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10 Patrimônio líquido - a. Capital social - Em 31 de março de 2020, o capital 
social está dividido em 40.000.900 (quarenta milhões e novecentas) ações, no-
minativas e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma:

31/03/2020 31/03/2019
 Ações R$ Ações R$
Rio Grande Investiment  PTE. LTD. 20.000.450 20.000,5 20.000.450 20.000,5
Marsseille Fundo de Investimentos 
em Participações 20.000.450 20.000,5 20.000.450 20.000,5
Total 40.000.900 40.001 40.000.900 40.001
Em 23 de maio de 2016, os acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, 
aprovaram o aumento do capital social no montante de R$ 10.000 mediante a 
emissão de 10.000.000 novas ações, das quais 5.000.000 foram subscritas pela 
Rio Grande Investment PTE. LTD., e 5.000.000 foram subscritas pela Mar-
seille Fundo de Investimentos em Participações. Em 20 de março de 2017, os 
acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, aprovaram outro aumento de 
capital social no montante de R$ 30.000 mediante a emissão de 30.000.000 no-
vas ações, das quais 15.000.000 foram subscritas pela Rio Grande Investment 
PTE. LTD., e 15.000.000 em nome da Marseille Fundo de Investimentos em 

Participações que foram  integralizadas em abril de 2017 em moeda corrente 
nacional. b. Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apu-
rado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o li-
mite de 20% do capital social. c. Reserva de retenção de lucros - É destinada à 
aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital, constituída após 
os dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais propostos, e estão 
sujeitos a aprovação na próxima Assembleia Geral Ordinária dos acionistas. d. 
Dividendos - O estatuto social da Companhia determina um percentual de 25% 
ao pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas, sujeito ao 
estatuto social e a lei aplicável.  Os dividendos provisionados no valor de R$ 
18.358, são compostos por R$ 13.642 referente ao dividendo mínimo obrigató-
rio de exercícios anteriores e R$ 4.716 do exercício corrente. 
11 Instrumentos financeiros - A Companhia monitora e gerencia os riscos 
financeiros relacionados às operações por meio de relatórios internos de riscos 
que analisam a exposição de acordo com o grau e magnitude dos riscos. a) 
Classificação contábil e valores justos - A tabela a seguir apresenta os valores 
contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus 
níveis na hierarquia do valor justo.

Informações das investidas - O quadro abaixo apresenta um sumário de 100% das informações financeiras dos investimentos:
Participação

%
Ativos 

Circulantes
Ativos  Não
Circulantes

Total 
de Ativos

Passivos
Circulantes

Passivos Não
Circulantes

Total de
Passivos

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Custos e
despesas

Lucro/
Prejuízo

Equivalência 
Patrimonial

31 de março de 2020             
Cia Mineira Açúcar e 
Álcool – Participações (**) 30,00% 876.157 1.479.651 2.355.808 576.964 1.452.880 2.029.844 355.964 974.544 (911.873) 62.671 18.801

876.157 1.479.651 2.355.808 576.964 1.452.880 2.029.844 355.964 974.544 (911.873) 62.671 18.801
31 de março de 2019             
Vale do Pontal Ltda (*) - - - - - - - - 61.748 (64.168) (2.420) (2.420)
Cia Mineira Açúcar e 
Álcool – Participações (**) 30,00% 676.444 821.584 1.498.028 391.369 813.974 1.205.343 292.685 832.955 (722.794) 18.832 3.456 

676.444 821.584 1.498.028 391.369 813.974 1.205.343 292.685 894.703 (786.962) 16.412 1.036
(*) A JFLIM era controladora da Vale do Pontal Ltda. até 30/06/2018 tendo direito do resultado da controlada até a data em questão. Os valores demonstrados 
referem-se ao resultado da Vale do Pontal entre 01/04/2018 a 30/06/2018. (**) A CMAA passou a ter seus resultado computados pelo método de equivalência 
patrimonial a partir de 01 de julho de 2018

