancá-
rias e títulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda nacional, inde-
xados à taxa de depósito interbancário. As aplicações financeiras possuem 
taxa média de remuneração entre 96,05% e 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 736 597
 Quotas de fundos de investimentos (i) 7.242 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 10.816 9.502

18.794 10.099
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 4.238 (R$ 3.906 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de 
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 18.862 9.337
AA 4.170 2
AA- – 4.666

23.032 14.005
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021

A vencer
Vencidos  

até 90 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.121 138 2.259
ACL
 Camara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) – 131 131
 Partes relacionadas (Nota 9) 91 – 91

2.212 269 2.481
2020

A  
vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
há mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.040 – – 2.040
ACL
 Camara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) – 717 2.410 3.127
 Partes relacionadas (Nota 9) 16 – – 16

2.056 717 2.410 5.183
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Obrigações com desmobilização 
de ativos). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um ativo é imedia-
tamente baixado para seu valor recuperável quando o valor contábil é maior do 
que o valor recuperável estimado, de acordo com os critérios adotados pela 
Companhia para determinar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à 
depreciação são revisados para verificar a necessidade de impairment sempre 
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montan-
te excedente entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessi-
dade de provisões para impairment para os ativos imobilizados. 

(a) Composição e movimentação:
2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 117.468 8.677 919 2.641 459 130.164 130.156
 Depreciação acumulada (18.072) (1.147) (125) (207) – (19.551) (14.105)
Saldo líquido 99.396 7.530 794 2.434 459 110.613 116.051
 Depreciação (5.044) (293) (30) (80) – (5.447) (5.446)
 Transferências – 8 – – (8) – –
 Saldo no final do exercício 94.352 7.245 764 2.354 451 105.166 110.613
 Custo 117.468 8.685 919 2.641 451 130.164 130.164
 Depreciação acumulada (23.116) (1.440) (155) (287) – (24.998) (19.551)
Saldo no final do exercício 94.352 7.245 764 2.354 451 105.166 110.613
Taxas médias anuais de depreciação - % 5 5 3 3

das (coligadas e acionistas), relacionados à compra e venda de produtos e 
serviços, principalmente comercialização de energia.

Contas a  
receber de  

clientes (Nota 6)
Passivo  

circulante
Vendas  

(Nota 13) Compras
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Sociedades coligadas 
 e Holding do Grupo 
  Votorantim
 Votener - Votorantim 
  Comercializadora
   de Energia Ltda. 91 16 9 8 595 348 303 180
 Ventos de Santo
  Augusto VIII Energias 
   Renováveis S.A. – – – 5 – – 5 142
 Votorantim S.A. – – 7 6 – – 79 73

91 16 16 19 595 348 387 395
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de  
cada quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela 
Companhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia  
fornecida acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão 
liquidados nos critérios enquadrados no ressarcimento anual. 
(c) Composição e movimentação:

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 4.987 5.411 10.398
 Adições (i) 9.888 2.731 12.619
Saldo no final do exercício 14.875 8.142 23.017
 Circulante 14.875 8.142 23.017

14.875 8.142 23.017
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício 311 3.537 3.848
 Adições (i) 4.676 1.874 6.550
Saldo no final do exercício 4.987 5.411 10.398
 Circulante 4.987 – 4.987
 Não circulante – 5.411 5.411

4.987 5.411 10.398
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 

14. Custos e despesas:
Custo da geração  

de energia
Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.453) – (5.453) (5.432) (20) (5.452)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.220) – (2.220) (1.703) – (1.703)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (972) – (972) (903) – (903)
Custo de manutenção (23) – (23) (48) – (48)
Aluguéis e arrendamentos (341) – (341) (278) (1) (279)
Serviços de terceiros (355) (38) (393) (81) (218) (299)
Energia comprada (264) – (264) – – –
Seguros (204) – (204) (51) (70) (121)
Custo com suprimento de energia (1) – (1) (170) – (170)
Imposto e Taxas – (11) (11) – – –
Outras despesas (89) – (89) (45) (39) (84)

(9.922) (49) (9.971) (8.711) (348) (9.059)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 804 256

804 256
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.397) (5.716)
 Apropriações dos custos de captações (420) (420)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (67) (28)

(6.149) (6.410)
(5.345) (6.154)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 
2020, a Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro pre-
sumido e auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, 
para as vendas de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável 
com base na alíquota de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido como despesa de impos-
to de renda e contribuição social o montante de R$ 639 (R$ 455 em 31 de 
dezembro de 2020). 17. Instrumentos financeiros e gestão de risco: 
17.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as expõem a 
diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; 
(c) risco regulatório; (d) risco socioambiental e (e) risco de não performance. 
Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Companhia segue 
a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Administração 
da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o objetivo de 
estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de gestão de 
riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanha-
mento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) 
criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Compa-
nhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, 
avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s 
ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em 
escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos finan-
ceiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito 
mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios 
aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito 
dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta 
nota, sempre são os mais conservadores das agências mencionadas. 
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a 
Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes 
para honrar os compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem 
custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e monitoramento 
da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 
12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e 
endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment grade 
fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global.  
A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, 
por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no  
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Até  
1 ano

Entre  
1 e 3  
anos

Entre  
3 e 5  
anos

A partir  
de 5  

anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e financiamentos (i) 8.360 17.452 17.294 59.528 102.634
 Fornecedores 124 – – – 124
 Partes relacionadas 16 – – – 16

8.500 17.452 17.294 59.528 102.774
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e financiamentos (i) 8.276 16.640 17.037 67.430 109.383
 Fornecedores 202 – – – 202
 Partes relacionadas 19 – – – 19

8.497 16.640 17.037 67.430 109.604
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Compa-
nhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à remo-
ção e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambien-
tal. As violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores 
há multas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas téc-
nicas ou investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos limites obri-
gatórios de emissão. A Companhia considera estar de acordo com todas as 
normas ambientais aplicáveis às suas operações. (e) Risco de não perfor-
mance: A Companhia possui em seus contratos de venda de energia eólica, 
cláusulas específicas de performance, as quais delimitam uma geração míni-
ma ao decorrer do ano e do quadriênio, vinculado a garantia física compro-
metida nos leilões em que tais subsidiárias possuem negociação. Os parques 
eólicos estão expostos a fatores climáticos, tais fatores podem trazer oscila-
ção na velocidade do vento, gerando assim o risco de não atendimento do 
que está determinado no contrato e há a possibilidade de comprometer as 
receitas futuras da Companhia. 17.2 Estimativa do valor justo: Os princi-
pais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem 
como as premissas para sua valorização: Ativos financeiros - consideran-
do-se a natureza e os prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos 
valores de realização. Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com ta-
xas usuais de mercado. O valor de mercado foi calculado tendo por base o 
valor presente do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros 
atualmente disponíveis para emissão de débitos com vencimentos e termos 
similares. A Companhia divulga as mensurações do valor justo pelo nível da 
seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 - Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; Nível 2 
- Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adota-
das pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como 
preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços). Em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020, os ativos financeiros mensurados ao valor justo estão 
demonstrados na tabela a seguir, e foram classificados nos níveis 1 e 2 de 
hierarquia de valor justo.

Valor justo medido com base em
Nível 1 Nível 2 Valor contábil

Nota 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ativos
 Equivalentes de caixa 5 18.058 9.502 – – 18.058 9.502
 Fundo de liquidez - 
  conta reserva 5.1 4.238 3.906 – – 4.238 3.906

22.296 13.408 – – 22.296 13.408
Passivos
 Empréstimos e
  financiamentos 8 – – 40.414 73.410 67.175 70.202

22.296 – 40.414 73.410 67.175 70.202
17.3 Demonstrativo da análise de sensibilidade: O principal fator de risco 
que impacta a precificação dos instrumentos financeiros em equivalentes de 
caixa, fundo de liquidez - conta reserva e dos empréstimos e financiamentos 
é a exposição à flutuação das taxas de juros. Os cenários para estes fatores 

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva. 

(a) Composição: Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP+ 2,80% 3.395 3.273 63.780 66.929 67.175 70.202

3.395 3.273 63.780 66.929 67.175 70.202
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 A partir de 2029 Total
Moeda nacional
 Debêntures 3.395 3.816 4.150 4.483 4.817 5.817 7.374 33.323 67.175

3.395 3.816 4.150 4.483 4.817 5.817 7.374 33.323 67.175
4,9% 5,7% 6,2% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 49,6% 100%

(c) Movimentação: 2021 2020
Saldo no início do exercício 70.202 72.820
 Provisões de juros 5.397 5.716
 Apropriações dos custos de captações 420 420
 Juros pagos (5.386) (5.741)
 Liquidações (3.458) (3.013)
Saldo no final do exercício 67.175 70.202
(d) Garantias:
ModalidadeGarantias
BNDES Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding S.A.; 

Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão fiduciária de 
direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

ModalidadeGarantias
Repasse
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e 
ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emer-
gentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamentos. 9. Partes relacionadas: 
Política contábil: As transações com partes relacionadas são realizadas 
pela Companhia em condições estritamente comutativas, observando-se os 
preços e condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer be-
nefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso 
normal das operações, a Companhia realiza contratos com partes relaciona-

procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 11. Obrigações com desmobilização de ati-
vos: Política contábil: Em consonância com o CPC 27 - Ativo imobilizado, a 
mensuração das obrigações para desmobilização de ativos envolve julga-
mento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista ambiental, refere-se às 
obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio ambiente, para as condi-
ções ecologicamente similares às existentes, antes do início do projeto ou 
atividade ou de fazer medidas compensatórias, acordadas com os órgãos 
competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas condições 
pré-existentes. Essas obrigações surgem a partir do início da degradação 
ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de compromissos 
formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação precisa ser com-
pensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo ocorre quando 
ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisação, venda ou 
alienação. As obrigações consistem principalmente de custos associados 
com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de desmobili-
zação de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação (passivo), é ca-
pitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depreciado ao longo 
de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provisões. Estas esti-
mativas são revisadas anualmente pela Companhia.

2021 2020
Saldo no início do exercício 3.461 3.215
 Ajuste a valor presente 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021, o capital social integralizado da Companhia é de R$ 
50.241 (R$ 51.396 em 31 de dezembro de 2020), composto por 50.241.267 
ações (51.395.972 ações em 31 de dezembro de 2020) ordinárias e sem 
valor nominal. 13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida 
dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Compa-
nhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato 
com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos con-
tratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho pre-
vistas nos contratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação 
do preço da transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e 
(v) reconhecimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendi-
da. O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer 
receita para representar a transferência de bens ou serviços prometidos a 
clientes no valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direi-
to em troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da 
Companhia são realizados nos ambientes livre e regulado de comercializa-
ção brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsá-
vel pela contabilização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional 
(SIN). A medição contábil do volume de energia a ser faturado decorre do 
processamento da medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas 
pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante dos valores a 
serem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabe-
lecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente 
geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE 
que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, geração, compras e 
consumo), denominado balanço energético. Venda de energia elétrica:  
As operações de venda de energia realizadas pela Companhia são reconhe-
cidas contabilmente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 18.880 15.152
 Provisão de ressarcimento 10 (12.619) (6.550)

6.261 8.602
ACL
 Partes relacionadas 9 595 348
 Câmara de Comercialização
  de Energia Elétrica (CCEE) 919 3.628

1.514 3.976
Venda crédito de carbono 805 –
Total receita bruta 8.580 12.578
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (359) (372)
 Taxa de fiscalização dos serviços
  de energia elétrica - TFSEE (83) (77)

(442) (449)
Receita líquida 8.138 12.129
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo. 
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ESPORTES
Ouro. Promessas do triatlo brasileiro para Paris 2024, Miguel Hidalgo e Djenyfer Arnold foram campeões neste domingo 
(24) da Copa América em Salinas (Equador) , que concede pontos para o ranking mundial da modalidade. Natural de Salto-
-SP, Hidalgo de 21 anos foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na praia de Chipipe ao completar a prova em 56m04s.

Para os europeus da última campeã, França, os bilhetes podem ser reservados pelo site Fifa.com/tickets

Quem deseja comprar in-
gressos para a Copa do Ca-
tar precisa se apressar. A Fifa 
anunciou nesta segunda-feira 
que a segunda fase da venda 
de entradas para o Mundial 
termina na próxima quinta-
-feira, dia 28, às 6h (horário 
de Brasília). Quem deseja 
comprar os bilhetes pode re-
servá-los pelo site Fifa.com/
tickets. O torneio acontece 
entre 21 de novembro e 18 de 
dezembro deste ano.

Segundo a Fifa, nesta fase 
os ingressos ainda são sor-
teados conforme a demanda. 
Não há diferença para quem 
solicitou as entradas no pri-
meiro ou último dia do pe-
ríodo de vendas. As entradas 
serão alocadas somente após 
o encerramento oficial. Caso 
o número de bilhetes solicita-
dos exceda o estoque dispo-
nível, as entradas serão dis-
ponibilizadas através de um 
sorteio com seleção aleatória.

Quem solicitou os ingres-
sos receberá uma notificação 
da Fifa sobre a aprovação até 
o dia 31 de maio, juntamen-
te com as etapas a seguir e o 
prazo para pagar os ingressos 
atribuídos. Aqueles que não 
tiverem os pedidos aprova-
dos também serão notifica-
dos. Ao todo, são 3 milhões 
de ingressos disponíveis (2 
milhões à venda e 1 milhão 
reservados à Fifa e seus pa-
trocinadores).

Para os torcedores de fora 
da Catar, os preços dos in-
gressos individuais para a 
primeira fase variam entre 
62 euros e 200 euros (R$ 316 
a R$ 1.020). Para a final, os 
valores vão de 550 euros a 
1.460 euros (R$ 2.800 a R$ 
7.440). A faixa de preço dos 
ingressos reservados para os 

residentes do país árabe vai 
de 10 euros a 190 euros (R$ 
50 a R$ 970). Em média, os 
valores estão 30% mais caros 
em relação aos da Copa do 
Mundo de 2018.

Quem deseja comparecer 
ao Catar para acompanhar 
a Copa, em novembro e de-
zembro, terá quatro tipos de 
ingressos a disposição nesta 
primeira fase. São 32 seleções 
credenciadas. Entre eles es-
tão os “bilhetes individuais” 
(assentos específicos para 
determinada partida, dispo-
níveis para todos os jogos, 
exceto a partida de abertura e 
a final), “equipe” (para quem 
deseja acompanhar um time 
específico ao longo de sua 
trajetória no Catar, começan-
do pela primeira partida da 
fase de grupos), “quatro está-
dios” (novo tipo de ingresso 

que oferece aos torcedores a 
oportunidade de ir a quatro 
estádios diferentes em dias 
consecutivos) e “acessibili-
dade” (destinado às pessoas 
com deficiência e mobilidade 
reduzida o acesso a instala-
ções e espaços adaptados que 
cobrem uma variedade de 
necessidades).

Depois de pagar os ingres-
sos, os torcedores poderão 
reservar hospedagem e so-
licitar o cartão Hayya, que 
também servirá como uma 
permissão de entrada no 
Catar para torcedores inter-
nacionais que viajam para o 
torneio. Todos os espectado-
res, independentemente de 
serem residentes do Catar ou 
estrangeiros, precisarão do 
cartão Hayya junto com o in-
gresso da partida para entrar 
no estádio. Mais informações 

no site qatar2022.qa.

Covid-19
As autoridades do Catar 

afirmam que vão fornecer as 
diretrizes de saúde e segu-
rança necessárias para a pro-
teção dos torcedores. Todos 
devem seguir as instruções 
de viagem das autoridades 
do Catar, incluindo as regras 
e recomendações do Minis-
tério da Saúde do país. In-
formações completas sobre 
as medidas de segurança re-
lacionadas ao covid-19 serão 
comunicadas antes do início 
da competição. O Brasil é o 
cabeça de chave no Grupo 
G, que também tem Sérvia, 
Suíça e Camarões. Das 32 se-
leções participantes, 29 já são 
conhecidas, enquanto três 
serão definidas em jogos de 
repescagem em junho.

FOTO REUTERS

Fifa encerra 2a fase da venda de 
ingressos para a Copa na quinta
Para os torcedores de fora do Catar, os preços dos ingressos individuais 
para a primeira fase variam entre 62 euros e 200 euros (R$ 316 a R$ 1.020)

O rei
Vim para o Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. 

Que saudade desta terra entre as serras, terras que não 
voltam, mais.

André Bloc
No tópico sobre o jornalista André Bloc na coluna de 

sexta que passou diz quem tem, e o certo é que tem.

Zé Sarto
Nosso jovem prefeito é um homem de valor e ao mes-

mo tempo humilde ao receber críticas. Sua decisão de 
escolher a praia de Iracema para o show de 296 anos da 
cidade que ele administra foi legal e justo porque a praia 
de Iracema é parte ativa do Fortaleza.

Praia de Iracema

ESPORTE
AMADOR

Praia dos Amores que o mar carregou. praia do Estoril, 
da ponte metálica, do Lidu, do Cirandinha, do Caramuru, 
do Comercial Clube, do Centro Massapeense, do Clube dos 
Diários, do Praia Clube e do saudoso Pacoti.

CID E O ESPORTE Ele nunca esqueceu o esporte e sabe que 
uma juventude forte se faz praticando esporte. O então governador 
Cid Gomes aqui está em seu gabinete com gente ligada ao futsal.

SAUDADES Revendo meus arquivos encontrei esta foto 
de aspirantes do Ceará em 1987. Em pé: Osvaldo, Roberto, Ce-
zinha, Zé Carlos, Claudio e Marcílio. Agachados estão: Régis, 
Oliveira Canindé, Erasmo, Wanks e Bacabal.

Repercussão
O tópico que dei aqui sobre o assunto da Enel ao nosso 

bolso, vem tendo enorme repercussão e agora vejo que 
a Fecomércio e a câmara municipal também se manifes-
taram em favor do povo. Isto mostra aos poderosos da 
Enel que nós não somos uma terra de ninguém e que aqui 
nossos homens públicos têm coragem.

Rossman Cavalcante
A TV Assembleia reprisou na quinta do forrado entre-

vista com o professor de Educação Física Rossman caval-
cante que mostrou todo seu conhecimento em torno de 
educação física e sua importante presença no ser humano.

Mais informações de Silvio Carlos: 
e-mail: promoviltda@yahoo.com.br

Presidente do Timão dá entrevista após “silêncio”
O presidente do Corin-

thians, Duilio Monteiro Alves, 
concedeu entrevista coletiva 
nesta segunda-feira e respon-
deu a temas importantes do 
clube dentro e fora de campo. 
Ele defendeu o técnico Vitor 
Pereira de críticas, lamentou 
as cinco derrotas em clássicos 
nesta temporada e explicou a 
campanha Futebol Sem Ódio 
que silenciou as redes sociais 
do clube como iniciativa de 
reflexão sobre os casos de vio-
lência no futebol brasileiro 
neste ano. “Não dá para você 
jogar bola tranquilo sabendo 
que, após um resultado que 

não seja positivo, a sua famí-
lia esteja correndo risco”, disse 
Duilio Monteiro Alves.

Alguns jogadores, como 
o Cássio, foram para o jogo 
contra o Palmeiras, mas não 
estavam se sentindo bem. Ele 
estava com febre. O Willian 
pela manhã estava com dores 
no corpo e febre e não foi para 
a partida. Esses dois casos fo-
ram por isso e não avisamos. O 
clube optou por fazer a campa-
nha de tudo que estamos ven-
do hoje que está passando dos 
limites, discurso de ódio, fake 
news. Nos sentimentos na obri-
gação de fazer algo. Por isso não 

comunicamos esses casos a vo-
cês jornalistas. Não é um apa-
gão à imprensa. A gente precisa 
se unir para fazer algo. Na Pre-
mier League, tivemos ameaça 
de bomba na casa do zagueiro 
do Manchester United. Fomos 
ao jogo para ganhar. Nunca va-
mos para perder. Precisamos 
chamar atenção para esse pro-
blema que todos nós vivemos.

Derrotas nos clássicos
Óbvio que dói muito. Como 

presidente e torcedor, não ad-
mito perder para o Palmeiras. 
Me estraga o ano e não o dia. 
Mas acontece, é o futebol. Anos 

atrás, fomos muito superiores 
em todos os clássicos. Cobran-
ça existe muita aqui dentro. 
Esse último jogo vimos um 
Corinthians que não foi bem, 
tomou gols de bola parada, mas 
não vi falta de vontade ou apa-
tia, não concordo com isso.

Taunsa
Esse assunto já está com 

o departamento jurídico. 
Estão tomando as medidas 
previstas em contrato. Lógi-
co que estaríamos mais con-
fortáveis com esse dinheiro 
no caixa. Mas esse valor não 
vai mudar a nossa vida.
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Ventos de Santo Estevão II Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 16.603.387/0001-00

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.  Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 18.895 9.779
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 435 477
  Contas a receber de clientes 6 2.340 5.582
  Tributos a recuperar 49 16
  Outros ativos 112 45

21.831 15.899
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 3.672 3.299
  Tributos a recuperar – 5

3.672 3.304
  Imobilizado 7 103.176 108.618
  Intangível 17 23

103.193 108.641

  
Total do ativo 128.696 127.844

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.207 3.091
  Fornecedores 124 196
  Tributos a recolher 402 171
  Partes relacionadas 9 15 20
  Provisão de ressarcimento 10 18.306 4.064
  Dividendos a pagar 9 – 1.131
  Outros passivos – 2

22.054 8.675
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 60.044 63.020
  Provisão de ressarcimento 10 – 3.033
  Obrigações com desmobilização de ativos 11 3.726 3.461

63.770 69.514
Total do passivo 85.824 78.189
Patrimônio líquido 12
 Capital social 52.459 52.483
 Prejuízos acumulados (9.587) (2.828)
Total do patrimônio líquido 42.872 49.655
Total do passivo e patrimônio líquido 128.696 127.844

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 8.755 12.578
Custo da geração de energia 14 (9.789) (8.671)
Lucro (prejuízo) bruto (1.034) 3.907
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (47) (352)

(47) (352)
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
 resultado financeiro (1.081) 3.555
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 802 240
Despesas financeiras (5.820) (6.053)

(5.018) (5.813)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
 contribuição social (6.099) (2.258)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 16 (660) (463)
Prejuízo do exercício (6.759) (2.721)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (6.759) (2.721)
Total do resultado abrangente do exercício (6.759) (2.721)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e 
 da contribuição social (6.099) (2.258)
 Ajustes de itens que não representam 
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 5.448 5.447
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.086 5.388
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 402 402
 Ajuste a valor presente de desmobilização 
  de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 11.209 5.890

16.311 15.115
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 3.242 81
 Tributos a recuperar (28) –
 Partes relacionadas – 234
 Demais créditos e outros ativos (67) 61
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (72) (275)
 Tributos a recolher (94) (130)
 Partes relacionadas (5) (162)
 Demais obrigações e outros passivos (2) (16)
Caixa proveniente das operações 19.285 14.908
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.076) (5.412)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (335) (469)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 13.874 9.027
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (331) (619)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimento (331) (627)
Fluxo de caixa das atividades de 
 financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.272) (2.850)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (1.131) (917)
 Redução de capital social 1.1.1 (b) (24) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 financiamento (4.427) (3.767)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 9.116 4.633
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 9.779 5.146
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 18.895 9.779

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital  
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio  
Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 52.483 (107) 52.376
  Prejuízo do exercício – (2.721) (2.721)
 Total resultado 
 abrangente do exercício – (2.721) (2.721)
 Contribuições e distribuições 
 aos acionistas – (2.721) (2.721)
Em 31 de dezembro de 2020 52.483 (2.828) 49.655
Em 1º de janeiro de 2021 52.483 (2.828) 49.655
  Prejuízo do exercício – (6.759) (6.759)
 Total resultado abrangente
  do exercício – (6.759) (6.759)
  Redução de capital 1.1.1 (b) (24) – (24)
 Contribuições e distribuições 
  aos acionistas (24) – (24)
Em 31 de dezembro de 2021 52.459 (9.587) 42.872

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão II Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, Estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão II, bem como sua 
exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de ener-
gia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir de 
setembro de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Simões, estado do Piauí, através da Porta-
ria MME nº 452/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - MME. 
Possui capacidade instalada de 25,3 MW e energia assegurada de 104.244 
MW/ano e compõe o complexo eólico Ventos do Araripe III. As atividades são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio de con-
tratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos em lei-
lões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os termos 
abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma 
abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Ambiente de 
Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LEN - Leilão de Energia Nova. 1.1. Principais eventos ocorridos durante 
o exercício de 2021: 1.1.1. Principais eventos societários: (a) Dividendos 
pagos e deliberados: Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou divi-
dendos para sua controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no valor de 
R$ 1.131, referente a dividendos deliberados de exercícios anteriores. (b) 
Redução de capital: Em 13 de julho de 2021, em Assembleia Geral Extraor-
dinária, foi aprovada a redução de capital social, no montante de R$ 24, pas-
sando o capital social de R$52.483 (dividido em 52.483.000 ações) para 
52.459 (dividido em 52.458.877 ações). 1.1.2. Outros eventos: (a) Incidente 
ocorrido na subestação coletora: Em 12 de fevereiro de 2021, um novo 
incidente na subestação coletora que interliga as empresas do complexo 
Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transformador de força 
(trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a interrupção total 
do escoamento da geração de energia do complexo, visto que o outro trans-
formador estava fora de operação em decorrência do sinistro ocorrido em 
junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no dia 29 de abril, 
data final do conserto do transformador relativo à primeira ocorrência. Com 
relação à segunda ocorrência, a Administração da Companhia acionou o fa-
bricante do transformador e as principais empresas do setor para obtenção 
de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de substitui-
ção, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, 
com prazo de conclusão previsto para abril de 2022. A interrupção do escoa-
mento da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para res-
sarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva 
geração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a 
situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) 
Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): Em 
razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Brasil e 
diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na 
economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Plano Cor-
porativo de Resposta a esta pandemia, vem tomando as medidas preventivas 
e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas 
autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, ao má-
ximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos 
seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade 
das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o assunto também 
junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e até o momento 
não foram identificados impactos materiais para os seus negócios. Neste ce-
nário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas demonstrações fi-
nanceiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes dos impactos da 
COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas a receber em 31 
de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil recuperação ou de 
liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas políticas contábeis da 
Companhia e na avaliação da situação financeira dos credores no período 
findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao valor recuperável de 
ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os indicativos de des-
valorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu que não há indica-
tivos de mudança no valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangí-
veis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com clientes e 
fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de forneci-
mento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, e con-
cluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1. Base de apresentação: (a) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Diretoria na sua gestão. A preparação das demonstrações finan-
ceiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-
ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2. Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3. Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1. Novas nor-
mas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 
1/CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial 
do IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das 
normas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste 
de desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 
48 “Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações 
ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contra-
tos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingen-
tes e ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas à COVID-19: altera-
ções ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank 
Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 
39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 
7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contra-
tos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou im-
pactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2. Novas normas emi-
tidas e emendas as normas contábeis ainda não adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 
pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: 
(i) Revisão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos 
contábeis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: 

CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabi-
lidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo 
Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 
37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/
IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência das alterações anuais 
relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes 
do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e 
Referências à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações 
nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Com-
panhia analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não 
identificou impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem ado-
tados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4. Estimativas e 
julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas nas respectivas notas:
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisão de ressarcimento
11 Obrigações com desmobilização de ativos
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignifi-
cante de mudança de valor. O caixa e equivalentes de caixa em moeda 
nacional compreendem disponibilidades em contas correntes bancárias e tí-
tulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda nacional, indexados 
à taxa de depósito interbancário. As aplicações financeiras possuem taxa 
média de remuneração entre 96,05% e 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 721 582
 Quotas de fundos de investimentos (i) 7.082 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 11.092 9.197

18.895 9.779
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1. Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 4.107 (R$ 3.776 em 31 de dezembro de 2020). 5.2. Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de 
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 18.673 8.897
AA 4.329 2
AA- – 4.656

23.002 13.555
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6. Contas a receber de 
clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela ven-
da de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição e vencimentos de contas a receber

2021
A vencer Vencidos até 90 dias Total

ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.104 137 2.241
ACL
 Camara de Comercialização de
  Energia Elétrica (CCEE) – 55 55
 Partes relacionadas (Nota 9) 44 – 44

2.148 192 2.340
2020

A vencer Vencidos até 90 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.007 – 2.007
ACL
 Camara de Comercialização de
  Energia Elétrica (CCEE) – 784 3.559
 Partes relacionadas (Nota 9) 16 – 16

2.023 784 5.582
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7. Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Obrigações com desmobilização 
de ativos). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um ativo é ime-
diatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor contábil é 
maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os critérios adota-
dos pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os ativos que es-
tão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a necessidade de im-
pairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que 
o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconhe-
cida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo e seu valor recu-
perável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não 
identificou a necessidade de provisões para impairment para os ativos imobi-
lizados. 

(a) Composição e movimentação
2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edíficios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 116.889 8.050 697 2.641 238 128.515 128.507
 Depreciação acumulada (18.325) (1.272) (93) (207) – (19.897) (14.456)
Saldo líquido 98.564 6.778 604 2.434 238 108.618 114.051
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (5.019) (320) (23) (80) (5.442) (5.441)
 Tranferências – 8 – – (8) – –
Saldo no final do exercício 93.545 6.466 581 2.354 230 103.176 108.618
Custo 116.889 8.058 697 2.641 230 128.515 128.515
Depreciação acumulada (23.344) (1.592) (116) (287) (25.339) (19.897)
Saldo no final do exercício 93.545 6.466 581 2.354 230 103.176 108.618
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 4 3 3

obrigações previstas nos contratos. 9 Partes relacionadas: Política contá-
bil: As transações com partes relacionadas são realizadas pela Companhia 
em condições estritamente comutativas, observando-se os preços e condi-
ções usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido 
às suas contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso normal das opera-
ções, a Companhia realiza contratos com partes relacionadas (coligadas e 
acionistas), relacionados à compra e venda de produtos e serviços, principal-
mente comercialização de energia.

Contas a  
receber  

de clientes  
(Nota 6)

Passivo 
circulante

Dividendos 
 a pagar

Vendas 
 (Nota 13) Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedades coligadas
 e holding do Grupo
  Votorantim
 Votener - Voto-
  rantim Comer-
   cializadora
    de Energia
      Ltda. 44 16 9 8 – – 429 235 215 147
 Ventos de San-
  to Augusto VIII
   Energias
    Renováveis S.A. – – – 5 – – – – 5 142
 Votorantim S.A. – – 6 7 – – – – 79 73
Sociedade controladora
 Ventos de San-
  to Estevão
   Holding S.A. – – – – – 1.131 – – – –

44 16 15 20 – 1.131 429 235 299 362
10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual. (c) Composição e movi-
mentação:

2021
Anual Quadrienal Total

Saldo no início do exercício 4.064 3.033 7.097
Adições (i) 8.730 2.479 11.209
Saldo no final do exercício 12.794 5.512 18.306
 Circulante 12.794 5.512 18.306

12.794 5.512 18.306
2020

Anual Quadrienal Total
Saldo no início do exercício – 1.207 1.207
Adições (i) 4.064 1.826 5.890
Saldo no final do exercício 4.064 3.033 7.097
 Circulante 4.064 – 4.064
 Não circulante – 3.033 3.033

4.064 3.033 7.097

8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 

inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 

subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-

rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 

total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 

em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 

da taxa de juros efetiva.

(a) Composição

Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda 
 nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.207 3.091 60.044 63.020 63.251 66.111

3.207 3.091 60.044 63.020 63.251 66.111

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 

Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.
(b) Perfil de vencimento
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 3.207 3.609 3.926 4.242 4.559 5.509 6.987 7.882 23.330 63.251

3.207 3.609 3.926 4.242 4.559 5.509 6.987 7.882 23.330 63.251
5,1% 5,7% 6,7% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 12,5% 37,9% 100%

(c) Movimentação

2021 2020

Saldo no início do exercício 66.111 68.583

 Provisões de juros 5.086 5.388

 Apropriações dos custos de captações 402 402

 Juros pagos (5.076) (5.412)

 Liquidações (3.272) (2.850)

Saldo no final do exercício 63.251 66.111

(d) Garantias
Modalidade Garantias

BNDES

Garantia Votorantim S.A.(i) e Ventos de Santo Estevão Holding 
S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão 
fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das 
autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A. Contas reservas; Penhor dos ativos 
e ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(i) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas  

(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 11. Obrigações com desmobilização de ati-
vos: Política contábil: Em consonância com o CPC 27 - Ativo imobilizado, a 
mensuração das obrigações para desmobilização de ativos envolve julga-
mento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista ambiental, refere-se às 
obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio ambiente, para as condi-
ções ecologicamente similares às existentes, antes do início do projeto ou 
atividade ou de fazer medidas compensatórias, acordadas com os órgãos 
competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas condições 
pré-existentes. Essas obrigações surgem a partir do início da degradação 
ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de compromissos 
formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação precisa ser com-
pensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo ocorre quando 
ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisação, venda ou 
alienação. As obrigações consistem principalmente de custos associados 
com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de desmobili-
zação de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação (passivo), é ca-
pitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depreciado ao longo 
de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provisões. Estas esti-
mativas são revisadas anualmente pela Companhia.

2021 2020
Saldo no início do exercício 3.461 3.215
 Ajuste a valor presente 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021 o capital social integralizado da Companhia é de 
R$52.459 (R$ 52.483 em 31 de dezembro de 2020), composto por 
52.458.877 (52.483.000 ações em 31 de dezembro de 2020) ações ordiná-
rias e sem valor nominal. 13. Receita: Política contábil: A receita é apresen-
tada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. 
A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de 
contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação 
dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações de desempe-
nho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) 
alocação do preço da transação à obrigação de desempenho previstas nos 
contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de desempe-
nho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade deve 
reconhecer receita para representar a transferência de bens ou serviços pro-
metidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a entidade espe-
ra ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de 
energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regulado de co-
mercialização brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, agente 
responsável pela contabilização e liquidação de todo o sistema integrado 
nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser faturado de-
corre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das perdas 
informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante 
dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e 
preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia 
efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do meca-
nismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, 
geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda de 
energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela Compa-
nhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras pelo 
seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 18.725 14.583
 Provisão de ressarcimento 10 (11.209) (5.890)

7.516 8.693
ACL
 Partes relacionadas 9 429 235
 Câmara de Comercialização de Energia 
  Elétrica (CCEE) 434 4.131

863 4.366
 Venda de crédito de carbono 840 –
Total receita bruta 9.219 13.059
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (381) (404)
 Taxa de fiscalização dos serviços de energia 
  elétrica - TFSEE (83) (77)

(464) (481)
Receita líquida 8.755 12.578
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

14. Custos e despesas: Custo da geração  
de energia

Despesas gerais e  
administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.448) – (5.448) (5.427) (20) (5.447)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.203) – (2.203) (1.694) – (1.694)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (998) – (998) (949) – (949)
Aluguéis e arrendamentos (336) – (336) (275) (1) (276)
Serviços de terceiros (332) (38) (370) (78) (232) (310)
Seguros (204) – (204) (51) (70) (121)
Energia comprada (210) – (210) – – –
Impostos,taxas e contribuições (44) (8) (52) – – –
Custo com suprimento de energia (1) – (1) (148) – (148)
Outras despesas (13) (1) (14) (49) (29) (78)

(9.789) (47) (9.837) (8.671) (352) (9.023)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 802 239
 Juros sobre ativos financeiros – 1

802 240
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.086) (5.388)
 Apropriações dos custos de captações (402) (402)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Outras despesas financeiras (67) (17)

(5.820) (6.053)
(5.018) (5.813)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 
2020, a Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro pre-
sumido e auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, 
para as vendas de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável 
com base na alíquota de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido como despesa de impos-
to de renda e contribuição social o montante de R$ 660 (R$ 463 no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020). 17. Instrumentos financeiros e gestão 
de risco: 17.1. Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as 
expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco 
de liquidez; (c) risco regulatório; (d) risco socioambiental; (e) risco de não 
performance. Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Com-
panhia segue a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de 
Administração da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com 
o objetivo de estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo 
de gestão de riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e 
acompanhamento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação 
de caixa) criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A 
Companhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no 
mínimo, avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, 
Moody’s ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes 
é “A” (em escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para 
ativos financeiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de 
crédito mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, 
critérios aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de 
crédito dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados 
nesta nota, sempre são os mais conservadores das agências mencionadas. 
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a 
Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes 
para honrar os compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem 
custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e monitoramento 
da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 
12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e 
endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment grade 

fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global. A 
tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, por 
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço 
patrimonial até a data contratual do vencimento. 

Até  
1 ano

Entre 1  
e 3 anos

Entre 3  
e 5 anos

A partir 
de  

5 anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e 
  financiamentos (i) 7.885 16.469 16.322 55.903 96.579
 Fornecedores 124 – – – 124
 Partes relacionadas 15 – – – 15

8.024 16.469 16.322 55.903 96.718
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e 
  financiamentos (i) 7.807 15.700 16.079 63.365 102.951
 Fornecedores 196 – – – 196
 Partes relacionadas 20 – – – 20

8.023 15.700 16.079 63.365 103.167
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Compa-
nhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à remo-
ção e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambien-
tal. As violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores 
há multas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas téc-
nicas ou investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos limites obri-
gatórios de emissão. A Companhia considera estar de acordo com todas as 
normas ambientais aplicáveis às suas operações. (e) Risco de não perfor-
mance: A Companhia possui em seus contratos de venda de energia autori-
zação de geração de energia eólica, cláusulas específicas de performance, 
as quais delimitam uma geração mínima ao decorrer do ano e do quadriênio, 
vinculado a garantia física comprometida nos leilões em que tais subsidiárias 
possuem negociação. Os parques eólicos estão expostos a fatores climáti-
cos, tais fatores podem trazer oscilação na velocidade do vento, gerando 
assim o risco de não atendimento do que está determinado no contrato e há 
a possibilidade de comprometer as receitas futuras da Companhia. 17.2. 
Estimativa de valor justo: Os principais instrumentos financeiros ativos e 
passivos são descritos a seguir, bem como as premissas para sua valoriza-
ção: Ativos financeiros - considerando-se a natureza e os prazos, os valo-
res contabilizados aproximam-se dos valores de realização. Passivos finan-
ceiros - estão sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. O valor de 
mercado foi calculado tendo por base o valor presente do desembolso futuro 
de caixa, usando-se taxas de juros atualmente disponíveis para emissão de 
débitos com vencimentos e termos similares. A Companhia divulga as men-
surações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo 
valor justo: Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos idênticos; Nível 2 - Informações, além dos preços co-
tados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou 
passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, 
derivados dos preços); Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo estão demonstrados na tabe-
la a seguir, e foram classificados nos níveis 1 e 2 de hierarquia de valor justo: 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
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
D

31
-E

22
6-

6B
91

-6
A6

1.



60 Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 26 de abril de 2022  O ESTADO DIGITAL                     

Athletico-PR tem teste de 
fogo na Copa Libertadores
O Furacão faz um confronto direto com o Libertad, do Paraguai, pela 
liderança do Grupo B do torneio sul-americano; ambos têm quatro pontos

Boxe: brasileiros 
vencem na estreia 
de grand prix

ESPORTES

 Athletico-PR pode dar um 
passo importante rumo às oi-
tavas de final da Copa Liberta-
dores nesta terça-feira, contra 
o Libertad-PAR, no Paraguai, 
pela terceira rodada. Mas a ta-
refa não é nada fácil. Furacão 
e Libertad-PAR estão empata-
dos com quatro pontos e divi-
dem a liderança do Grupo B, 
enquanto Caracas-VEN e The 
Strongest-BOL têm um. De-
pois desta terça-feira, faltarão 
apenas três partidas.

Para esse confronto direto, 
o técnico Fábio Carille não 
vai poder contar com o vo-

lante Hugo Moura, que tes-
tou positivo para a Covid-19 
e não viajou com a delegação 
para Assunção, no Paraguai. 
Na vitória sobre o Flamengo, 
por 1 a 0, Fábio Carille esca-
lou Pablo Siles como titular, 
mas acabou sendo substituí-
do por Christian, que entrou 
bem e pode ganhar a vaga.

A provável escalação do 
Furacão é: Bento; Orejuela, 
Pedro Henrique, Matheus 
Felipe e Abner; Christian, 
Bryan García e David Terans; 
Canobbio, Vitinho e Marce-
lo Cirino. Com 24 jogadores 

relacionados, a delegação 
rubronegra embarcou para o 
Paraguai na tarde de ontem.

Torcedor suspenso
O Athletico-PR suspendeu 

do seu quadro de sócios o 
torcedor que atirou um copo 
de cerveja no empresário Lu-
ciano Hang durante a parti-
da contra o Atlético-MG, na 
Arena da Baixada, em Curi-
tiba, pelo jogo da volta da 
final da Copa do Brasil, em 
dezembro de 2021. O advo-
gado Eduardo Bosse Teixeira 
Alves está suspenso de todas 

as atividades do clube, impe-
dido até mesmo de acessar as 
dependências da agremiação 
paranaense.

Segundo a Câmara de 
Ética e Disciplina do Clube, 
a agressão foi “inaceitável” 
e demonstra “ausência da 
capacidade de convívio do 
agressor com os demais só-
cios”. O pedido de afastamen-
to do torcedor foi formulado 
pelos representantes legais de 
Hang, conhecido por ser o 
proprietário da rede de lojas 
de departamento Havan, pa-
trocinadora do Athletico.

Fábio Carille realizou treinamento para o importante compromisso, antes da viagem ao Paraguai

Desfalcado. A delegação do Bragantino embarcou para a Argentina bastante desfalcada para o jogo de hoje contra o 
Estudiantes-ARG, pela 3a rodada da Libertadores. O goleiro Maycon Cleiton, o zagueiro Natan, os volantes Raul e Martínez, 
o meia Praxedes e os atacantes Artur e Gabriel Novaes estão lesionados. Já o lateral-direito Aderlan cumpre suspensão.

United quer contar com Andreas United quer contar com Andreas 
Pereira que não deve ficar no FlaPereira que não deve ficar no Fla

O meia Andreas Pereira 
não deve continuar ves-
tindo a camisa do Flamen-
go no segundo semestre. 
O jogador foi informado 
nesta segunda-feira que 
faz parte dos planos do 
Manchester United para 
a próxima temporada. A 
informação partiu de sites 
britânicos. Andreas Perei-

ra está cedido ao Flamen-
go até junho e, para contar 
em definitivo com o atleta, 
o clube brasileiro precisa 
pagar 10 milhões de euros 
(mais de R$ 50 milhões) 
para comprar os direitos 
federativos do atleta. Pos-
sibilidade totalmente  des-
cartada na Gávea.

A situação se complicou 

ainda mais no Flamen-
go porque o treinador do 
Manchester United para a 
próxima temporada, Erik 
Ten Hag, já trabalhou com 
Andreas Pereira no PSV, 
da Holanda, e deseja con-
tar com o atleta. O meia 
tem vínculo com o clube 
inglês até junho de 2023. 
Apesar de ter sido contra-

tado como um dos des-
taques da janela do meio 
do ano passado, Andreas 
Pereira nunca caiu nas 
graças da torcida. Além 
disso, foi ao inferno no 
clube com um erro grotes-
co que originou o gol do 
título do Palmeiras na fi-
nal da Copa Libertadores 
de 2021.

Os dois brasileiros que su-
biram no ringue no primeiro 
dia do Grand Prix Ústi Nad 
Labem 2022, torneio de boxe 
disputado em Praga, na Re-
pública Checa, venceram 
na segunda-feira (25). Keno 
Marley derrotou por unani-
midade o representante do 
país sede Pavol Hrivnak. Fez 
5 a 0 no confronto válido 
pelas quartas de final da ca-
tegoria até 92 quilos. Já Ruan 
Jesus derrotou por 3 a 2 o ale-
mão Argishi Ternteryan em 
duelo que também valia vaga 
em semifinal, mas da catego-
ria até 51 quilos.

Keno Marley, atual vice-
-campeão mundial na cate-
goria até 86 quilos, enfrenta 
agora o ucraniano Vitalii 
Stalchenki por um lugar na 
decisão do torneio de boxe. 
Ruan de Jesus pega Jake 
Dodd, representante do País 
de Gales, na semifinal dele. 
Os boxeadores europeus pre-
sentes na competição estão 
na última e mais importan-
te etapa de preparação para 
o campeonato europeu, que 
será realizado no próximo 
mês. Isso significa que os 
brasileiros estão encarando 
atletas em nível avançado de 
preparo físico e técnico.

Mais cinco
Ao todo, o Grand Prix Usti 

nad Labem 2022 reúne da Re-
pública Checa 91 atletas da 
Inglaterra, Armênia Bulgária, 
República-Tcheca, Finlân-
dia, Luxemburgo, Hungria, 
Marrocos, Alemanha, No-
ruega, Polônia, Áustria, Gré-
cia, Ucrânia e País de Gales, 
além do Brasil. Luiz Oliveira 
(57kg), Wanderson de Olivei-
ra (67kg), Isaias Filho (80kg), 
Ramon Batagello (92kg) e Ab-
ner Junior (+92kg) comple-
tam a seleção brasileira.

Feminino
Depois dos Jogos Olímpi-

cos de Tóquio, o Boxe Femi-
nino do Brasil vai encarar o 
seu maior desafio. A Equipe 
Olímpica Feminina já de-
sembarcou na Itália para um 
training camp preparatório 
para o Campeonato Mundial 
Feminino da Turquia.

Esta é a última etapa de 
preparação para o Campeo-
nato Mundial. A estimativa 
é que as melhores atletas de 
89 países desembarquem na 
Turquia para competir entre 
os dias 8 e 20 de maio.

Mas antes disso, nos pró-
ximos 15 dias, a Equipe Fe-
minina do Brasil treinará na 
Itália em conjunto com as 
melhores atletas dos Estados 
Unidos, Irlanda, Itália, Fran-
ça e Finlândia.

FOTO JOSÉ TRAMONTIN/ATHLETICO-PR

FOTO DIVULGAÇÃO/AIBA/ARQUIVO
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Ventos de Santo Estevão III Energias Renováveis S.A.
CNPJ: 15.674.836/0001-49

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. Fortaleza, 26 de abril de 2022 A Diretoria

Balanço patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 15.623 8.163
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 514 563
  Contas a receber de clientes 6 3.049 3.850
  Tributos a recuperar 61 57
  Outros ativos 132 54

19.379 12.687
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 4.410 4.022

4.410 4.022
  Imobilizado 7 118.009 124.244
  Intangível 20 27

118.029 124.271

  
Total do ativo 141.818 140.980

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 4.010 3.865
  Fornecedores 111 181
  Tributos a recolher 368 190
  Partes relacionadas 9 18 22
  Provisão de ressarcimento 10 25.036 4.365
  Outros passivos 188 198

29.731 8.821
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 74.273 77.997
  Provisão de ressarcimento 10 – 5.795
  Provisões 11 3.732 3.461

78.005 87.253
Total do passivo 107.736 96.074
Patrimônio líquido 12
 Capital social 53.843 55.206
 Prejuízos acumulados (19.761) (10.300)
Total do patrimônio líquido 34.082 44.906
Total do passivo e patrimônio líquido 141.818 140.980

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida 13 9.182 13.793
Custo da geração de energia 14 (11.519) (10.262)
Lucro (prejuízo) bruto (2.337) 3.531
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 14 (50) (406)

(50) (406)
Lucro (prejuízo) operacional antes 
 do resultado financeiro (2.387) 3.125
Resultado financeiro líquido 15
Receitas financeiras 688 227
Despesas financeiras (7.105) (7.415)

(6.417) (7.188)
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (8.804) (4.063)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 16 (657) (498)
Prejuízo do exercício (9.461) (4.561)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020
 Prejuízo do exercício (9.461) (4.561)
Total do resultado abrangente do exercício (9.461) (4.561)

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota Capital social Prejuízos acumulados Patrimônio líquido
Em 1º de janeiro de 2020 56.290 (5.739) 50.551
  Prejuízo do exercício – (4.561) (4.561)
 Total resultado abrangente do exercício – (4.561) (4.561)
 Redução de capital (1.084) – (1.084)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (1.084) (4.561) (5.645)
Em 31 de dezembro de 2020 55.206 (10.300) 44.906
Em 1º de janeiro de 2021 55.206 (10.300) 44.906
  Prejuízo do exercício – (9.461) (9.461)
 Total resultado abrangente do exercício – (9.461) (9.461)
  Redução de capital 1.1.1 (a) (1.363) – (1.363)
 Contribuições e distribuições aos acionistas (1.363) – (1.363)
Em 31 de dezembro de 2021 53.843 (19.761) 34.082

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (8.804) (4.063)
 Ajustes de itens que não representam 
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
 Depreciação e amortização 14 6.243 6.242
 Baixa de imobilizado
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 6.287 6.663
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 479 479
 Ajuste a valor presente de 
  desmobilização de ativos 11 (a) 265 246
 Provisões 11 (a) 6 –
 Provisão de ressarcimento 10 14.876 6.309

19.352 15.876
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 801 498
 Partes relacionadas – 277
 Tributos a recuperar (4) –
 Demais créditos e outros ativos (79) 86
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (70) (296)
 Tributos a recolher (141) (104)
 Partes relacionadas (4) (330)
 Demais obrigações e outros passivos (10) (12)
Caixa proveniente das operações 19.845 15.995
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (6.274) (6.692)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (338) (547)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 13.233 8.756
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (339) (739)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento (339) (747)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (4.071) (3.543)
 Redução de capital 1.1.1 (a) (1.363) (1.084)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (5.434) (4.627)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 7.460 3.382
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 8.163 4.781
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 15.623 8.163

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão III Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem 
como objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central 
geradora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão III, bem como 
sua exploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de 
energia elétrica, no estado do Piauí, pelo prazo de 35 anos contados a partir 
de setembro de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Araripina, estado do Pernambuco, através 
da Portaria MME nº 453/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - 
MME. Possui capacidade instalada de 29,9 MW e energia assegurada de 
124.392 MW/ano. As atividades são regulamentadas e fiscalizadas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é ven-
dida, em sua maioria, por meio de contratos de longo prazo no ambiente de 
contratação regulado, obtidos em leilões promovidos ANEEL, com preços fi-
xos indexados à inflação. Os termos abaixo são utilizados ao longo destas 
demonstrações financeiras de forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contra-
tação Regulada; • ACL - Ambiente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia Nova. 
1.1 Principais eventos ocorridos durante o exercício de 2021: 1.1.1 Prin-
cipais eventos societários: (a) Redução de capital: Em 15 de janeiro, em 
Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redução de capital social, no 
montante de R$ 678, passando o capital social de R$55.206 (dividido em 
56.205.880 ações) para 54.528 (dividido em 54.527.353 ações). Em 13 de 
julho, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a redução de capital 
social, no montante de R$ 685, passando o capital social de R$ 54.528 (divi-
dido em 54.527.353 ações) para 53.843 (dividido em 53.842.620 ações). 
1.1.2 Outros eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 
12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que inter-
liga as empresas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamen-
to do transformador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este 
fato, causou a interrupção total do escoamento da geração de energia do 
complexo, visto que o outro transformador estava fora de operação em decor-
rência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à operação 
comercial no dia 29 de abril, data final do conserto do transformador relativo 
à primeira ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração 
da Companhia acionou o fabricante do transformador e as principais empre-
sas do setor para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto 
ou necessidade de substituição, e, em razão de parecer favorável ao conser-
to, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão previsto para abril de 
2022. A interrupção do escoamento da geração de energia do complexo foi 
refletida na provisão para ressarcimento anual que a Companhia apura men-
salmente em razão da efetiva geração de energia, com consequente redução 
na receita líquida, até que a situação seja normalizada. Esse impacto foi mi-
nimizado em razão de apólice de seguro que a Companhia possui para os 
principais riscos associados aos ativos, incluindo danos aos transformado-
res, com cobertura para danos materiais e lucros cessantes. Durante o se-
gundo e terceiro trimestres de 2021, a controladora indireta VTRM discutiu 
junto à seguradora as premissas envolvidas no cálculo da indenização para 
os sinistros e enviou seu pleito para avaliação. Em dezembro de 2021, após 
análise, a seguradora efetuou o pagamento para a controladora indireta 
VTRM, no valor de R$ 46 milhões. (b) Efeitos da pandemia provocada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (CO-
VID-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo 
riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia infor-
ma que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta pandemia, 
vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com 
as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e interna-
cionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos no que 
se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros 
e comunidades, e à continuidade das operações e do negócio. A Companhia 
está avaliando o assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e 
demais credores e até o momento não foram identificados impactos materiais 
para os seus negócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes 
estimativas nas demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito espera-
das decorrentes dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posi-
ção do seu contas a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou 
créditos de difícil recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita 
com base nas políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação 
financeiras dos credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) 
Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Com-
panhia avaliou os indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da 
pandemia e concluiu que não há indicativos de mudança no valor recuperável 
de seus ativos imobilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações 
assumidas com clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus prin-
cipais contratos de fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedo-
res, respectivamente, e concluiu que, apesar dos impactos causados pela 
pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse 
momento não há evidências ou formalizações de insolvência ou falta de liqui-
dez dos contratos. (iv) Cumprimento de obrigações em contratos de dívi-
das - covenants: A Companhia avaliou os covenants contidos em seus con-
tratos de dívidas e em 31 de dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia 
não impactou no atendimento das obrigações acordadas nos contratos de 
empréstimos e financiamentos. Por fim, até o presente momento, a Compa-
nhia informa que não houve impactos materiais em suas operações por con-
ta da COVID-19. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resu-
mo das práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação: (a) Demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes 
em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Stan-
dards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A 
preparação das demonstrações financeiras considerou a base contábil de 
continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, que no caso 
de certos ativos e passivos financeiros, foram ajustados para refletir a men-
suração ao valor justo. As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de suas 
práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apre-
sentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e es-
timativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 4. (b) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão 
destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29 de mar-
ço de 2022. 2.2 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras: A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real 
(“R$”). 3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas 
pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas as normas 
contábeis adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas 
emitidas pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício inicia-
do em 1º de janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e 
não circulante: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis”; (ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao 
IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; 
(iii) Custos de empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos fi-
nanceiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) In-
centivos em arrendamentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamen-
tos”. (v) Custo no cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/
CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Con-
cessões relacionadas a COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de se-
guro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 
9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financei-
ros - reconhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financei-
ros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 
“Arrendamentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as normas con-
tábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técni-
cos pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações 
nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos 

Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 
16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em 
decorrência das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; 
Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - cus-
tos de cumprimento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A en-
tidade deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou 
após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas 
contábeis mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas 
operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início 
do exercício de 2022. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futu-
ro. Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente 
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluin-
do expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circuns-
tâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
As estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam risco significativo, 
com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores contábeis de ativos 
e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas nas 
respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
6 Contas a receber
7 Imobilizado
10 Provisões de ressarcimento
11 Provisões
5. Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco insignifi-
cante de mudança de valor. Compreendem disponibilidades em contas 
correntes bancárias e títulos públicos ou de instituições financeiras, em moe-
da nacional, indexados à taxa de depósito interbancário. As aplicações finan-
ceiras possuem taxa média de remuneração entre 96,05% e 101,5% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 751 639
 Quotas de fundos de investimentos (i) 6.899 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 7.973 7.524

15.623 8.163
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações com-
promissadas e títulos públicos com liquidez diária. 5.1 Fundo de liquidez - 
conta reserva: Política contábil: São os depósitos bancários feitos em con-
tas com restrição de movimentação por força de cláusula contratual de 
financiamentos, sem liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos das 
controladas da Companhia exigem a manutenção do fundo de liquidez em 
conta reserva como garantia, correspondente a 3 (três) vezes o valor da pres-
tação do serviço da dívida. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total de caixa 
restrito em contas reserva é de R$ 4.924 (R$ 4.585 em 31 de dezembro de 
2020). 5.2 Qualidade de créditos dos ativos financeiros: A tabela a seguir 
reflete a qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes em operações 
de caixa e equivalentes de caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 15.997 7.453
AA 4.550 2
AA- – 5.293

20.547 12.748
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura da Standard & Poor’s e Fitch Ratings. 
6. Contas a receber de clientes: Política contábil: Correspondem aos valo-
res originados pela venda de energia elétrica no curso normal das atividades 
da Companhia. São inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequen-
temente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de 
juros efetiva menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Compa-
nhia não possui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse 
motivo, não há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a rece-
ber de clientes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos 
Financeiros. (a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021

A  
vencer

Vencidos  
até 90 dias

Vencidos  
a mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.436 20 22 2.478
ACL
 Camara de Comercialização 
  de Energia Elétrica (CCEE) 295 – – 295
 Partes relacionadas (Nota 9) 277 – – 277

3.007 20 22 3.049
2020

A  
vencer

Vencidos  
até 90  

dias

Vencidos  
a mais de  

180 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.202 2.202
ACL
 Camara de Comercialização 
  de Energia Elétrica (CCEE) 448 1.182 1.630
 Partes relacionadas (Nota 9) 18 – – 18

2.220 448 1.182 3.850
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento entre 45 e 60 dias. 7.Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Provisões). Impairment do imo-
bilizado: O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu 
valor recuperável quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável 
estimado, de acordo com os critérios adotados pela Companhia para deter-
minar o valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são 
revisados para verificar a necessidade de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante excedente 
entre o valor contábil do ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisões para impairment para os ativos imobilizados.

(a) Composição e movimentação: Máquinas e  
equipamentos

Edifícios e  
construções

Desmobilização  
de ativos

Obras em  
andamento

2021 2020
Aerogeradores Total Total

Saldo no início do exercício
 Custo 135.178 11.503 157 2.641 121 149.600 149.592
 Depreciação acumulada (23.698) (1.431) (20) (207) – (25.356) (19.121)
Saldo líquido 111.480 10.072 137 2.434 121 124.244 130.471
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (5.804) (347) (5) (79) – (6.235) (6.235)
 Saldo no final do exercício 105.676 9.725 132 2.355 121 118.009 124.244
 Custo 135.178 11.503 157 2.641 121 149.600 149.600
 Depreciação acumulada (29.502) (1.778) (25) (286) – (31.591) (25.356)
Saldo no final do exercício 105.676 9.725 132 2.355 121 118.009 124.244
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3
8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se 
da taxa de juros efetiva.

(a) Composição: Encargos  
anuais médios

Circulante Não circulante Total
Modalidade 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Moeda nacional
 BNDES TJLP 2,80% 4.010 3.865 74.273 77.997 78.283 81.862

4.010 3.865 74.273 77.997 78.283 81.862
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

(b) Perfil de vencimento:
Modalidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 A partir de 2030 Total
Moeda nacional
 BNDES 4.010 4.517 4.913 5.309 5.705 6.894 8.744 9.735 28.456 78.283

4.010 4.517 4.913 5.309 5.705 6.894 8.744 9.735 28.456 78.283
5,1% 5,8% 6,3% 6,8% 7,3% 8,8% 11,2% 12,4% 36,3% 100,0%

(c) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 81.862 84.955
 Provisões de juros 6.287 6.663
 Apropriações dos custos de captações 479 479
 Juros pagos (6.274) (6.692)
 Liquidações (4.071) (3.543)
Saldo no final do exercício 78.283 81.862
(d) Garantias:
Modalidade Garantias

BNDES

Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding 
S.A.; Contas reservas; Penhor dos ativos e ações; Cessão 
fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das 
autorizações.

Repasse 
 BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A. Contas reservas; Penhor dos ativos 
e ações; Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamentos.
9. Partes relacionadas: Política contábil: As transações com partes rela-
cionadas são realizadas pela Companhia em condições estritamente comu-
tativas, observando-se os preços e condições usuais de mercado e, portanto, 

não geram qualquer benefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à 
Companhia. No curso normal das operações, a Companhia realiza contratos 
com partes relacionadas (coligadas e acionistas), relacionados à compra e 
venda de produtos e serviços, principalmente comercialização de energia.

Contas a receber de clientes (Nota 6) Passivo circulante Vendas (Nota 13) Compras
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Sociedade coligada
 Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 277 18 10 9 1.123 662 577 281
 Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A. – – – 5 – – 5 153
 Votorantim S.A. – – 8 8 – – 94 86

277 18 18 22 1.123 662 676 520

10. Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual. 
(c) Composição e movimentação: 2021

Anual Quadrienal Total
Saldo no início do exercício 4.365 5.795 10.160
 Adições (i) 11.916 2.960 14.876
Saldo no final do exercício 16.281 8.755 25.036
 Circulante 16.281 8.755 25.036

16.281 8.755 25.036
2020

Anual Quadrienal Total
Saldo no início do exercício 37 3.814 3.851
 Adições (i) 4.328 1.981 6.309
Saldo no final do exercício 4.365 5.795 10.160
 Circulante 4.365 – 4.365
 Não circulante – 5.795 5.795

4.365 5.795 10.160
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por 
constrained-off de usinas eólicas. 11. Provisões: Política contábil: (a) Obri-
gações com desmobilização de ativos: Em consonância com o CPC 27 - 
Ativo imobilizado, a mensuração das obrigações para desmobilização de 
ativos envolve julgamento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista 
ambiental, refere-se às obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio am-
biente, para as condições ecologicamente similares às existentes, antes do 
início do projeto ou atividade ou de fazer medidas compensatórias, acorda-
das com os órgãos competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a 
essas condições pré-existentes. Essas obrigações surgem a partir do início 
da degradação ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de 
compromissos formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação 
precisa ser compensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo 
ocorre quando ele for permanentemente desativado, por meio de sua parali-
sação, venda ou alienação. As obrigações consistem principalmente de cus-
tos associados com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo 
de desmobilização de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação 
(passivo), é capitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depre-
ciado ao longo de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provi-
sões. A Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para 

desmobilização de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como 
contrapartida o respectivo ativo imobilizado. Estas estimativas são revisadas 
anualmente pela Companhia. (b) Provisões de natureza tributária: São re-
conhecidas quando: (i) há obrigação presente legal ou não formalizada como 
resultado de eventos passados; (ii) é provável saída de recursos para liquidar 
a obrigação; e (iii) o valor pode ser estimado com segurança. Não são reco-
nhecidas provisões em relação às perdas operacionais futuras. As provisões 
são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários 
para liquidar a obrigação, a qual reflete as avaliações atuais do mercado do 
valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como 
despesa financeira. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui ape-
nas processos de natureza tributária com prognóstico de perda possível no 
montante atualizado de R$ 189 (R$ 183, em 31 de dezembro de 2020). 
(c) Composição e movimentação das provisões:

Desmobilização  
de ativos

Provisão  
tributária 2021 2020

Saldo no início do exercício 3.461 – 3.461 3.215
 Adições – 6 6 –
 Ajuste a valor presente 265 – 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 6 3.732 3.461
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021 o capital social integralizado da Companhia é de 
R$53.843 (R$ 55.206 em 31 de dezembro de 2020), composto por 
53.842.620 (55.206.000 em 31 de dezembro de 2020) ações ordinárias e 
sem valor nominal. 13. Receita: Política contábil: A receita é apresentada 
líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. 
A Companhia segue a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de 
contrato com cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação 
dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações de desempe-
nho previstas nos contratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) 
alocação do preço da transação à obrigação de desempenho previstas nos 
contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de desempe-
nho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que a entidade deve 
reconhecer receita para representar a transferência de bens ou serviços pro-
metidos a clientes no valor que reflita a contraprestação que a entidade espe-
ra ter direito em troca desses bens ou serviços. Os contratos de venda de 
energia da Companhia são realizados nos ambientes livre e regulado de co-
mercialização brasileira, sendo registrados integralmente na CCEE, agente 
responsável pela contabilização e liquidação de todo o Sistema Interligado 
Nacional (SIN). A medição contábil do volume de energia a ser faturado de-
corre do processamento da medição física, ajustada ao rateio das perdas 
informadas pela CCEE. O reconhecimento contábil da receita é resultante 
dos valores a serem faturados aos clientes de acordo com a metodologia e 
preços estabelecidos em cada contrato, ajustadas às quantidades de energia 
efetivamente geradas, quando aplicável. Esses ajustes decorrem do meca-
nismo da CCEE que verifica a exposição líquida da Companhia (vendas, 
geração, compras e consumo), denominado balanço energético. Venda de 
energia elétrica: As operações de venda de energia realizadas pela Compa-
nhia são reconhecidas contabilmente nas demonstrações financeiras pelo 
seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 20.519 22.020
 Provisão de ressarcimento 10 (14.876) (10.160)

5.642 11.860
ACL
 Partes relacionadas 9 1.123 662
 Câmara de Comercialização de 
  Energia Elétrica (CCEE) 2.000 1.886

3.123 2.548
Venda crédito de carbono 934 –
Total receita bruta 9.699 14.408
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (419) (524)
 Taxa de fiscalização dos serviços de 
  energia elétrica - TFSEE (98) (91)

(517) (615)
Receita líquida 9.182 13.793
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.

14 .Custos e despesas: Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2021

Custo da geração  
de energia

Despesas gerais  
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (6.243) – (6.243) (6.222) (20) (6.242)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.625) – (2.625) 2.179 – (2.179)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST (1.152) – – (1.065) – (1.065)
Custo de manutenção (23) – (23) (49) – (49)
Aluguéis e arrendamentos (364) – (364) (307) (2) (309)
Custo com suprimento de energia (453) – (453) (252) – (252)
Serviços de terceiros (355) (40) (395) (106) (235) (341)
Seguros (241) – (241) (24) (118) (142)
Impostos,taxas e contribuições (47) (10) – (35) – (35)
Outras despesas (16) – (16) (23) (31) (54)

(11.519) (50) (10.360) (10.262) (406) (10.668)

15. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 688 226
 Outras receitas financeiras – 1

688 227
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (6.287) (6.663)
 Apropriações dos custos de captações (479) (479)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (29) –
 Outras despesas financeiras (45) (27)

(7.105) (7.415)
(6.417) (7.188)

16. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Companhia 
está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para imposto 
de renda e contribuição social é calculada individualmente para a Companhia 
com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia também reco-
nhece provisões por conta de situações em que é provável que valores adicio-
nais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 2020, a Companhia 
recolheu os respectivos tributos com base no lucro presumido e auferiu lucro 
tributável com base na alíquota de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre 
as receitas de venda de energia. Adicionalmente, para as vendas de crédito de 
carbono a Companhia auferiu lucro tributável com base na alíquota de presun-
ção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi 
reconhecido como despesa de imposto de renda e contribuição social o montan-
te de R$ 657 (R$ 498 no exercício findo em 31 de dezembro de 2020). 17. Ins-
trumentos financeiros e gestão de risco: 17.1 Fatores de risco financeiro: 
As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, a saber: 
(a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; (c) risco regulatório; (d) risco socioam-
biental e (e) risco de não performance. Para atenuar os efeitos diversos de cada 
fator de risco, a Companhia segue a Política Financeira Votorantim, aprovada 
pelo Conselho de Administração da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controlado-
ra da VGE, com o objetivo de estabelecer a governança e suas macro diretrizes 
no processo de gestão de riscos financeiros, assim como indicadores de mensu-
ração e acompanhamento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alo-
cação de caixa) criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. 
A Companhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no mí-
nimo, avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings,  
Moody’s ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é 
“A” (em escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos 
financeiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito 
mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios apro-
vados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito dos ati-
vos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta nota, 
sempre são os mais conservadores das agências mencionadas. (b) Risco de 
liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a Política Financeira 
Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes para honrar os compro-
missos financeiros da Companhia no prazo e sem custo adicional. Um dos prin-
cipais instrumentos de medição e monitoramento da liquidez é a projeção de 
fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 12 meses de projeção a partir da 

data de referência. A gestão de liquidez e endividamento adota métricas compa-
tíveis às companhias investment grade fornecidas por agências classificadoras 
de riscos de abrangência global. A tabela a seguir analisa os principais passivos 
financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao perío-
do remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Até  
1 ano

Entre 1  
e 3 anos

Entre 3  
e 5 anos

A partir  
de 5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e 
  financiamentos (i) 9.791 20.461 20.285 68.757 119.294
 Fornecedores 111 – – – 111
 Partes relacionadas 18 – – – 18

9.920 20.461 20.285 68.757 119.423
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e 
  financiamentos (i) 9.695 19.502 19.983 78.044 127.224
 Fornecedores 181 – – – 181
 Partes relacionadas 22 – – – 22

9.898 19.502 19.983 78.044 127.427
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os fluxos 
de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Companhia são 
regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente 
regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Companhia. (d) Risco 
socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis ambientais, regula-
mentos, tratados e convenções, que determinam à remoção e limpeza de conta-
minação do ambiente ou relativas à proteção ambiental. As violações à regula-
mentação ambiental existente expõem os infratores há multas e sanções 
pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas técnicas ou investimentos de 
forma a assegurar o cumprimento dos limites obrigatórios de emissão. A Compa-
nhia considera estar de acordo com todas as normas ambientais aplicáveis às 
suas operações. (e) Risco de não performance: A Companhia possui em seus 
contratos de venda de energia eólica, cláusulas específicas de performance, as 
quais delimitam uma geração mínima ao decorrer do ano e do quadriênio, vincu-
lado a garantia física comprometida nos leilões em que tais subsidiárias pos-
suem negociação. Os parques eólicos estão expostos a fatores climáticos, tais 
fatores podem trazer oscilação na velocidade do vento, gerando assim o risco de 
não atendimento do que está determinado no contrato e há a possibilidade de 
comprometer as receitas futuras da Companhia. 17.2 Estimativa do valor justo: 
Os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo estão demonstrados 
na tabela a seguir, e foram classificados nos níveis 1 e 2 de hierarquia de valor 
justo: Ativos financeiros - considerando-se a natureza e os prazos, os valores 
contabilizados aproximam-se dos valores de realização. Passivos financeiros 
- estão sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. O valor de mercado foi 
calculado tendo por base o valor presente do desembolso futuro de caixa, usan-
do-se taxas de juros atualmente disponíveis para emissão de débitos com venci-
mentos e termos similares. A Companhia divulga as mensurações do valor justo 
pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: Nível 1 - Pre-
ços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênti-
cos; Nível 2 - Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que 
são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, 
como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); Em 31 de  
dezembro de 2021 e 2020, os ativos financeiros mensurados ao valor justo e 
passivos financeiros divulgados ao valor justo foram classificados nos níveis  
1 e 2. Vide classificação a seguir:
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Fluminense pega Santa Fé
focado em reabilitação na Sula
Atualmente na terceira colocação do Grupo H, o Fluminense tem três 
pontos ganhos e precisa vencer para seguir brigando pela ponta

CBF amplia mudança
na arbitragem e 
demite chefe do VAR

ESPORTES
Foco. Se a história entrar em campo hoje, o Manchester City será facilmente eliminado pelo Real 
Madrid, avalia Josep Guardiola. E é por isso que o técnico pede ao time inglês para esquecer todo 
o histórico do rival na Liga dos Campeões antes do jogo de ida da semifinal, na Inglaterra.

Derrotado pelo Interna-
cional, por 1 a 0, neste último 
final de semana pelo Brasi-
leirão, o Fluminense ‘muda 
a chave’ e já está focado na 
Copa Sul-Americana. Nesta 
terça-feira (26), o time ca-
rioca recebe o Unión Santa 
Fe-ARG, no Estádio do Ma-
racanã, às 21h30, de olho 
também na reabilitação no 
torneio internacional para 
seguir na briga pela classifi-
cação.

Atualmente na terceira 
colocação do Grupo H, o 
Fluminense tem três pontos 
ganhos. Depois de vencer o 
Oriente Petrolero na estreia 
por 3 a 0, a equipe carioca foi 
derrotada pelo Junior Bar-
ranquilla-COL pelo mesmo 
placar na rodada passada. O 
rival argentino, por sua vez, 
tem quatro pontos na segun-
da colocação e tenta se man-
ter invicto, brigando pela li-
derança da chave.

Para o duelo, o técnico 
Abel Braga deve promover 
mudanças no time titular. A 
primeira será no ataque onde 
Willian e Arias disputam a 
titularidade ao lado de Ger-
man Cano. Com isso, Luiz 
Henrique começará a partida 
no banco de reservas. Outra 
mudança será no sistema tá-
tico, saindo do 4-3-3 para o 
3-5-2.

“Depois da conquista do 
Carioca, já são quatro jogos 
em que nós estamos deven-
do. Temos consciência disso, 
temos que colocar a mão na 
consciência, todos nós. Eu 
em primeiro lugar, porque 
sou eu que escalo. Está pou-
co”, avaliou o comandante.

Unión Santa Fé
Do outro lado, o técni-

co Gustavo Munúa tem al-
guns desfalques para armar 
o time titular do Unión. O 
meia Gastón González, que 
é um dos destaques da equi-
pe, sofreu uma grave lesão no 
joelho e precisará passar por 
cirurgia. O lateral-direito Fe-
derico Vera também fica fora 
com uma lesão muscular.

Já o goleiro Sebastián Mo-
yano ainda se recupera de 
uma inflamação no joelho 
esquerdo e é dúvida. Por ou-
tro lado, os atacantes Jonatan 
Álvez e Leonardo Ramos es-
tão de volta após se recupe-
rarem de lesão. Apesar de 
estar bem colocado na Copa 

Sul-Americana, a equipe é 
apenas nona colocada no 
Campeonato Argentino, fal-
tando duas rodadas para fase 
de classificação.

Possível desfalque
O zagueiro Manoel pode 

ser desfalque no Fluminense 
para a partida contra o ar-
gentino Unión, nesta terça-
-feira, às 21h30 (de Brasília), 
no Maracanã, pela terceira 
rodada do Grupo H da Copa 
Sul-Americana.

Manoel deixou a derro-
ta para o Internacional com 
dores musculares na perna 

direita, além de não apare-
cer nas imagens divulgadas 
do treino desta segunda-fei-
ra. Assim, gera preocupação, 
ainda mais porque o técnico 
Abel Braga não abre mão do 
esquema com três zagueiros.

Caso o defensor fique 
mesmo fora, a tendência é 
que Luccas Claro seja o esco-
lhido para compor o trio de 
zaga com Nino e David Braz.

Se Manoel é dúvida, o vo-
lante Yago e o atacante Caio 
Paulista, que também re-
clamavam de um desgaste 
muscular, não deverão ser 

problemas para o duelo des-
ta terça-feira. Porém, Abel só 
vai anunciar a escalação mi-
nutos antes do confronto.

Escalações
Fluminense: Fábio; David 

Braz, Nino e Manoel; Marti-
nelli, André, Calegari, Paulo 
Henrique Ganso e Marlon; 
German Cano e Willian 
(Arias). Técnico: Abel Braga.

Unión Santa Fé: Mele; 
Blasi, Brítez, Diego Plenta e 
Corlaván; Portillo, Nardoni, 
Gonzáles, Luna e Machuca; 
Peralta. Técnico: Gustavo 
Munúa.

 Wilson Luiz Seneme deu 
novos passos em direção à 
reformulação que preten-
de fazer na comissão de 
arbitragem da CBF, setor 
que chefia desde o início de 
abril. Nesta segunda-feira, 
foram oficializados os des-
ligamentos de dez funcio-
nários, que tinham cargos 
de comando na arbitragem 
brasileira. As mudanças 
também fazem parte de um 
conjunto de medidas que 
estão sendo postas em práti-
ca pelo presidente Ednaldo 
Rodrigues.

Entre os demitidos estão 
nomes importantes, como 
Sérgio Corrêa, ex-presidente 
da comissão de arbitragem 
(2007-2012, 2014-2016) e 
que era responsável pelo 
VAR, Manoel Serapião, 
que fazia análise sobre o 
desempenho dos árbitros, 
coronel Marcos Marinho, 

que foi levado para a CBF 
por Marco Polo Del Nero, 
e o ex-árbitro José Roberto 
Wright. A informação foi 
obtida inicialmente pelo 
ge e confirmada mais tarde 
pela reportagem do Estadão.

Outros nomes que não 
farão mais parte do quadro 
de funcionários da CBF 
estavam ligados à logística, 
funcionamento do VAR e 
desenvolvimento e relacio-
namento com os árbitros: 
Almir Alves, Érika Krauss, 
José Mocellin, Nilson 
Monção, Marta Magalhães e 
Cláudio Cerdeira.

Wilson Luiz Seneme dei-
xou claro em seu início de 
trabalho e no breve contato 
que teve com a impren-
sa que fará importantes 
alterações na arbitragem 
brasileira para modificar sua 
imagem, perante os torce-
dores, clubes e jogadores.

FOTO MAILSON SANTANA/FFC

Seneme disse que fará severas mudanças na arbitragem

Bahia defende ponta, mas 
tem Ituano e mais 2 na cola

A quarta rodada do 
Campeonato Brasileiro Série 
B será realizada neste meio 
de semana, com seis jogos na 
terça-feira e outros quatro na 
quarta-feira. Líder isolado, 
o Bahia entra em campo, 
mas é seguido de perto por 
Ituano, Chapecoense e Sport. 
Paulistas e pernambucanos, 
inclusive, fazem confronto 
direto em Recife (PE).

O Bahia, que tem sete 
pontos, terá um duelo com-
plicado no último horário 
do dia, às 21h30. Recebe o 
Sampaio Corrêa na Arena 
Fonte Nova, em Salvador. 
O adversário tem quatro 
pontos e ocupa o quarto 
lugar. No mesmo horário, 
Cruzeiro e Londrina se 

enfrentam no Mineirão, em 
Belo Horizonte (MG).

Já a Chapecoense visita o 
Novorizontino no Estádio 
Jorge Ismael de Biasi, em 
Novo Horizonte (SP). Os 
paulistas têm um jogo a 
menos e ainda não ven-
ceram, mas também não 
perderam, somando dois 
pontos, na 16ª colocação.

As outras duas partidas 
serão realizadas às 20h30. 
Vindo de duas derrotas 
seguidas, o Brusque recebe 
o CSA no Estádio Augusto 
Bauer, em Brusque (SC). Os 
catarinenses estão em 13º 
com três pontos, um a mais 
do que os alagoanos, que 
aparecem em 17º, abrindo a 
zona de rebaixamento.
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Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 27.177 11.264
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 475 520
  Contas a receber de clientes 6 2.733 10.965
  Tributos a recuperar 128 76
  Outros ativos 121 50

30.634 22.875
Não circulante
  Fundo de liquidez - conta reserva 5.1 3.856 3.477

3.856 3.477
  Imobilizado 7 105.591 111.246
  Intangível 18 25

105.609 111.271

  
Total do ativo 140.099 137.623

Nota 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 3.306 3.186
  Fornecedores 150 218
  Tributos a recolher 404 232
  Partes relacionadas 9 9 14
  Provisão de ressarcimento 10 21.366 4.653
  Dividendos a pagar 9 1.065 2.136
  Outros passivos 59 61

26.359 10.500
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 62.124 65.190
  Provisão de ressarcimento 10 – 2.673
  Obrigações com desmobilização de ativos 11 3.726 3.461

65.850 71.324
Total do passivo 92.209 81.824
Patrimônio líquido 12
 Capital social 54.051 54.051
 Reserva legal – 658
 Reservas de lucros – 1.090
 Prejuízos acumulados (6.161) –
Total do patrimônio líquido 47.890 55.799
Total do passivo e patrimônio líquido 140.099 137.623

Ventos de Santo Estevão V Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 15.674.805/0001-98

Demonstração do Resultado  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020

Receita líquida 13 9.432 15.992

Custo da geração de energia 14 (10.481) (9.490)

Lucro (prejuízo) bruto (1.049) 6.502

Despesas operacionais

 Gerais e administrativas 14 (44) (375)

(44) (375)

Lucro (prejuízo) operacional antes do  
 resultado financeiro (1.093) 6.127

Resultado financeiro líquido 15

 Receitas financeiras 1.088 278

 Despesas financeiras (6.028) (6.271)

(4.940) (5.993)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
 da contribuição social (6.033) 134

Imposto de renda e contribuição social

Correntes 16 (786) (576)

Prejuízo bruto do exercício (6.819) (442)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Nota Capital social Reserva Legal Retenção Lucros (prejuízos) acumulados Patrimônio Líquido

Em 1º de janeiro de 2020 54.051 658 1.149 – 55.858
  Prejuízo do exercício – – – (442) (442)
  Reversão de dividendos mínimos obrigatórios – – 383 – 383
  Absorção de prejuízo – – (442) 442 –
  Redução de capital – – – – –
 Total resultado abrangente do exercício – – (59) – (59)
Em 31 de dezembro de 2020 54.051 658 1.090 – 55.799
  Prejuízo do exercício – – – (6.819) (6.819)
  Absorção de prejuízo – (658) – 658 –
 Total resultado abrangente do exercício – (658) – (6.161) (6.819)
  Dividendos adicionais deliberados 1.1.1 (a) – – (1.090) – (1.090)
 Contribuições e distribuições aos acionistas – – (1.090) – (1.090)
Em 31 de dezembro de 2021 54.051 – – (6.161) 47.890

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
 renda e da contribuição social (6.033) 134
 Depreciação e amortização 14 5.662 5.662
 Juros de empréstimos e financiamentos 8 (c) 5.267 5.580
 Apropriação dos custos de captações 8 (c) 427 427
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos 11 265 246
 Provisão de ressarcimento 10 14.040 7.010

19.628 19.059
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 8.232 (632)
 Tributos a recuperar (52) 66
 Partes relacionadas – 256
 Demais créditos e outros ativos (71) 19
Acréscimo (decréscimo) em passivos
 Fornecedores (68) (298)
 Tributos a recolher (168) (433)
 Partes relacionadas (5) (242)
 Demais obrigações e outros passivos (2) (19)
Caixa proveniente das operações 27.494 17.776
 Juros pagos sobre empréstimos 8 (c) (5.256) (5.604)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (446) (582)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 21.792 11.590
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimento em conta reserva (334) (667)
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – (8)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (334) (675)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos e financiamentos 8 (c) (3.384) (2.948)
 Dividendos pagos 1.1.1 (a) (2.161) (3.777)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (5.545) (6.725)
 Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa 15.913 4.190
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11.264 7.074
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 27.177 11.264

Demonstração do Resultado Abrangente 
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2021 2020

 Prejuízo do exercício (6.819) (442)

Total do resultado abrangente do exercício (6.819) (442)

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Considerações gerais: A Ventos de Santo Estevão V Energias Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede em Maracanaú, estado do Ceará, tem como 
objetivo a geração e comercialização da energia produzida pela central gera-
dora eólica denominada EOL Ventos de Santo Estevão V, bem como sua ex-
ploração e manutenção. A Companhia é produtora independente de energia 
elétrica, no estado de Pernambuco, pelo prazo de 35 anos contados a partir 
de maio de 2014. A Companhia é controlada direta da holding Ventos de 
Santo Estevão Holding S.A. (“Ventos de Santo Estevão Holding”) e indireta da 
VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”). A Companhia possui outorga de 
geração de energia, na cidade de Araripina, estado de Pernambuco, através 
da Portaria MME nº 454/2014, emitida pelo Ministério de Minas e Energia - 
MME. Possui capacidade instalada de 27,6 MW e energia assegurada de 
119.136 MW/ano e compõe o complexo eólica Ventos do Araripe III. As ativi-
dades são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (“ANEEL”). A energia produzida é vendida, em sua maioria, por meio 
de contratos de longo prazo no ambiente de contratação regulado, obtidos 
em leilões promovidos ANEEL, com preços fixos indexados à inflação. Os 
termos abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de 
forma abreviada: • ACR - Ambiente de Contratação Regulada; • ACL - Am-
biente de Contratação Livre; • CCEE - Câmara de Comercialização de Ener-
gia Elétrica; • LEN - Leilão de Energia de Nova. 1.1 Principais eventos ocor-
ridos durante o exercício de 2021. 1.1.1 Principais eventos societários: 
(a) Dividendos pagos e deliberados: Em abril de 2021, a Companhia deli-
berou a distribuição de dividendos adicionais, no valor de R$ 1.090, à conta 
reservas de lucros, verificada no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2020. Em janeiro e julho de 2021, a Companhia pagou dividendos para sua 
controladora Ventos de Santo Estevão Holding, no montante de R$ 2.161, 
referente aos dividendos deliberados de exercícios anteriores. 1.1.2 Outros 
eventos: (a) Incidente ocorrido na subestação coletora: Em 12 de feverei-
ro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as empre-
sas do complexo Ventos do Araripe III, provocou o desligamento do transfor-
mador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a 
interrupção total do escoamento da geração de energia do complexo, visto 
que o outro transformador estava fora de operação em decorrência do sinis-
tro ocorrido em junho de 2020. O parque retornou à operação comercial no 
dia 29 de abril, data final do conserto do transformador relativo à primeira 
ocorrência. Com relação à segunda ocorrência, a Administração da Compa-
nhia acionou o fabricante do transformador e as principais empresas do setor 
para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessida-
de de substituição, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com 
o seu reparo, com prazo previsto para abril de 2022. A interrupção do escoa-
mento da geração de energia do complexo foi refletida na provisão para res-
sarcimento anual que a Companhia apura mensalmente em razão da efetiva 
geração de energia, com consequente redução na receita líquida, até que a 
situação seja normalizada. Esse impacto foi minimizado em razão de apólice 
de seguro que a Companhia possui para os principais riscos associados aos 
ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos ma-
teriais e lucros cessantes. Durante o segundo e terceiro trimestres de 2021, 
a controladora indireta VTRM discutiu junto à seguradora as premissas envol-
vidas no cálculo da indenização para os sinistros e enviou seu pleito para 
avaliação. Em dezembro de 2021, após análise, a seguradora efetuou o pa-
gamento para a controladora indireta VTRM, no valor de R$ 46 milhões.  
(b.) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19): 
Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o 
Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impac-
tos na economia mundial, a Companhia informa que, de acordo com um Pla-
no Corporativo de Resposta a esta pandemia, vêm tomando as medidas 
preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabeleci-
das pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimi-
zar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e se-
gurança dos seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à 
continuidade das operações e do negócio. A Companhia está avaliando o 
assunto também junto aos seus clientes, fornecedores e demais credores e 
até o momento não foram identificados impactos materiais para os seus ne-
gócios. Neste cenário, a Companhia avaliou as seguintes estimativas nas 
demonstrações financeiras: (i) Perdas de crédito esperadas decorrentes 
dos impactos da COVID-19: A Companhia avaliou a posição do seu contas 
a receber em 31 de dezembro de 2021 e não identificou créditos de difícil 
recuperação ou de liquidação duvidosa. Tal análise foi feita com base nas 
políticas contábeis da Companhia e na avaliação da situação financeira dos 
credores no período findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) Redução ao va-
lor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: A Companhia avaliou os 
indicativos de desvalorização de ativos decorrentes da pandemia e concluiu 
que não há indicativos de mudança no valor recuperável de seus ativos imo-
bilizados e intangíveis. (iii) Cumprimento de obrigações assumidas com 
clientes e fornecedores: A Companhia avaliou seus principais contratos de 
fornecimento e suprimento, junto a clientes e fornecedores, respectivamente, 
e concluiu que, apesar dos impactos causados pela pandemia, as obrigações 
contratuais foram cumpridas e, portanto, nesse momento não há evidências 
ou formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos. (iv) Cum-
primento de obrigações em contratos de dívidas - covenants: A Compa-
nhia avaliou os covenants contidos em seus contratos de dívidas e em 31 de 
dezembro de 2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento 
das obrigações acordadas nos contratos de empréstimos e financiamentos. 
Por fim, até o presente momento, a Companhia informa que não houve im-
pactos materiais em suas operações por conta da COVID-19. 2 - Apresenta-
ção das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 
2.1 Base de apresentação: (a.) Demonstrações financeiras: As demons-
trações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 
2021, o que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações 
“IFRIC”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as uti-
lizadas pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações 
financeiras considerou a base contábil de continuidade operacional, o custo 
histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos finan-
ceiros, foram ajustados para refletir a mensuração ao valor justo. As demons-
trações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia 
no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. (b.) Aprovação das de-
monstrações financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria em 29 de março de 2022. 2.2 Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de 
apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 3 - Novas normas, alterações 
e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas nor-
mas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB foram adotadas 
pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: (i) Clas-
sificação de passivos entre circulante e não circulante: alterações ao IAS 1/ 
CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; (ii) Adoção inicial do 
IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 “Adoção inicial das nor-
mas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de empréstimos no teste de 
desreconhecimento de passivos financeiros: alterações ao IFRS 9/CPC 48 
“Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arrendamentos: alterações ao 
IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no cumprimento de contratos 
onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes; (vi) Concessões relacionadas ao COVID-19: alterações 
ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Reforma das IBORs (Interbank  
Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”, IAS 
39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração, IFRS 
7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: evidenciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contra-
tos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”. A Companhia analisou 
as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificou im-
pactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emi-
tidas e emendas as normas contábeis ainda não adotadas pela Compa-
nhia: As seguintes alterações de normas emitidas pelo IASB serão adotadas 
pela primeira vez em exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Re-
visão de pronunciamentos técnicos pelo comitê de pronunciamentos contá-
beis, nº 19/2021 com alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 

(R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, 
CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico 
e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Pro-
visões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 
- Combinação de Negócios, em decorrência das alterações anuais relativas 
ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso 
pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento de contrato; e Refe-
rências à Estrutura Conceitual. A entidade deve aplicar essas alterações nos 
períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2022. A Companhia 
analisou as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identi-
ficou impactos em suas políticas operacionais e contábeis a serem adotados 
retrospectivamente ou no início do exercício de 2022. 4 - Estimativas e jul-
gamentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Companhia faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas contábeis raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas nas respectivas notas: 
Nota Estimativas e julgamentos significativos
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5 - Caixa e equivalentes de caixa e conta reserva: Política contábil:
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco 
insignificante de mudança de valor. O caixa e equivalentes de caixa em 
moeda nacional compreendem disponibilidades em contas correntes 
bancárias e títulos públicos ou de instituições financeiras, em moeda 
nacional, indexados à taxa de depósito interbancário.
As aplicações financeiras possuem taxa média de remuneração entre 
96,05% e 101,50% do CDI.

2021 2020
Moeda nacional
 Caixa e bancos 796 666
 Quotas de fundos de investimentos (i) 9.557 –
 Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 16.824 10.598

27.177 11.264
(i) As quotas de fundo de investimento referem-se, exclusivamente, ao Fundo 
Aquilae. As operações são compostas, substancialmente, por operações 
compromissadas e títulos públicos. 5.1 Fundo de liquidez - conta reserva: 
Política contábil: São os depósitos bancários feitos em contas com restrição 
de movimentação por força de cláusula contratual de financiamentos, sem 
liquidez imediata. Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a 
manutenção do fundo de liquidez em conta reserva como garantia, corres-
pondente a 3 (três) vezes o valor da prestação do serviço da dívida. Em 31 
de dezembro de 2021, o saldo total de caixa restrito em contas reserva é de 
R$ 4.331 (R$ 3.997 em 31 de dezembro de 2020). 5.2 Qualidade de crédi-
tos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito 
dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e equivalentes de 
caixas e do fundo de liquidez - conta reserva:

Rating local
2021 2020

AAA 25.947 9.659
AA 5.561 2
AA- – 5.600

31.508 15.261
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas. 6 - Contas a receber 
de clientes: Política contábil: Correspondem aos valores originados pela 
venda de energia elétrica no curso normal das atividades da Companhia. São 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva 
menos as perdas de crédito esperadas, se aplicável. A Companhia não pos-
sui histórico de perdas de contas a receber de clientes e por esse motivo, não 
há indícios de perdas de crédito esperadas para as contas a receber de clien-
tes, conforme estabelecido pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 
(a) Composição e vencimentos de contas a receber:

2021
A vencer Vencidos até 90 dias Total

ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.474 161 2.635
ACL
 Camara de Comercialização 
  de Energia Elétrica (CCEE) – 95 95
 Partes relacionadas (Nota 9) 3 – 3

2.477 256 2.733
2020

A vencer Vencidos até 90 dias Total
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 2.360 – 2.360
ACL
 Camara de Comercialização 
  de Energia Elétrica (CCEE) – 2.167 8.602
 Partes relacionadas (Nota 9) 3 – 3

2.363 2.167 10.965
Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuido-
ras no âmbito de contratos firmados conforme participação em leilões. Os 
preços decorrem do leilão, ajustados por índices inflacionários. Contas a re-
ceber ACL: representados por conta a receber de contratos de operações de 
venda de energia, em ambiente de contratação livre. Contabilização CCEE: 
o saldo a receber decorre da contabilização do mercado de curto prazo, ou 
seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, valoradas ao 
Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”), podendo representar valor a 
receber ou a pagar. Os valores a receber negociados pela Companhia no 
ambiente de comercialização livre e regulado, normalmente, possuem prazo 
de recebimento inferior a 45 dias. 7 - Imobilizado: Política contábil: É apre-
sentado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. Os 
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que 
irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu 
custo pode ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas 
é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futu-
ros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo 
em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil econômica 
restante do ativo relacionado. Ganhos e perdas por alienações são determi-
nados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas” na demons-
tração do resultado. A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo 
método linear, considerando os custos e os valores residuais durante a vida 
útil econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. As taxas 
de depreciações utilizadas pela Companhia são definidas pela ANEEL por 
meio da resolução normativa nº 674/2015 de 11 de agosto de 2015. A Com-
panhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização 
de ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o 
respectivo ativo imobilizado (Vide nota 11 - Obrigações com desmobilização 
de ativos). Impairment do imobilizado: O valor contábil de um ativo é ime-
diatamente baixado para seu valor recuperável quando o valor contábil é 
maior do que o valor recuperável estimado, de acordo com os critérios adota-
dos pela Companhia para determinar o valor recuperável. Os ativos que es-
tão sujeitos à depreciação são revisados para verificar a necessidade de im-
pairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que 
o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconhe-
cida pelo montante excedente entre o valor contábil do ativo e seu valor recu-
perável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não 
identificou a necessidade de provisões para impairment para os ativos imobi-
lizados. (a) Composição e movimentação:

2021 2020

Aerogeradores
Máquinas e  

Equipamentos
Edifícios e  

construções
Desmobilização  

de ativos
Obras em  

andamento Total Total
Saldo no início do exercício
 Custo 124.822 6.182 219 2.640 203 134.066 134.058
 Depreciação acumulada (21.734) (852) (28) (206) – (22.820) (17.165)
Saldo líquido 103.088 5.330 191 2.434 203 111.246 116.893
 Adições – – – – – – 8
 Depreciação (5.360) (208) (7) (80) – (5.655) (5.655)
 Transferências – 8 – – (8) – –
Saldo no final do exercício 97.728 5.130 184 2.354 195 105.591 111.246
Custo 124.822 6.190 219 2.640 195 134.066 134.066
Depreciação acumulada (27.094) (1.060) (35) (286) – (28.475) (22.820)
Saldo no final do exercício 97.728 5.130 184 2.354 195 105.591 111.246
Taxas médias anuais de depreciação - % 4 3 3 3 – – –

8 - Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e 
subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o 
valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o 
período em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, 
utilizando-se da taxa de juros efetiva.

(a) Composição:
Circulante Não circulante Total

Modali-
dade    

Encargos 
anuais médios 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Moeda nacional
 BNDES TJLP + 2,80% 3.306 3.186 62.124 65.190 65.430 68.376

3.306 3.186 62.124 65.190 65.430 68.376

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.
(b.) Perfil de vencimento:
Moda-
lidade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A partir  
de 2029 Total

Moeda nacional
 BNDES 3.306 3.721 4.048 4.375 4.702 5.683 7.210 32.385 65.430

3.306 3.721 4.048 4.375 4.702 5.683 7.210 32.385 65.430
5,1% 6,2% 6,2% 6,7% 7,2% 8,7% 11,0% 49,5% 100%

(c.) Movimentação:
2021 2020

Saldo no início do exercício 68.376 70.921
 Provisões de juros 5.267 5.580
 Apropriações dos custos de captações 427 427
 Juros pagos (5.256) (5.604)
 Liquidações (3.384) (2.948)
Saldo no final do exercício 65.430 68.376
(d.) Garantias
Modalidade Garantia 

BNDES

Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão 
Holding S.A. 
Contas reservas; 
Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

Modalidade Garantia 

Repasse 
BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A. 
Contas reservas; 
Penhor dos ativos e ações; 
Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes 
das autorizações.

(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obriga-
ções previstas nos contratos de financiamento. 9 Partes relacionadas: Polí-
tica contábil: As transações com partes relacionadas são realizadas pela 
Companhia em condições estritamente comutativas, observando-se os pre-
ços e condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefí-
cio indevido às suas contrapartes ou prejuízos à Companhia. No curso nor-
mal das operações, a Companhia realiza contratos com partes relacionadas 
(coligadas e acionistas), relacionados à compra e venda de produtos e servi-
ços, principalmente comercialização de energia.

Contas a receber 
de clientes (Nota 6)

Passivo 
circulante

Dividendos 
a pagar

Vendas  
(Nota 13) Compras

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sociedade coligada
 Votener - Votorantim Comercializadora de 
  Energia Ltda. 3 3 2 2 – – 93 45 220 449
 Ventos de Santo Augusto VIII Energias 
  Renováveis S.A. – – – 5 – – – – 5 150
 Votorantim S.A. – – 7 7 – – – – 86 80
Sociedade controladora
 Ventos de Santo Estevão Holding S.A. – – – – 1.065 2.136 – – – –

3 3 9 14 1.065 2.136 93 45 311 679

10 - Provisão de ressarcimento: Política contábil: A conta de provisão de 
ressarcimento - CCEE reflete os efeitos sobre a geração de energia fora dos 
limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia 
contratada). Tais variações fora dos limites implicam no registro por estimati-
va de ativos ou passivos contratuais e são reconhecidos no resultado como 
ajuste positivo ou negativo da receita, na rubrica “Receita bruta de venda de 
energia - ACR”. A Administração da Companhia entende que a análise do 
atendimento a estes limites é uma estimativa significativa. (a) Ressarcimen-
to anual: Contratos LEN: Caso a energia fornecida no ano, seja inferior a 
90% da energia contratada anualmente, o valor do ressarcimento será equi-
valente ao maior valor entre o preço contratual vigente, no ciclo base de 
apuração, e o PLD médio do mesmo período, aplicado sobre o montante em 
MWh que for inferior aos 90%. Tais acertos financeiros ocorrem em 12 parce-
las mensais. Caso a energia fornecida seja superior à energia contratada, as 
faixas estarão compreendidas entre 130% e 100%, de acordo com o ano 
atual de apuração do ressarcimento quadrienal, sendo que os limites de tole-
rância são: 130% no primeiro ano, 120% no segundo ano, 110% no terceiro 
ano ou 100% no quarto ano. Para esses casos, a Companhia receberá o va-
lor equivalente a aplicação do PLD sobre o montante em MWh conforme limi-
te de tolerância, em parcela única a partir do segundo mês do próximo ano 
contratual, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. (b) Ressarcimento quadrienal: Contratos LEN: Caso a ener-
gia fornecida seja inferior a 100% da energia contratada no final de cada 
quadriênio, o valor do ressarcimento será equivalente ao maior valor entre o 
preço contratual vigente no último ano do ciclo base de apuração acrescido 
de 6% e o PLD médio do quadriênio de apuração aplicado sobre o montante 
em MWh que for inferior aos 100% e superior a 90% do montante, dado que 
o ressarcimento anual captura os desvios inferiores a 90%. O acerto financei-
ro para energia fornecida abaixo dos limites ocorre em 12 parcelas mensais, 
a partir de fevereiro do ano subsequente ao último ano contratual de cada 
quadriênio, mediante liquidação das faturas mensais emitidas pela Compa-
nhia à CCEE. Não há acerto financeiro quadrienal para energia fornecida 
acima dos limites, uma vez que, nessa hipótese, os valores serão liquidados 
nos critérios enquadrados no ressarcimento anual.
(c) Composição e movimentação

Anual Quadrienal 2021
Saldo no início do exercício 4.653 2.673 7.326
 Adições (i) 11.214 2.826 14.040
Saldo no final do exercício 15.867 5.499 21.366
 Circulante 15.867 5.499 21.366

15.867 5.499 21.366
Anual Quadrienal 2020

Saldo no início do exercício – 316 316
 Adições 4.653 2.357 7.010
Saldo no final do exercício 4.653 2.673 7.326
 Circulante 4.653 – 4.653
 Não Circulante – 2.673 2.673

4.653 2.673 7.326
(i) O aumento das adições, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior refere-se substancialmente ao incidente do Trafo mencionado na 
nota 1.1.2 (a). A ANEEL emitiu o Despacho nº 2.303/2019 determinando à 
CCEE que proceda à suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Con-
tratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado, referentes ao ano con-
tratual apurado a partir de agosto de 2019, até a decisão final sobre o resul-
tado da instauração da Audiência Pública nº 034/2019 que visa regular os 
procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por cons-
trained-off de usinas eólicas. 11 - Obrigações com desmobilização de ati-
vos: Política contábil: Em consonância com o CPC 27 - Ativo imobilizado, a 
mensuração das obrigações para desmobilização de ativos envolve julga-
mento sobre diversas premissas. Sob o ponto de vista ambiental, refere-se às 
obrigações futuras de restaurar/recuperar o meio ambiente, para as condi-
ções ecologicamente similares às existentes, antes do início do projeto ou 
atividade ou de fazer medidas compensatórias, acordadas com os órgãos 
competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas condições 
pré-existentes. Essas obrigações surgem a partir do início da degradação 
ambiental da área ocupada, objeto da operação ou a partir de compromissos 
formais assumidos com o órgão ambiental, cuja degradação precisa ser com-

pensada. A desmontagem e retirada da operação de um ativo ocorre quando 
ele for permanentemente desativado, por meio de sua paralisação, venda ou 
alienação. As obrigações consistem principalmente de custos associados 
com o encerramento das atividades do parque eólico. O custo de desmobili-
zação de ativos, equivalente ao valor presente da obrigação (passivo), é ca-
pitalizado como parte do valor contábil do ativo, que é depreciado ao longo 
de sua vida útil. Estes passivos são registrados como provisões. A Compa-
nhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização de 
ativos no período em que elas ocorrerem, tendo como contrapartida o res-
pectivo ativo imobilizado. Estas estimativas são revisadas anualmente pela 
Companhia.

Desmobilização de ativos 2021 2020
Saldo no início do exercício 3.461 3.461 3.215
 Ajuste a valor presente 265 265 246
Saldo no final do exercício 3.726 3.726 3.461
12 - Patrimônio líquido: (v) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, o capital social integralizado da Companhia é de 
R$ 54.051 composto por 54.051.000 ações ordinárias e sem valor nominal. 
13 - Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impos-
tos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia segue 
a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com cliente”, 
baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos com os 
clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos con-
tratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da 
transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e (v) reconhe-
cimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O mode-
lo de cinco etapas estabelece que a entidade deve reconhecer receita para 
representar a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no 
valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito em troca 
desses bens ou serviços. Os contratos de venda de energia da Companhia 
são realizados nos ambientes livre e regulado de comercialização brasileira, 
sendo registrados integralmente na CCEE, agente responsável pela contabi-
lização e liquidação de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). A medição 
contábil do volume de energia a ser faturado decorre do processamento da 
medição física, ajustada ao rateio das perdas informadas pela CCEE. O reco-
nhecimento contábil da receita é resultante dos valores a serem faturados 
aos clientes de acordo com a metodologia e preços estabelecidos em cada 
contrato, ajustadas às quantidades de energia efetivamente geradas, quando 
aplicável. Esses ajustes decorrem do mecanismo da CCEE que verifica a 
exposição líquida da Companhia (vendas, geração, compras e consumo), 
denominado balanço energético. Venda de energia elétrica: As operações 
de venda de energia realizadas pela Companhia são reconhecidas contabil-
mente nas demonstrações financeiras pelo seu valor justo.

Nota 2021 2020
Receita bruta
ACR
 Leilão de Energia Nova (LEN) 22.018 13.311
 Provisão de ressarcimento 10 (c) (14.040) (7.010)

7.978 6.301
ACL
 Partes relacionadas 9 93 45
 Câmara de Comercialização de Energia 
  Elétrica (CCEE) 854 9.977

947 10.022
Venda crédito de carbono 994 –
Total receita bruta 9.919 16.323
Deduções sobre a receita bruta
 Impostos sobre vendas (396) (247)
 Taxa de fiscalização dos serviços de energia 
  elétrica - TFSEE (91) (84)

(487) (331)
Receita líquida 9.432 15.992
As receitas da Companhia provenientes da venda de energia elétrica são em 
sua totalidade em reais e dentro do mercado interno brasileiro. As receitas 
com a venda de crédito de carbono foram em sua totalidade em dólar, reali-
zadas para o mercado externo.
14 - Custos e despesas:

Custo da geração 
de energia

Despesas gerais 
e administrativas 2021

Custo da geração 
de energia

Despesas gerais 
e administrativas 2020

Depreciação e amortização (5.662) – (5.662) (5.642) (20) (5.662)
Serviços de operação e manutenção (O&M) (2.394) – (2.394) (2.016) – (2.016)
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) (1.089) – – – – –
Aluguéis e arrendamentos (455) – (455) (326) (1) (327)
Serviços de terceiros (346) (39) (385) (77) (244) (321)
Energia comprada (230) – (230) (278) – (278)
Seguros (222) – (222) (55) (76) (131)
Impostos, taxas e contribuições (46) (5) – – – –
Custo de manutenção (23) – (23) (1.051) – (1.051)
Outras despesas (14) – (14) (45) (34) (79)

(10.481) (44) (9.385) (9.490) (375) (9.865)

15 - Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras: Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e sobre 
aplicações financeiras, variação monetária e descontos diversos que são re-
conhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência.

2021 2020
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.088 276
 Juros sobre ativos financeiros – 2

1.088 278
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.267) (5.580)
 Apropriações dos custos de captações (427) (427)
 Ajuste a valor presente de desmobilização de ativos (265) (246)
 Despesas de captação de empréstimos (28) –
 Outras despesas financeiras (41) (18)

(6.028) (6.271)
(4.940) (5.993)

16 - Imposto de renda e contribuição social - Política contábil: A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para 
imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Nos exercícios de 2021 e 
2020, a Companhia recolheu os respectivos tributos com base no lucro pre-
sumido e auferiu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de venda de energia. Adicionalmente, 
para as vendas de crédito de carbono a Companhia auferiu lucro tributável 
com base na alíquota de presunção de 32% (IRPJ e CSLL). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido como despesa de impos-
to de renda e contribuição social o montante de R$ 786 (R$ 576 em 31 de 
dezembro de 2020). 17 - Instrumentos financeiros e gestão de risco: 17.1 
Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia as expõem a di-
versos riscos financeiros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; (c) 
risco regulatório; (d) risco socioambiental; e (e) risco de não performance. 
Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a Companhia segue 
a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de Administração 
da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o objetivo de 
estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de gestão de 
riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acompanha-
mento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de caixa) 
criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Compa-
nhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, 
avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s 
ou Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em 
escala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos finan-
ceiros cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito 
mínimas anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios 
aprovados pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito 
dos ativos financeiros está descrita na Nota 5.2. Os ratings divulgados nesta 
nota, sempre são os mais conservadores das agências mencionadas.  
(b) Risco de liquidez: O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a 
Política Financeira Votorantim, visando garantir recursos líquidos suficientes 

para honrar os compromissos financeiros da Companhia no prazo e sem 
custo adicional. Um dos principais instrumentos de medição e monitoramento 
da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se prazo mínimo de 
12 meses de projeção a partir da data de referência. A gestão de liquidez e 
endividamento adota métricas compatíveis às companhias investment grade 
fornecidas por agências classificadoras de riscos de abrangência global.  
A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia, 
por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no ba-
lanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Até 1 
ano

Entre 1 
e 3 anos

Entre 3 
e 5 anos

A partir 
de 5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e financia-
mentos (i) 8.152 17.024 16.871 57.932 99.979
 Fornecedores 150 – – – 150
 Partes relacionadas 9 – – – 9

8.311 17.024 16.871 57.932 100.138
Em 31 de dezembro de 2020
 Empréstimos e financia-
mentos (i) 8.071 16.229 16.620 65.642 106.562
 Fornecedores 218 – – – 218
 Partes relacionadas 14 – – – 14

8.303 16.229 16.620 65.642 106.794
(i) Os valores de empréstimos e financiamentos incluídos na tabela são os 
fluxos de caixa contratuais. (c) Risco regulatório: As atividades da Compa-
nhia são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 
ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Compa-
nhia. (d) Risco socioambiental: A Companhia está sujeita a inúmeras leis 
ambientais, regulamentos, tratados e convenções, que determinam à remo-
ção e limpeza de contaminação do ambiente ou relativas à proteção ambien-
tal. As violações à regulamentação ambiental existente expõem os infratores 
há multas e sanções pecuniárias substanciais e poderão exigir medidas téc-
nicas ou investimentos de forma a assegurar o cumprimento dos limites obri-
gatórios de emissão. A Companhia considera estar de acordo com todas as 
normas ambientais aplicáveis às suas operações. (e) Risco de não perfor-
mance: A Companhia possui em seus contratos de venda de energia eólica, 
cláusulas específicas de performance, as quais delimitam uma geração míni-
ma ao decorrer do ano e do quadriênio, vinculado a garantia física compro-
metida nos leilões em que tais subsidiárias possuem negociação. Os parques 
eólicos estão expostos a fatores climáticos, tais fatores podem trazer oscila-
ção na velocidade do vento, gerando assim o risco de não atendimento do 
que está determinado no contrato e há a possibilidade de comprometer as 
receitas futuras da Companhia. 17.2 Estimativa do valor justo: Os princi-
pais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem 
como as premissas para sua valorização: Ativos financeiros - consideran-
do-se a natureza e os prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos 
valores de realização. Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com ta-
xas usuais de mercado. O valor de mercado foi calculado tendo por base o 
valor presente do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros 
atualmente disponíveis para emissão de débitos com vencimentos e 
termos similares. A Companhia divulga as mensurações do valor justo  
pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor 

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, 
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.    Fortaleza, 26 de abril de 2022  A Diretoria
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GERAL
Troféu. A SecultFor realizou a entrega do troféu Haroldo Serra, que celebra a cultura produzida em 
Fortaleza. O evento homenageia as 13 linguagens artísticas que têm assento no Conselho Municipal de 
Patrimônio Cultural e tem o intuito de agradecer e reconhecer o trabalho realizado em cada uma delas.

De acordo com os dados 
recentes da Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania e  
Segurança Alimentar e Nu-
tricional (Rede Penssan), a 
fome atinge cerca de 19  mi-
lhões de pessoas no Brasil. 
O cenário atual mostra um 
grande volume de  desem-
pregados, a crise econômica 
e ausência de suporte sufi-
ciente para população,  tor-
na essa realidade ainda mais 
alarmante. 

Em meio a esse cenário di-
fícil, surgiu em Fortaleza há 
6 anos atrás, um projeto  in-
titulado “Amor & Vida”, que 
tem como principal objetivo 
ajudar pessoas carentes e  mo-
radores de rua. Jorge Damas-
ceno e sua esposa Graça são 
líderes do projeto. 

Aos 54 anos, Jorge é ex 
dependente químico, deixou 
o mundo das drogas e do ál-
cool  e se tornou um sobre-
vivente. Jorge Damasceno já 
possuiu um patrimônio mi-
lionário,  herdeiro de mui-

tas lojas e fábricas, trocou o 
dinheiro e o conforto, pelas 
bebidas,  drogas e a prosti-
tuição. Se afastou da família 
e foi morar nas ruas, nunca 
se  interessou em pedir ajuda 
para sair daquela situação e 
adorava o lugar onde ficava.  
Depois de um tempo, pediu 
muito a alma do pai que fale-
ceu e a Deus que o ajudasse.  
Buscava encontrar motivos 
do porquê de estar naquela 
situação. A mudança veio  
quando a família o reencon-
trou e ficou mais próxima 
novamente. Sua irmã o levou  
para a casa de recuperação e 
foi aí que a mudança come-
çou na vida de Jorge. 

“O dependente químico 
tem uma dificuldade enorme 
de mudar de vida. Médico  
nenhum cura, só você mes-
mo”. Afirma. 

Com um passado de supe-
ração ele usa sua experiência 
para ajudar outras pessoas  a 
se recuperarem. Graça, sua 
atual esposa e líder no pro-

jeto, destaca que apesar das 
dificuldades no  decorrer do 
caminho, a vontade de ven-
cer foi maior e tudo se tor-
nou aprendizado.  “Foi uma 
grande luta, um aprendiza-
do enorme para a vida dele. 
Aprendeu a lutar,  sobrevi-
ver e descobrir o que queria 
para si. Quando ele desper-
tou espiritualmente, foi  ou-
tra coisa. E ao me reencon-
trar, depois de anos, esse 
processo deu um salto ainda 
maior, encontrou uma pes-
soa com vontade de vencer, 
participar e transformar a 
vida  dele. ” Conclui. 

O projeto sobrevive pela 
força de vontade em ajudar 
outras pessoas, que assim 
como  ele, um dia precisou 
ser ajudado. O programa 
recebe doações de toda a ci-
dade, além  de empresas que 
apoiam a causa e também 
de voluntários que realizam 
a  organização das cestas bá-
sicas e a preparação dos ali-
mentos. 

Atualmente a ação bene-
ficia mais de 700 pessoas por 
mês, na capital cearense. São  
distribuídas 400 quentinhas 
para moradores de rua e 250 
cestas básicas  mensalmente 
para famílias carentes. 

A felicidade estampada no 
rosto de Jorge ao falar sobre a 
ação social, mostra o  quanto 
é importante ajudar o próxi-
mo. “Me sinto muito feliz em 
servir o ser humano,  o pouco 
que ajudo se torna muito. Se 
as pessoas estão realmente na 
fila para receber  ajuda é por-
que de fato precisam de algo”. 
Afirma. 

Na praça dos voluntários, 
no centro da cidade, no se-
gundo domingo de cada mês  
ocorre a entrega de quen-
tinhas e cestas básicas para 
moradores de rua. Além da  
entrega realizada mensal-
mente, o projeto possui 50 
famílias cadastradas para  re-
cebimento de cestas básicas. 

Maria é beneficiária da 
ação e agradece sempre pelo 

cuidado, e o quanto ela se 
sente  amada por Deus atra-
vés desse gesto. “Agradeço 
muito a Deus, e principal-
mente ao  anjo chamado 
Jorge, que ele seja agraciado 
sempre. Tudo que é feito aqui 
na terra,  Deus vê lá de cima. 
Ele (Deus) nos ama e quer 
sempre o melhor e os filhos 
que fazem  coisas boas, com 
certeza, merece o reino dos 
céus. ” diz.  

A ação conta com ajuda de 
voluntários e amigos que rea-
lizam as boas práticas dentro  
do projeto, e até o momen-
to, não existe apoio nenhum 
realizado por parte do poder  
público. 

Entre tantos trabalhos 
sociais existentes na capital, 
esse projeto é expandido, e  
também funciona com pa-
lestras sobre a prevenção do 
uso de álcool e drogas em  es-
colas públicas, particulares e 
faculdades. Além de realizar 
internações de moradores de 
rua em caso de recuperação 

e ressocialização dos depen-
dentes  químicos. 

“Meu objetivo é contribuir 
para uma Fortaleza mais par-
ticipativa na vida das pessoas  
carentes. Uma cidade que in-
vista em pessoas em situação 
de vulnerabilidade. Ações  
sociais que levam esperança 
de um futuro melhor para to-
dos”. Conclui 

Para fazer parte e contri-
buir com insumos, o ideali-
zador do projeto disponibili-
za seu  endereço para receber 
alimentos não perecíveis, 
roupas, produtos de limpeza 
entre  outros. Não é neces-
sário realizar um cadastro 
prévio, basta ligar e agendar 
um horário  para realizar a 
entrega.  

Endereço: Avenida Godo-
fredo Maciel nº 858 AP 201 
BL E – Bairro Parangaba - 
Condomínio Lagoa do Aba-
ter. Telefone para contato: 85 
98675.0699.

Por Ismael Azevedo

“Amor & Vida” acolhe famílias carentes 
e moradores de rua na capital cearense
Jorge Damasceno e sua esposa Graça são líderes do projeto, a ação beneficia mais de 700 pessoas por mês, na capital cearense

FOTO DIVULGAÇÃO
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Ventos de Santo Isidoro Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 17.875.232/0001-96

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,  
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.    Maracanaú, 26 de abril de 2022.  A Diretoria.

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

Ativo
 Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 8.781 409 45.350
  Tributos a recuperar 42 – 226
  Outros ativos – – 231

8.823 409 45.807
 Não circulante
  Investimentos 6 19.851 – –
  Imobilizado 7 – – 60.784

19.851 – 60.784

   
Total do ativo 28.674 409 106.591

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 – – 126
  Fornecedores 9 3 3 959
  Tributos a recolher 45 – 366

48 3 1.451
 Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 8 – – 49.153
  Tributos a recolher – – 247
  Partes relacionadas 10 – – 7.263

– – 56.663
 Total do passivo 48 3 58.114
 Patrimônio líquido 11
  Capital social 29.350 660 29.350
  Ajuste de avaliação patrimonial (149) – (149)
  Prejuízos Acumulados (575) (254) (575)

28.626 406 28.626
 Patrimônio líquido atribuído
  aos acionistas controladores 28.626 406 28.626
 Participação dos acionistas
  não controladores – – 19.851
Total do patrimônio líquido 28.626 406 48.477
Total do passivo e patrimônio líquido 28.674 409 106.591

Demonstração do Resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 12 (23) (16) (329)

(23) (16) (329)
Prejuízo operacional antes    
 do resultado financeiro (23) (16) (329)
Resultado de participações
 societárias
 Equivalência patrimonial 6 (434) – –

(434) – –
Resultado financeiro líquido 13
 Receitas financeiras 195 1 1.319
 Despesas financeiras (2) (2) (1.233)

193 (1) 86
Prejuízo antes do imposto de    
 renda e da contribuição social (264) (17) (243)
Imposto de renda e
 contribuição social 14
 Correntes (57) – (419)
Prejuízo do exercício atribuído
 aos acionistas (321) (17) (662)
 Prejuízo do exercício atribuído
  aos acionistas controladores (321) (17) (321)
 Prejuízo do exercício atribuído
   aos acionistas não controladores – – (341)
Prejuízo do exercício (321) (17) (662)

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

Demonstração do Resultado Abrangente 

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

 Prejuízo do exercício (321) (17) (662)
Outros componentes do resultado 
 abrangente do exercício que não
  serão posteriormente reclassificados
   para o resultado
 Perda em participação de investida 6 (b) (149) – –
Total do resultado abrangente do
 exercício (470) (17) (662)
 Prejuízo do exercício atribuído aos
  acionistas controladores – – – (470)
 Prejuízo do exercício atribuído aos
  acionistas não controladores – – – (192)
Prejuízo do exercício – – – (662)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstra-

ções financeiras individuais e consolidadas

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Nota
Capital 
social

Capital social 
 a integralizar

Prejuízos 
acumulados

Ajuste de 
avaliação 

 patrimonial Total

Participação 
 dos acionistas 

 não controladores
Patrimônio 

líquido

Em 1º de janeiro de 2020 (Não auditado) 260 (21) (237) – 2 – –

  Prejuízo do exercício – – (17) – (17) – –

 Total do resultado abrangente do exercício – – (17) – (17) – –

  Integralização de capital – 21 – – 21 – –

  Aumento de capital 400 – – – 400 – –

 Contribuições e distribuições aos acionistas 400 21 – – 421 – –

Em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 660 – (254) – 406 – –

  Prejuízo do exercício – – (321) – (321) (341) (662)

  Resultado abrangente do exercício – – – (149) (149) 149 –

 Total do resultado abrangente do exercício – – (321) (149) (470) (192) (662)

  Aumento de Capital 1.1.1 (a) 29.820 (1.130) – – 28.690 20.043 48.733

 Contribuições e distribuições aos acionistas 29.820 (1.130) – – 28.690 20.043 48.733

Em 31 de dezembro de 2021 30.480 (1.130) (575) (149) 28.626 19.851 48.477

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2021
2020 (Não 
auditado) 2021

Fluxo de caixa das
 atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social (264) (17) (243)
Ajustes de itens que não
 representam alteração de
  caixa e equivalentes de caixa
 Equivalência patrimonial 6 (b) 434 – –
 Juros e variações monetárias
  de empréstimos e financiamentos 8 (c) – – 471
 Apropriação dos custos
  de captações 8 (c) – – 24

170 (17) 252
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Tributos a recuperar (42) – (226)
 Demais créditos e outros ativos – – 22
Acréscimo (decréscimo)
 em passivos
 Fornecedores – 2 921
 Tributos a recolher (3) – 275
 Partes relacionadas – – 7.263
Caixa proveniente das
 (aplicado nas) operações 125 (15) 8.507
 Imposto de renda e
  contribuição social pagos (9) – (82)
Caixa líquido proveniente das
 (aplicado nas) atividades
  operacionais 116 (15) 8.425
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
 Aquisição de imobilizado 7 (a) – – (44.842)
 Aporte de capital em
  investidas 1.1.1 (d) (16.301) – –
Caixa líquido proveniente das
 (aplicado nas) atividades
  de investimento (16.301) – (44.842)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
 Captação de recursos 8 (c) – – 48.100
 Adições dos custos de captações 8 (c) – – (1.697)
 Aumento de capital 1.1.1 (a) 24.557 421 24.557
 Participação dos acionistas
  não controladores – – 6.601
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamentos 24.557 421 77.561
Acréscimo (decréscimo) em
 caixa e equivalentes de caixa 8.372 406 41.144
 Efeito no caixa de empresas
  adquiridas incluídas na
   consolidação – – 3.797
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 409 3 4.206
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 8.781 409 45.350
Principais transações que
 não afetaram o caixa
 Aporte de capital via ativo
  imobilizado 1.1.1 (d) – – 13.443

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

1. Considerações gerais: A Ventos de Santo Isidoro Energia Renováveis 
S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, foi 
constituída nos termos do seu Estatuto Social, como Companhia, em 15 de 
março de 2013. Tem como objeto social a implantação, administração e ope-
ração de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento de projetos, a 
prestação de serviços de consultoria de projetos eólicos. A Companhia é con-
trolada direta da holding VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”) e inves-
tida da CBA Itapissuma Ltda (“CBA Itapissuma”). A Companhia irá explorar e 
operar central geradora eólica localizada na cidade de Curral Novo do Piauí, 
Estado do Piauí, a qual compõem o complexo eólico Ventos do Piauí II, com 
previsão de 33.600 kW de capacidade instalada, por meio de sua controlada 
Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. (“Ventos de Santo Apo-
linário”). A controlada da Companhia encontra-se em fase pré-operacional de 
construção de seu parque eólico e a entrada em operação comercial está 
prevista para abril de 2022. O sucesso das operações futuras depende de 
atingimento das projeções de resultado da Administração e, principalmente, 
pela obtenção de financiamento e/ou apoio financeiro dos acionistas para a 
conclusão de seu parque eólico. 1.1 Principais eventos ocorridos durante 
o exercício de 2021: 1.1.1 Principais eventos societários: (a) Aumento e 
integralização de capital: Em 2021, a investidora VTRM aumentou e integra-
lizou o capital da Companhia no montante de R$ 28.690 (R$ 29.820 de au-
mento de capital e R$ 1.130 de capital social a integralizar), passando de R$ 
660 em 31 de dezembro de 2020 para R$ 29.350 em 31 de dezembro de 
2021, conforme movimentação a seguir:

Mês
Transferência 

via caixa
Transferência via 
ativo imobilizado Total

Fevereiro – 4.133 4.133
Abril 3.700 – 3.700
Maio 7.431 – 7.431
Julho 5.170 – 5.170
Setembro 8.256 – 8.256

24.557 4.133 28.690
(b) Alteração na estrutura societária da Companhia: A controladora VTRM 
concretizou em 30 de setembro de 2021, após o cumprimento de condições 
precedentes previstas no contrato de venda de ações firmado em 14 de agos-
to de 2020, junto à empresa Cia. Brasileira de Alumínio (“CBA”), a alienação 
da participação na Companhia, no percentual de 49%. Após a alteração so-
cietária, os acionistas da Companhia passaram a ser a VTRM com participa-
ção de 51% e a CBA com participação de 49% do capital total. (c) Aquisição 
de investimento: Em fevereiro de 2021 a VTRM, controladora da Compa-
nhia, realizou reestruturação societária em seus investimentos dos parques 
eólicos Ventos do Piauí II (“VDP II”) e Ventos do Piauí III (“VDP III”), com isso 
efetuou uma cisão parcial em sua investida Ventos de João Paulo II Energias 
Renováveis S.A., transferindo a participação societária que detinha sobre a 
Ventos de Santo Apolinário para a Ventos de Santo Isidoro, no montante de 
R$ 4.133. Dessa forma, a Companhia passou a deter 100% de participação e 
ser a controladora da Santo Apolinário. (d) Reestruturação societária em 
controlada: Em 17 de junho de 2021 houve uma reestruturação societária na 
controlada da Companhia, com o objetivo de atingir a estrutura adequada 
para a operação dos parques. Desta maneira, houve alteração na participa-
ção societária da Ventos de Santo Apolinário, que passou a ter 50% do seu 
capital detido pela VTRM, através da emissão de 2.060.080.000 novas ações 
preferenciais e aportes realizados via transferências de ativos imobilizados e 
transferências bancárias no montante de R$ 20.044 realizados em julho e 
setembro de 2021. Portanto, as demonstrações financeiras consolidadas con-
templam os saldos integrais dessa investida, uma vez que os riscos e benefí-
cios (acesso aos retornos) sobre o investimento será integralmente assumido 
pela Companhia. Ainda, nos meses de abril, maio e julho de 2021, a Compa-
nhia aumentou e integralizou o capital da controlada Ventos de Santo Apoliná-
rio Energia Renováveis S.A. no montante de R$ 16.301, via transferência 
bancária.

Mês Investidora
Transferência 

via caixa
Transferência via 
ativo imobilizado Total

Abril Ventos de 
 Santo Isidoro 3.700 – 3.700

Maio Ventos de 
Santo Isidoro 7.431 – 7.431

Julho Ventos de 
Santo Isidoro 5.170 – 5.170

16.301 – 16.301
Julho VTRM 

Energia Participações – 13.443 13.443
Setembro VTRM 

Energia Participações 6.601 – 6.601
6.601 13.443 20.044

22.902 13.443 36.345
1.1.2 Outros eventos: (a) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Co-
ronavírus (COVID-19): Em razão da pandemia declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que 
vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde 
pública e impactos na economia mundial, a Companhia e sua controlada in-
formam que, de acordo com um Plano Corporativo de Resposta a esta pan-
demia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em 
linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e 
internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos no 
que se refere à saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, par-
ceiros e comunidades, e à continuidade do negócio. A Companhia e sua con-
trolada estão avaliando o assunto também junto aos seus fornecedores e 
demais credores e até o momento não foram identificados impactos materiais 
para os seus negócios. (i) Cumprimento de obrigações assumidas com 
fornecedores: A Companhia e sua controlada avaliaram seus principais con-
tratos de suprimento, junto aos fornecedores e concluiu que, apesar dos im-
pactos causados pela pandemia, as obrigações contratuais foram cumpridas 
e, portanto, nesse momento não há evidências ou formalizações de insolvên-
cia ou falta de liquidez dos contratos. (ii) Cumprimento de obrigações em 
contratos de dívidas - covenants. A Companhia avaliou os covenants con-
tidos nos contratos de dívidas de suas controladas em 31 de dezembro de 
2021, e concluiu que a pandemia não impactou no atendimento das obriga-
ções acordadas.
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas 
contábeis: 2.1 Base de apresentação: (v) Demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o 
que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de Relatório Finan-
ceiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações fi-
nanceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas considerou a base contábil de continuidade opera-
cional, o custo histórico como base de valor, exceto no caso de certos ativos 
e passivos financeiros, que foram ajustados para refletir a mensuração ao 
valor justo. (a) Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão des-
tas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 05 de abril de 
2022. 2.2 Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades sobre 
as quais detém controle, isto é, quando está exposta ou tem direito a retornos 
variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as 
atividades relevantes da investida. As principais empresas controladas incluí-
das na consolidação estão descritas Nota 2.2 (c). (b) Controladas: As contro-
ladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é trans-
ferido para a Companhia. Transações, saldos e resultados de transações 
entre controladas da Companhia são eliminados. Na aquisição, as políticas 
contábeis das controladas são alteradas quando necessário, para assegurar 
a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. (c) Operação em 
conjunto (joint operation): Operação em conjunto (joint operation) é um ne-
gócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes que detêm o controle 
conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm obrigações pelos pas-
sivos relacionados ao negócio. Essas partes são denominadas de operadores 
em conjunto. As operações em conjunto são contabilizadas nas demonstra-
ções financeiras para representar os direitos e as obrigações contratuais da 
Companhia. Dessa forma, os ativos, passivos, receitas e despesas relaciona-
dos aos seus interesses em operação em conjunto são contabilizados indivi-
dualmente nas demonstrações financeiras de forma proporcional à participa-
ção da Companhia na controlada em conjunto. A controlada da Companhia 
possui participação de 17,39% na empresa Consórcio Ventos do Piauí III, 
havendo controle em conjunto com as consorciadas: i) Ventos de São Bernar-
do Energias Renováveis S.A.; ii) Ventos de Santo Alfredo Energias Renová-
veis S.A.; iii) Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A.; iv) Ven-
tos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. O Consórcio tem por objeto a 
construção, manutenção, operação e uso de determinados ativos comuns, 
especialmente a subestação coletora, a subestação seccionadora/ elevadora, 
a linha de transmissão e a rede média tensão, entre outros, para uso de todas 
as Consorciadas.

Notas Explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

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

(d) Empresa controlada incluída nas demonstrações financeiras consolidadas:

2021 2020 (Não auditado)

Controladas
Capital 

total
Capital 
votante

Capital 
total

Capital 
votante Localização Atividade principal

Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% Piauí - Brasil Geração de energia elétrica

Para fins de consolidação são considerados os percentuais de 100% de par-
ticipação societária, visto que a Companhia é detentora da totalidade de 
ações ordinárias de sua controlada. 2.3 Moeda funcional e de apresentação 
das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de apresentação da 
Companhia é o Real (“R$”).
3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo 
CPC e IASB: 3.1 Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis 
adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de normas emitidas 
pelo IASB foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de 
janeiro de 2021: (i) Classificação de passivos entre circulante e não circulante: 
alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”; 
(ii) Adoção inicial do IFRS em subsidiárias: alterações ao IFRS 1/CPC 37 
“Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade”; (iii) Custos de 
empréstimos no teste de desreconhecimento de passivos financeiros: altera-
ções ao IFRS 9/CPC 48 “Instrumentos financeiros”; (iv) Incentivos em arren-
damentos: alterações ao IFRS 16/CPC 06 “Arrendamentos”; (v) Custo no 
cumprimento de contratos onerosos: alterações ao IAS 37/CPC 25 “Provi-
sões, passivos contingentes e ativos contingentes; (vi) Concessões relacio-
nadas ao COVID-19: alterações ao IFRS 17 “Contratos de seguro”; (vii) Re-
forma das IBORs (Interbank Offered Rate): alterações ao IFRS 9/CPC 48 
“Instrumentos financeiros”, IAS 39/CPC 38 “Instrumentos financeiros - reco-
nhecimento e mensuração, IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos financeiros: eviden-
ciação”, IFRS 4/CPC 11 “Contratos de seguro” e IFRS 16/CPC 06 “Arrenda-
mentos”. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as normas con-
tábeis ainda não adotadas pela Companhia: As seguintes alterações de 
normas emitidas pelo IASB serão adotadas pela primeira vez em exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022: (i) Revisão de pronunciamentos técnicos 
pelo comitê de pronunciamentos contábeis, nº 19/2021 com alterações nos 
Pronunciamentos Técnicos: CPC 37 (R1)/IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas 
Internacionais de Contabilidade, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, 
CPC 29/IAS 41 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, CPC 27/IAS 16 - Ativo 
Imobilizado, CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes e CPC 15 (R1)/IFRS 3 - Combinação de Negócios, em decorrência 
das alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobi-
lizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cum-
primento de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. A entidade deve 
aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de 
janeiro de 2022. A Companhia analisou as emendas às normas contábeis 
mencionadas acima e não identificou impactos em suas políticas operacio-
nais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início  
do exercício de 2022.
4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, 
a Companhia e sua controlada fazem estimativas com relação ao futuro. Por 

definição, as estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avalia-
dos e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo ex-
pectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 
As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimati-
vas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Em 31 
de dezembro de 2021, considerando que a Companhia e sua controlada se 
encontram em fase pré-operacional, não há estimativas e premissas que 
apresentam risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.
5. Caixa e equivalentes de caixa: Política contábil: Incluem o caixa, os 
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. O caixa e equivalen-
tes de caixa em moeda nacional compreendem disponibilidades em contas 
correntes bancárias, indexados à taxa de depósito interbancário. As aplica-
ções financeiras possuem taxa média de remuneração entre 90,62% e 
102,50% do CDI.

Controladora Consolidado

2021
2020 (Não 
 auditado) 2021

Moeda nacional
 Caixa e bancos 157 111 222
 Certificados de Depósitos Bancários -
  CDBs 8.624 298 45.128

8.781 409 45.350
5.1 Qualidade de créditos dos ativos financeiros: A tabela a seguir reflete 
a qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes em operações de 
caixa e equivalentes de caixas: 

Controladora Consolidado
Rating local Rating local

2021
2020 

(Não auditado) 2021
AAA 8.781 409  45.350

8.781 409 45.350
Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências 
de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi 
considerado o padrão de nomenclatura das mesmas.
6. Investimentos: Política contábil: Os investimentos em entidades contro-
ladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP) a partir 
da data em que elas se tornam sua coligada, empreendimento controlado em 
conjunto ou controlada. Para ser classificada como entidade controlada em 
conjunto, deve existir acordo contratual que permite a Companhia controle 
compartilhado da entidade e dá a Companhia direito aos ativos líquidos da 
entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos 
específicos.

(a) Composição: Controladora
Informações em  

31 de dezembro de 2021
Resultado de equivalência 

 patrimonial Saldo

Patrimônio 
líquido

Prejuízo 
do exercício

Percentual de 
participação 

 total (%)

Percentual de 
participação 
votante (%) 2021 2021

Investimentos avaliados por equivalência patrimonial
 Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. 39.702 (776) 50,00% 100,00% (434) 19.851

(434) 19.851

(i) O resultado de equivalência patrimonial corresponde ao saldo de 100% do 
resultado da Ventos de Santo Apolinário de fevereiro a maio, e 50% do resul-
tado de junho a dezembro. A controlada Ventos de Santo Apolinário foi adqui-
rida no mês de fevereiro de 2021 conforme reestruturação societária dos 
complexos Piauí II e III, descrita nota 1.1.1 (b), motivo pelo qual não possuem 
saldo comparativo de equivalência e de saldo de investimentos.
(b) Movimentação: Controladora

2021
Saldo no início do exercício –
 Aquisição de investimento (Nota 1.1.1 (c)) 4.133
 Aporte de capital (Nota 1.1.1 (d)) 16.301
 Equivalência patrimonial (434)
 Perda na participação de investida (149)
Saldo no final do exercício 19.851
7. Imobilizado: Política contábil: É apresentado pelo custo histórico de aqui-
sição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo históri-
co também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou 
construção de ativos qualificáveis. Os custos subsequentes são incluídos no 
valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme apro-
priado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômicos fu-
turos associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com segu-
rança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Reparos e 
manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que são 
incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do 
ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de de-
sempenho inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são 
depreciadas ao longo da vida útil econômica restante do ativo relacionado. 
Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do valor 
da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras (receitas) des-
pesas operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. A depreciação 
dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear, considerando os cus-
tos e os valores residuais durante a vida útil econômica dos bens vinculados 
à infraestrutura da concessão. As taxas de depreciações utilizadas pela Com-
panhia são definidas pela ANEEL por meio da resolução normativa Nº 
674/2015 de 11 de agosto de 2015. Impairment do imobilizado: O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável 
quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável estimado, de acor-
do com os critérios adotados pela Companhia para determinar o valor recupe-
rável. Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para verificar 
a necessidade de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por 
impairment é reconhecida pelo montante excedente entre o valor contábil do 
ativo e seu valor recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia e sua controlada não identificaram a necessidade de provisões 
para impairment para os ativos imobilizados.
(a) Composição e movimentação: Consolidado

2021
Obras em andamento

Saldo no início do exercício
 Custo –
 Depreciação acumulada –
Saldo líquido –
 Adições (i) 60.666
 Efeito de controlada adquirida incluída 
  na consolidação 118
Saldo no final do exercício 60.784
 Custo 60.784
Saldo líquido no final do exercício 60.784
(i) O valor de adições compreende o saldo de adiantamento de ativos, no 
montante de R$ 13.443, em forma de aumento de capital realizado pela inves-
tidora VTRM, conforme Nota 1.1.1 (d). Adicionalmente, houve capitalização 
dos juros sobre empréstimos no valor de R$ 2.381.
8. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: São reconhecidos ini-
cialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e sub-
sequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferen-
ça entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total 
a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se da 
taxa de juros efetiva.
(a) Composição:

Consolidado
2021

Modalidade
Encargos  

anuais médios Circulante
Não  

circulante Total
Moeda nacional
 BNDES TLP + 4,56% 126 49.153 49.279

126 49.153 49.279
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. TLP - 
Taxa de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

(b) Perfil de vencimento:
Consolidado

Modali-
 dade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A partir  
de 2030 Total

Moeda
  nacional
 BNDES 126 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 33.690 49.279

126 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 33.690 49.279
0,3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 68,2% 100,0%

(c) Movimentação: Consolidado
2021

Saldo no início do exercício –
 Captações 48.100
 Juros e atualização monetária 2.852
 Adições dos custos de captações (1.697)
 Apropriação dos custos de captações 24
Saldo no final do exercício 49.279
(d) Garantias:
Modalidade Garantias
BNDES VTRM Energia Participações S.A.

Contas reservas;
Penhor dos ativos e ações;

Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos 
emergentes das autorizações.

(e) Condições restritivas: Os empréstimos e financiamentos obtidos pela 
Companhia e suas controladas exigem o cumprimento de algumas cláusulas 
restritivas financeiras, sob pena de antecipação de vencimento das dívidas 
vinculadas. Ainda, o não cumprimento das obrigações ou restrições mencio-
nadas pode ocasionar a inadimplência em relação a outras obrigações con-
tratuais (cross default), dependendo de cada contrato de empréstimo e finan-
ciamento. Adicionalmente, os empréstimos e financiamentos da Companhia 
exigem a apresentação do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD a 
partir de 2023, anualmente, relativamente ao ano anterior.
9. Fornecedores:

Controladora Consolidado

2021
2020 

(Não auditado) 2021
Fornecedores de materiais 3 3 897
Fornecedores de serviços – – 62

3 3 959
10. Partes relacionadas: Política contábil: As transações com partes rela-
cionadas são realizadas pela Companhia em condições estritamente comuta-
tivas, observando-se os preços e condições usuais de mercado e, portanto, 
não geram qualquer benefício indevido às suas contrapartes ou prejuízos à 
Companhia. No curso normal das operações, a Companhia realiza contratos 
com partes relacionadas, relacionados, principalmente, à administração do 
consórcio.

Passivo não circulante
2021

Ventos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A. (i) 7.263
7.263

(i) O saldo a pagar refere-se à aquisição de ativo imobilizado diretamente re-
alizado pela empresa Ventos de Santo Alfredo Energias Renováveis S.A., na 
condição de consorciada líder, em nome da controlada Ventos de Santo Apo-
linário.
11. Patrimônio líquido: (a) Capital social: É representado exclusivamente 
por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. Em 31 de 
dezembro de 2021, o capital social subscrito da Companhia é de R$ 29.350 
(capital social totalmente integralizado no montante de R$ 660 em 31 de de-
zembro de 2020), dividido em 7.86.587 ações, sendo 7.868.406 ações ordiná-
rias de classe A, 385.551.888 ações ordinárias de classe B, e 393.420.293 
ações preferenciais conversíveis em ações ordinárias A (2.283.078 em 31 de 
dezembro de 2020 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal).

12. Despesas gerais e administrativas:
Controladora Consolidado

2021
2020 

(Não auditado) 2021
Serviços de terceiros (20) (14) (237)
Impostos,Taxas e Contribuições – – (50)
Aluguéis e arrendamentos – – (29)
Custo de manutenção – – (1)
Materiais – – (1)
Outras (3) (2) (11)

(23) (16) (329)
13. Resultado financeiro líquido:Política contábil: Receitas (despesas) 
financeiras:  Compreendem os valores de juros sobre empréstimos e finan-
ciamentos e sobre aplicações financeiras, que são reconhecidos no resultado 
do exercício pelo regime de competência.

Controladora Consolidado

2021
2020 

(Não auditado) 2021
Receitas financeiras
 Rendimentos sobre 
  aplicações financeiras 195 1 1.319

195 1 1.319
Despesas financeiras
 Juros e atualização monetária – – (2.852)
 Capitalização de juros sobre 
  empréstimos - CPC 20 – – 2.381
 Apropriação de custos de captação – – (24)
 Despesas de captação de 
  empréstimos – – (690)
 Despesas bancárias (2) (2) (2)
 Outras despesas financeiras – – (46)

(2) (2) (1.233)
193 (1) 86

14. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: A Companhia 
está sujeita ao imposto de renda e a contribuição social. A provisão para impos-
to de renda e contribuição social é calculada individualmente para a Companhia 
com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia também reco-
nhece provisões por conta de situações em que é provável que valores adicio-
nais de impostos sejam devidos. No exercício de 2021, a Companhia e sua 
controlada recolheram os respectivos tributos com base no lucro presumido e 
auferiram lucro tributável sobre as receitas financeiras. No exercício findo em 31 
de dezembro de 2021, a Companhia e sua controlada reconheceram como 
despesa de imposto de renda e contribuição social o montante de R$ 419 e R$ 
57, respectivamente.
15. Instrumentos financeiros e gestão de risco: 15.1 Fatores de risco fi-
nanceiro: As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financei-
ros, a saber: (a) risco de crédito; (b) risco de liquidez; (c) risco regulatório; (d) 
risco socioambiental. Para atenuar os efeitos diversos de cada fator de risco, a 
Companhia segue a Política Financeira Votorantim, aprovada pelo Conselho de 
Administração da Votorantim S.A. (“VSA”), que é a controladora da VGE, com o 
objetivo de estabelecer a governança e suas macro diretrizes no processo de 
gestão de riscos financeiros, assim como indicadores de mensuração e acom-
panhamento. (a) Risco de crédito: As aplicações financeiras (alocação de 
caixa) criam exposição ao risco de crédito de contrapartes e emissores. A Com-
panhia tem como política trabalhar com emissores que possuam, no mínimo, 
avaliação de duas das seguintes agências de rating: Fitch Ratings, Moody’s ou 
Standard & Poor’s. O rating mínimo exigido para as contrapartes é “A” (em es-
cala local) ou “BBB-” (em escala global), ou equivalente. Para ativos financeiros 
cujos emissores não atendem às classificações de risco de crédito mínimas 
anteriormente descritas, são aplicados, como alternativa, critérios aprovados 
pelo Conselho de Administração da VSA. A qualidade de crédito dos ativos fi-
nanceiros está descrita na Nota 5.1. Os ratings divulgados nesta nota, sempre 
são os mais conservadores das agências mencionadas. (b) Risco de liquidez: 
O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a Política Financeira Votoran-
tim, visando garantir recursos líquidos suficientes para honrar os compromissos 
financeiros da Companhia no prazo e sem custo adicional. Um dos principais 
instrumentos de medição e monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo de 
caixa, observando-se prazo mínimo de 12 meses de projeção a partir da data 
de referência. A gestão de liquidez e endividamento adota métricas compatíveis 
às companhias investment grade fornecidas por agências classificadoras de 
riscos de abrangência global. A tabela a seguir analisa os principais passivos 
financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao perí-
odo remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Controladora
Até  

1 ano
Entre 1  

e 3 anos
Entre 3  

e 5 anos
A partir de  

5 anos Total
Em 31 de dezembro de 2021
 Fornecedores 3 – – – 3

3 – – – 3
Em 31 de dezembro de 2020 
(Não auditado)
 Fornecedores 3 – – – 3

3 – – – 3
Consolidado

Até  
1 ano

Entre 1  
e 3 anos

Entre 3  
e 5 anos

A partir de  
5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2021
 Empréstimos e 
  financiamentos (i) 317 8.801 8.374 57.563 75.055
 Fornecedores 959 – – – 959
 Partes relacionadas – 7.263 – – 7.263

1.276 16.064 8.374 57.563 83.277
(i) Os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa contratuais. (c) Risco 
regulatório: As atividades da Companhia são regulamentadas e fiscalizadas 
pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente regulatório poderá exercer im-
pacto sobre as atividades da Companhia. (d) Risco socioambiental: A Com-
panhia está sujeita a inúmeras leis ambientais, regulamentos, tratados e con-
venções, que determinam à remoção e limpeza de contaminação do 
ambiente ou relativas à proteção ambiental. As violações à regulamentação 
ambiental existente expõem os infratores há multas e sanções pecuniárias 
substanciais e poderão exigir medidas técnicas ou investimentos de forma a 
assegurar o cumprimento dos limites obrigatórios de emissão. A Companhia 
considera estar de acordo com todas as normas ambientais aplicáveis às 
suas operações. 15.2 Estimativa do valor justo: Os principais instrumentos 
financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como as premissas 
para sua valorização: Ativos financeiros - considerando-se a natureza e os 
prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos valores de realização. 
Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. 
O valor de mercado foi calculado tendo por base o valor presente do desem-
bolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros atualmente disponíveis para 
emissão de débitos com vencimentos e termos similares. A Companhia divul-
ga as mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensu-
ração pelo valor justo:  Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados 
ativos para ativos e passivos idênticos; Nível 2 - Informações, além dos pre-
ços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo 
ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou 
seja, derivados dos preços). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo estão demonstrados na tabe-
la a seguir e foram classificados nos níveis 1 e 2 de hierarquia de valor justo:

Controladora
Valor justo medido com base em

Nota Nível 1 Nível 2 Valor contábil
2021 2020 (Não auditado) 2021 2020 (Não auditado) 2021 2020 (Não auditado)

Ativos
 Equivalentes de caixa 5 8.624 298 – – 8.624 298

8.624 298 – – 8.624 298
Consolidado

Valor justo medido com base em
Nota Nível 1 Nível 2 Valor contábil

2021 2021 2021
Ativos
 Equivalentes de caixa 5 45.128 – 45.128

45.128 – 45.128
Passivos
Empréstimos e financiamentos 8 – 29.343 49.279

– 29.343 49.279
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GERAL

O autismo é um distúrbio de 
neurodesenvolvimento capaz 
de gerar percepções diferentes 
do mundo, ele afeta a comuni-
cação e a interação social. Na 
maioria dos casos, a pessoa 
diagnosticada possui atitudes 
únicas e diferentes comparada 
a outras pessoas e na maioria 
das vezes, incompatível com 
o que a sociedade espera. São 
padrões de comportamentos 
repetitivos e ações restritas de 
interesse próprio. De acordo 
com um estudo recente do 
Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC), órgão 
ligado ao governo dos Estados 
Unidos, no mundo o autismo 
está presente em crianças do 
sexo masculino quatro vezes 
mais do que em crianças do 
sexo feminino. 

Em março de 2020, o CDC 
lançou um documento que 
mostra os dados sobre pre-
valência do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). O 
número de casos de pessoas 
diagnosticadas com TEA vem 
aumentando desde 2004. Na-
quele ano, em pesquisa di-
vulgada pelo CDC era que 
1 pessoa a cada 166 possuía 
TEA. Ao longo dos anos esse 
número foi aumentando e em 
2020, os dados mais recen-
tes são de 1 pessoa a cada 54. 
Dessa forma, estima-se que o 
Brasil, com seus 200 milhões 
de habitantes, possua cerca de 
2 milhões de autistas. 

Para a psicóloga Jéssica Al-
buquerque, os fatores genéticos 
são apontados como umas das 
principais causas de doença e 
normalmente os primeiros si-
nais aparecem quando a crian-
ça possui em média um ano e 
meio. É extremamente impor-
tante obter um diagnóstico pre-
coce, dessa forma é possível tra-
balhar e melhorar ainda mais a 
qualidade de vida do paciente. 

“Quando a criança é diag-
nosticada precocemente há 
muitos benefícios. Um fator 
importante é a fala. Então, 
quanto antes o tratamento for 
iniciado com um fonoaudió-
logo melhor será o desenvol-
vimento da sua comunicação 
verbal. Normalmente, uma 
criança típica tem interesse 
natural pelos pares, ou seja, 
outras crianças e adultos. 
Crianças com autismo têm 

dificuldade nessa socialização. 
Com isso, é extremamente ne-
cessário um acompanhamento 
com um psicólogo o mais rá-
pido possível para melhorar o 
desenvolvimento dessa socia-
lização. Além disso, existem 
algumas limitações quanto a 
sensibilidade tátil, ou seja, al-
gumas texturas não são agra-
dáveis a ela, por conta dessa 
dificuldade a sua autonomia 
pode ser afetada, como: vestir-
-se sozinho, escovar os dentes, 
pentear o cabelo, dentre outras 
atitudes que não conseguem 
realizar sozinhas. A terapeuta 
ocupacional será a profissio-
nal ideal para auxiliar nessas 
atividades. Quanto mais rápi-
do a criança for exposta a es-
ses estímulos mais rápido será 
sua adaptação ao meio social”, 
afirma 

A fundadora da Associação 
Pintando o SeTEAzul , Kellya-
ne Chaves, é mãe de Gabriel 
Chaves, que é autista, relata 
as dificuldades enfrentadas 
durante anos, principalmente 
quando o assunto é inclusão 
social,de um modo geral a fal-
ta de investimentos, embora o 
transtorno seja um problema 
de saúde pública, falta profis-
sionais suficientes para atender 
toda essa demanda.

“Existe uma lei chamada 
Berenice Piana aprovada em 
2012 que instituiu a Política 
Nacional de Proteção dos Di-
reitos da Pessoa com transtor-
nos do espectro autista. Meu 
filho, Gabriel Chaves, nasceu 
em 2008 e foi diagnosticado 
com autismo em 2010. Ou 
seja, eu tenho uma vida antes 
e depois dessa lei. Antes da lei, 
não conseguia matricular meu 
filho em nenhuma escola pois 
alegavam que ele não era ver-
bal. Encarar o primeiro diag-
nóstico foi um desafio enorme, 
acredito que não só para mim, 
mas para qualquer mãe ou 
pai. Não é fácil. Autismo não é 
uma doença, é um diagnóstico 
clínico, comportamental. Até 
hoje no Ceará, não existe uma 
escola inclusiva. Os materiais 
não são adaptados para eles. 
Inclusão ainda é uma utopia.” 

Nas redes sociais, o apresen-
tador Marcos Mion, mostra a 
rotina com seu filho Romeu, 
diagnosticado com TEA, in-
centivando outras pessoas a 

estudarem e investirem nos 
seus filhos, se adaptando a 
realidade deles e entendendo 
cada momento. E foi isso que a 
digital influencer, Alzira Juca, 
28, mãe da Lina, diagnostica-
da com um ano de idade com 
o TEA, fez . “Liguei o alerta 
quando minha filha tinha um 
ano de idade, quando ela ain-
da não sabia andar, porém de 
acordo com os marcos de de-
senvolvimento ela teria até os 
dois anos para andar. Ela não 
fixava o olhar, não atendia 
quando chamava pelo nome, 
tinha alguns flappings, ecolalia 
e a cereja do bolo foi ela não 
ter comunicação verbal com 2 
anos de idade.” Afirma. Alzira 
também comenta sobre a pre-
paração para o futuro. “Tento 
ao máximo prepará-la para 
ser uma adulta independente 
e que saiba se defender, ainda 
existe muito preconceito em 
relação ao autismo, as pessoas 
pensam que nossos filhos são 
doentes mentais”, finaliza.

Para o fonoaudiólogo Dr. 
James Bond, a Fonoaudiologia 
ou Terapia da fala e Audiologia 
é o campo de estudo mais ade-
quado para melhorar a comu-
nicação de uma criança autista 
com outros indivíduos, seja 
ela através de fala ou comuni-
cação alternativa. “Usamos al-
guns aplicativos desenvolvidos 
especialmente para esse tipo 
de situação. Para que a criança 
consiga se comunicar. É neces-
sário ir além da fala, se ela não 
consegue desenvolver a fala 
nosso papel é fazer com que ela 
expresse suas vontades e neces-
sidades de alguma forma.”

Nos últimos anos, muitas 
conquistas e metas foram al-
cançadas. Entre elas está a lei 
de número 12.764 aprovada 
em 23 de dezembro de 2012 
em Brasília. O símbolo do au-
tismo, que é um laço colorido 
contornado com vários quebra 
cabeça, está por todo o Ceará. 
Já podemos vê-los em trans-
portes coletivo e em estaciona-
mento de shoppings. As vagas 
prioritárias em alguns esta-
cionamentos são identificadas 
com o símbolo do autismo. As 
pessoas buscam saber o sig-
nificado e isso vai ganhando 
espaço e notoriedade colabo-
rando com o engajamento e 
flexibilização da informação.

Referência pela gastronomia de alta qualidade, o restaurante Cabaña del Primo lança, a partir desta quinta-feira (28), novo menu 
com cortes e preparos exclusivos de carnes exóticas na unidade do Jardins Open Mall. A partir de R$ 55, os clientes poderão desfru-
tar dos pratos com carnes de diferentes animais, como tambaqui, búfalo e avestruz. Mais informações e reservas: (85) 3244-3691.

FOTO DIVULGAÇÃO

AUTISMO
Os desafios para a inclusão social
Estima-se que o Brasil tenha dois milhões de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, fatores genéticos são a principal causa

Alzira Juca, 28, mãe da Lina, diagnosticada com um ano de idade com o TEA
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Ex-aliado. O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub acusou o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) de ter sido “sequestrado” pelo centrão. Em live com o ex-chanceler Ernesto Araújo, ele disse 
ainda que Bolsonaro o pressionou a desistir da pré-candidatura ao governo de São Paulo.NACIONAL

O Tribunal de Contas da União (TCU) também deve interromper novos contratos para esse fim

FOTO DIVULGAÇÃO / TCU

Liberdade não tem preço, mas Musk ajuda e muito com 
seus bilhões

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), após Elon Musk comprar o 
Twitter por US$44 bilhões

O
ministro do STF Luís Roberto Bar-
roso agora é acusado de disseminar 
“fake news”, por ter acusado as For-
ças Armadas de serem “orientadas” 

a desacreditar o sistema eleitoral. A acusação 
sem provas valeu nota de repúdio do general 
Paulo Sérgio, ministro da Defesa, para quem 
Barroso foi “irresponsável”, e a acusação de 
espalhar notícias falsas. "Não é a primeira vez 
que o ministro incorre em fake news para ma-
nipular a opinião pública”, diz sem rodeios o 
deputado José Medeiros (Pode-MT).

Voto em cédula fake
“No debate sobre as urnas, ele dizia que era a 

volta ao voto em cédula”, lembra o deputado, re-
ferindo-se a fake news sobre votação eletrônica.

‘Parece militante’
“Ele destila ódio de madrasta contra o presi-

dente”, afirma Medeiros. “Já não se posta mais 
como ministro e sim como um militante”, ataca.

Sem comentários
A coluna entrou em contato com o mi-

nistro, por meio da sua assessoria, mas até o 
fechamento da edição ele não comentou as 
acusações.

Nos olhos dos outros 
Por ironia do destino, Barroso tem sido dos 

ministros que mais se empenham no combate 
à disseminação de notícias falsas.

Revelação
A liberdade para expansão de empresa 

“ligada a tantos escândalos” é criticada por 
entrevistados. “Será uma surpresa para os es-
pectadores”.

Conhecimento de causa
Deputada dos EUA que investigou a em-

presa alerta sobre “corrupção, poluição e 
atividade ilegais” da JBS. “Tenham cuidado, 
Austrália”, diz.

Sabem o que fazem
No ar desde 1961, o Four Corners é uma 

espécie de ‘60 Minutes’ da televisão australia-
na. Um “Globo Repórter” de temas sérios.

Soberba faz mal
O cancelamento do jantar de pré-candida-

tos a presidente de “terceira via” mostra a difi-

Deputado acusa Barroso de espalhar fake news

O PODER SEM PUDOR

Em 1968, corria o boato de que a dita-
dura ia endurecer. Presidia a Câmara o de-
putado mineiro José Bonifácio Lafayette de 
Andrada, o Zezinho Bonifácio, que anun-
ciou: o Congresso permaneceria “em re-
cesso por tempo ilimitado”. A oposição se 
revoltou com a falta de empenho dele para 

evitar o ato de força. Em meio à confusão, 
o também mineiro Celso Passos (MDB)
protesta ao microfone: “Seja mais Andrada
e menos Zezinho, nobre deputado!” Zezi-
nho se levantou, fechou a mão, levantou o
braço bruscamente e deu diversas bananas
em direção ao adversário. Foi embora.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Bananas intolerantes

Austrália denuncia ‘corrupção’ 
e ‘controle’ da JBS
Tradicional programa de jorna-
lismo investigativo da TV aus-
traliana ABC, o Four Corners 
denunciou a empresa brasileira 
JBS, conhecida das páginas 
policiais no Brasil, enrolada num 
dos maiores esquemas de cor-
rupção já revelados ao mundo. 
O programa explica que, apesar 
de muitos consumidores não 
conhecerem a JBS e suas “es-
candalosas práticas corporati-
vas”, compram seus produtos 
nos supermercados.

culdade de diálogo. A maioria não tem votos, 
mas não perde a soberba: só se animam com 
aliança se forem cabeça de chapa.

Regularidade
O tempo passa, o tempo voa, e o desem-

penho de Lula não muda, à volta de 40% nas 
pesquisas. É provável que a campanha altere o 
percentual para menos, mas ainda assim sua 
presença no 2º turno está garantida.

Proselitismo
Ministros do STF têm feito palestras, no 

Brasil e lá fora, para falar mal do atual presi-
dente, com frequência de fazer inveja ao ex-
-corrupto Lula. A próxima tribuna está reser-
va a Alexandre de Moraes, no próximo dia 29.

‘Valha-nos, Deus’
De acordo com notícia plantada ontem em 

alguns veículos, procuradores “avaliam” ques-
tionar o Twitter, após a venda da empresa por 
US$44 bilhões. Elon Musk deve ter perdido a 
noite de sono.

Trabalho, finalmente
Além do ‘esforço concentrado’ do Senado 

esta semana, está marcada para quinta-feira a 

sessão conjunta do Congresso Nacional para 
analisar 24 vetos do presidente Jair Bolsonaro. 
Vinte deles trancam a pauta.

Inimigos eleitos
O PCO (causa operária) criticou a elei-

ção de Emmanuel Macron, na França. Para 
o partido de esquerda, “tanto Biden, quanto
Macron, quanto a terceira via representam os
piores inimigos dos trabalhadores”.

Fracasso retumbante
O CNN+, serviço de streaming da CNN 

dos EUA, torrou US$500 milhões para seu 
lançamento, que resultou em tremendo fra-
casso. Com apenas 10 mil assinantes, a em-
presa fechou menos de um mês depois.

Quatro doses
O Brasil já aplicou mais de um milhão de 

“segundas doses de reforço”, segundo dados 
do painel Vacinômetro Covid-19, do Ministé-
rio da Saúde. A maior parte delas são quartas 
doses do imunizante.

Pensando bem...
...quem com fake news fere, com fake news 

será ferido.

Senado votará hoje 
projetos sobre Prouni 
e criptomoedas

O plenário do Senado 
analisa hoje, a partir das 
16h, o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) 
3/2022, que altera regras 
do Pro-grama 
Universidade para 
Todos (Prouni). O texto 
é proveniente de 
mudan-ças recém-
propostas na Câmara 
dos Deputados à 
Medida Provisória (MP) 
1.075/2021. Uma das 
novidades é a 
autorização de acesso ao 
programa por alunos que 
cur-saram o ensino médio 
em esco-las particulares 
sem bolsa de estudos ou 
com bolsa parcial.

As bolsas do Prouni 
conti-nuarão sendo 

destinadas a  estudantes de 
faixas de ren-da específicas, 
mas o perfil 
socioeconômico dos can-
didatos deixará de ser um 
critério de pré-seleção. Em 
lugar disso, a MP estabelece 
uma ordem de atendimento 
prioritário na concessão de 
bolsas. Em primeiro lugar es-
tão estudantes com deficiên-
cia, seguidos por professores 
da rede pública que vão 
cursar licenciatura ou peda-
gogia. Depois, os estudantes 
em geral. O desempenho no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) continuará 
sendo considerado como 
critério.

O PLV está trancando a 
pauta do Plenário desde a 
semana passada, quando o 
relator, senador Wellington 
Fagundes (PL-MT), solici-
tou o adiamento da análise 
da matéria, ainda pendente 
de parecer. A MP precisa ser 

votada até 16 de maio; 
caso contrário, perde a 
validade.
Criptomoedas
Com o trancamento da 
pauta, também ficou para 
esta semana a deliberação 
do Projeto de Lei (PL) 
3.825/2019, que regula-
menta o mercado 
nacional de criptomoedas. 
Na últi-ma terça-feira 
(19), o re-lator da 
matéria, senador Irajá 
(PSD-TO), leu seu 
relatório. Ele propôs um 
substitutivo ao projeto de 
autoria do senador Flávio 
Arns (Podemos-PR).

As criptomoedas são um 
tipo de dinheiro totalmente 
digital, negociado pela in-
ternet. O crescimento ace-
lerado desse mercado, em 
todo o mundo, tem gerado 
preocupação com seu uso 
para lavagem de dinheiro, 
diante da insuficiência de 
regulamentação.

Segundo o relator, 
muitas pessoas ainda des-
conhecem esse mercado 
aqui no país: “Confesso, 
com muita humildade, 
que eu também conhecia 
muito pouco a respeito 
dessa matéria. Estudei, me 
aprofundei, busquei quase 
todas as instituições liga-
das a esse novo mercado 
no mundo e aqui no 
Brasil para que eu pudesse 
estar à altura de relatar 
uma matéria tão 
estratégica e importante 
para a econo-mia do 
nosso país”, disse. Se 
aprovado no Senado, o 
projeto seguirá para análi-
se da Câmara dos Deputa-
dos. (Com informações da 
Agência Senado)

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou 
que o governo Jair Bolsonaro 
(PL) suspenda repasses de di-
nheiro do Ministério da Edu-
cação (MEC) para compra 
de kits de robótica. A pasta 
deve também interromper 
celebração de novos termos 
de compromisso com prefei-
turas para esse fim.

A decisão cautelar é do 
ministro Walton Alencar e 
tem como base as revela-
ções da Folha sobre repas-
ses de dinheiro federal que 
priorizaram prefeituras com 
contratos com uma mesma 
empresa, a Megalic. Os do-
nos têm ligação com o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), que controla a 
distribuição de parte das bi-
lionárias emendas de relator 
do Orçamento, fonte do di-
nheiro para robótica.

Sete cidades alagoanas 
receberam neste ano R$ 26 
milhões de dinheiro do MEC 
para robótica, apesar de so-
frerem com deficiências de 
infraestrutura básica, como 
falta de salas de aula, inter-
net, computadores e até água 
encanada. Ao somar os valo-
res recebidos por outros dois 
municípios pernambucanos, 
também com contratos junto 
a Megalic, o valor chega a R$ 
31 milhões. Isso representa 
79% do que foi gasto no 1º 
trimestre na rubrica especí-
fica para compra de equipa-
mentos e mobiliário, na qual 
se inclui o gasto com kits de 
robótica.

Os valores foram trans-
feridos a jato e sob ausência 
de critérios técnicos – em 
abril, após publicação da Fo-
lha, o FNDE manteve mais 
transferências a municípios. 
Os recursos são gerenciados 
pelo Fundo Nacional de De-

senvolvimento da Educação 
(FNDE). O órgão do MEC é 
controlado por políticos do 
centrão. Questionados, MEC 
e FNDE não responderam 
até a publicação deste texto.

Despacho
“Os indícios de irregulari-

dades apontados são graves 
e, caso confirmados, podem 
ocasionar prejuízo ao Erário 
relevante e a ineficácia da 
política pública de educação, 
caso os kits de robótica sejam 
destinados à municípios sem 
capacidade de utilizá-los ade-
quadamente”, diz o despacho. 
No documento, o TCU tam-
bém dá um prazo de cinco 
dias para que o FNDE com-
prove notificação a todos os 
municípios que receberam 
recursos de robótica sobre 
a suspensão dos termos de 
compromisso com o governo 
federal. O tribunal pede ain-
da informações detalhadas 
sobre todos os beneficiados 
com os recursos, pareceres 
sobre aquisição de de kits de 
robótica.

Diligências no FNDE e 

nas prefeituras beneficiadas 
de Alagoas e Pernambuco 
também são determinadas 
pelo TCU. O entendimento é 
estendido tanto a municípios 
que já receberam os recursos 
quanto a outros para os quais 
o governo Bolsonaro já efe-
tivou empenhos (reserva de
dinheiro) para kits.

A área técnica do tribunal, 
que subsidia os ministros na 
análise dos processos, identi-
ficou que o governo já empe-
nhou de R$ 146 milhões para 
a compra de kits de robótica. 
O recurso é destinado a 29 
municípios de Alagoas e 10 
de Pernambuco. Há questio-
namentos no processo sobre 
a falta de critério para prio-
rizar pagamentos a Alagoas, 
com “três vezes mais empe-
nhos para o Programa Edu-
cação Conectada [que inclui 
os kits] do que o estado em 

segunda posição (PE) e mais 
de cinquenta vezes o estado 
em quinto lugar (SC)”.

Valores
O tribunal também ques-

tiona os valores dos kits e 
pede ao FNDE a memória de 
cálculo. O fundo não tem ata 
de registros de preços sobre 
isso mas os técnicos do TCU 
identificaram que, no siste-
ma do órgão, a solução robó-
tica já aparece com valor de-
finido, de R$ 176 mil. Além 
de comprar cada kit por R$ 
14 mil, os contratos incluem 
outros custos como material 
didático para alunos e pro-
fessores e formações para 
docentes. O que eleva os con-
tratos – em alguns contratos, 
cada solução de robótica, que 
inclui um conjunto de kits e o 
pacote de materiais e forma-
ções, é orçado por R$ 176 mil.

Kits robótica: TCU suspende 
repasses do governo federal
A decisão tem como pano de fundo a divulgação de informações sobre a 
priorização de verbas a prefeituras com contratos com a empresa Megalic

TEXTIL UNIÃO S.A. - CNPJ/MF N° 07.971.955/0001-35 - NIRE 23300011643 - Edital de 
Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam os Srs. Acionistas da TÊXTIL UNIÃO S.A. 
convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 04 de Maio de 2022, às 
16:00 horas, na sede social, com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, Distrito 
Industrial I, Município de Maracanaú, Estado do Ceará, a fim de deliberar acerca de: 1) contas dos 
administradores, exame e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) destinação de resultados. 
Maracanaú/CE, 25 de abril de 2022. (a) Mário Araújo Alencar Araripe, Diretor Presidente.
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Na segunda semana de 
execução, o projeto “Quarta 
Cultural” recebe mais uma 
noite de espetáculos no Te-
atro Municipal São José. 
Desta vez, humor e dança 
ocupam o palco, com entra-
da gratuita, mediante o com-
provante de vacinação. 

Faixa cultural promovida 
pela Prefeitura de Fortaleza, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura de Fortaleza 
(Secultfor), a Quarta Cultural 
faz parte do Giro Cultural, 
pacote de ações que leva pro-
gramação aos equipamentos 
municipais, como Mercado 
Cultural dos Pinhões, Passeio 
Público, além do Teatro São 
José. A proposta é a de pro-

mover cultura gratuita e aces-
sível à população de Fortaleza 
e a quem visita a Cidade. 

A noite desta quarta, dia 
27, começa com os shows de 
humor de Ed Santo e Super 
Edson. Logo depois, uma ho-
menagem ao Dia Internacio-
nal da Dança (celebrado em 
29/04) irá lembrar a impor-
tância do mestre Hugo Bian-
chi, reconhecido como “pai 
da dança” no Ceará. O pro-
fessor de dança e coreógrafo 
morreu no início deste ano, 
aos 95 anos.

A programação de dança é 
formada por Grupo de Proje-
ção Folclórica Raízes Nordes-
tinas, espetáculo “Área” (com 
direção de Rosa Primo e Luis 

Alexandre), performance “A 
Cadeirinha e Eu” (com Silva 
Moura), Academia de Bal-
let Hugo Bianchi, Grupo de 
Dança Tablado. 

Homenagem ao Dia
Internacional da Dança 

Grupo de Projeção Fol-
clórica Raízes Nordesti-
nas - Criado há 23 anos no 
bairro Henrique Jorge, o co-
letivo traz danças regionais, 
sempre ousando dentro das 
características tradicionais. 
Hoje o grupo ressalta em 
suas apresentações outras 
regiões além do nordeste, 
compreende todo o Brasil, 
mas sempre ressaltando as 
tradições e histórias nordestinas. 

Espetáculo “Área” - Com 
direção de Rosa Primo e Luis 
Alexandre, jovens que de-
senvolvem atividades ligadas 
à Rede Cuca apresentam a 
criação coletiva. Em cena, di-
ferenças compartilhadas e di-
ferentes corporalidades sobre 
o tema do meio-ambiente e as 
questões socioeconômicas a 
ele relacionadas. 

Espetáculo “A Cadeiri-
nha e Eu” - De Silva Moura, a 
apresentação combina teatro 
e dança, abordando a subje-
tividade feminina, retrata a 
trajetória de uma mulher de 
sua infância até a fase adulta, 
repleto de feminilidade e hu-
mor, promove uma aproxi-
mação com o público e ainda 

guia a todos sobre uma refle-
xão sobre a vida. 

Academia de Ballet Hugo 
Bianchi - O Ballet Hugo 
Bianchi foi criado na déca-
da de 1960, por aquele que 
é reconhecido como o “pai 
da dança” no Ceará. O es-
petáculo “O Grande Baile”, 
será apresentado e permite 
ao público descobrir jovens 
talentos, apresentando um 
espetáculo capaz de atingir 
um público amplo e variado, 
sendo uma criação da coreo-
grafa Emília Gregorina, ten-
do como inspiração o Ballet 
Soir de Fête do coreógrafo 
Leo Staat, com música Leo 
Delibes e Ricardo Drigo. 

Grupo de Dança Flamen-

ca Tablado - Um instrumento 
para a divulgação da música 
hispânica, o grupo foi criado 
em 1993. Hoje com 14 inte-
grantes realiza espectáculos a 
nível nacional. Com uma har-
monia de passos e movimen-
tos suaves de mãos, apaixona 
o público pelo som das casta-
nholas e da dança flamenca. 

Quarta Cultural tem humor e homenagem
ao Dia Internacional da Dança nesta semana 
As atrações se apresentam nesta quarta-feira (27), a partir das 19 horas, com acesso totalmente gratuito

CULTURA
Troféu. A SecultFor realizou a entrega do troféu Haroldo Serra, que celebra a cultura produzida em 
Fortaleza. O evento homenageia as 13 linguagens artísticas que têm assento no Conselho Municipal de 
Patrimônio Cultural e tem o intuito de agradecer e reconhecer o trabalho realizado em cada uma delas.

  
Quarta Cultural. Data: Dia 27/04, 
às 19 horas. Onde:  Teatro São 
José (Rua Rufino de Alencar, 
523, Centro - Praça do Cristo 
Redentor). Entrada gratuita 
mediante comprovação vacinal
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