31 de março de 2020

Valor justo 
por meio do

resultado
Custo 

amortizado Total
Nível 

1
Nível 

2
Nível 

3 Total
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes 
 de caixa 83 - 83 83 - - 83
Total 83  -   83 83 - - 83

31 de março de 2020
Valor justo por meio

do resultado
Custo 

amortizado Total
Passivos financeiros
Empréstimos com partes
  relacionadas (nota 15) - 1.310 1.310
Fornecedores e outras contas a pagar - 7 7
Total - 1.317 1.317

31 de março de 2020

Valor justo 
por meio do

resultado
Custo 

amortizado Total
Nível

1
Nível

2
Nível

3 Total
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes
 de caixa 150 - 150 150 - - 150
Total 150  -   150 150 - - 150

31 de março de 2020
Valor justo por meio

do resultado
Custo 

amortizado Total
Passivos financeiros
Empréstimos com partes 
 relacionadas (nota 15) - 1.082   1.082
Fornecedores e outras contas a pagar - 7 7
Total - 1.089 1.089
b) Mensuração do valor justo
Os valores contábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no 
balanço patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser 
obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com 
o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mer-
cado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores de 
mercado. c) Gerenciamento de riscos financeiros - A Companhia participa 
de operações envolvendo instrumentos financeiros que se destinam a atender 
as necessidades próprias. Em 31 de março de 2020, a Companhia não mantém 
instrumentos financeiros não registrados contabilmente e não efetua operações 
envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. Os 
principais riscos relacionados com a operação da Companhia são os seguintes: 
• Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco de mercado. Essa nota expli-
cativa apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos 
riscos supramencionados, os objetivos da Companhia, políticas e processos 
para a mensuração e gerenciamento de risco, e seu gerenciamento de capital. 
Estrutura do gerenciamento de risco - O Conselho de administração é res-
ponsável pelo acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco da 
Companhia, e os gestores de cada área se reportam regularmente ao Conselho 
sobre as suas atividades. As políticas de gerenciamento de risco da Companhia 
são estabelecidas para identificar e analisar os riscos aos quais a Companhia 
está exposto, para definir limites e controles de riscos apropriados, e para mo-
nitorar riscos e aderência aos limites definidos. As políticas e os sistemas de 
gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia, atra-
vés de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, objetiva 
desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos 
os funcionários entendem os seus papéis e suas obrigações. Risco de crédito 
- Risco de crédito é o risco da Companhia incorrer em perdas decorrentes de 
um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes 
da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basica-
mente proveniente de instrumentos financeiros conforme apresentados abaixo. 
Exposição a risco de crédito - O valor contábil dos ativos financeiros repre-
senta a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito 
na data das demonstrações financeiras foi:

31/03/2020 31/03/2019
Caixa e equivalentes de caixa 83 150
Total 83 150
Caixa e equivalentes de caixa - A Companhia tem como princípio trabalhar 
com um número reduzido de instituições financeiras e busca negócios com 
aquelas que apresentam maior solidez. Além disso, outra política que busca 
mitigar o risco de crédito é manter saldos de aplicações financeiras propor-
cionalmente ao saldo de empréstimos e financiamentos com cada uma das 
instituições. Não existe na história da Companhia registro de perdas em caixa 
e equivalentes de caixa. Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que 
a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações asso-
ciadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à 
vista ou com outro ativo financeiro. A responsabilidade pelo gerenciamento do 
risco de liquidez é da Administração da Companhia e de seu Conselho de Ad-
ministração, que gerencia o risco de liquidez de acordo com as necessidades de 
captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos mantendo linhas 
de crédito de captação de acordo com suas necessidades de caixa combinando 
os perfis de vencimento de seus ativos e passivos financeiros. A Companhia 
utiliza sistemas de informação e ferramentas de gestão que propiciam a condi-
ção de monitoramento de exigências de fluxo de caixa e da otimização de seu 
retorno de caixa em investimentos. A Companhia tem como política operar 
com alta liquidez para garantir o cumprimento de obrigações operacionais e 
financeiras pelo menos por um ciclo operacional; isto inclui o impacto poten-
cial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, 
como desastres naturais e movimentos cíclicos do mercado de commodities. 
Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da 
Companhia, possam ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes sig-
nificantemente diferentes. Exposição ao risco de liquidez - O valor contábil 
dos passivos financeiros com risco de liquidez está representado abaixo:

31/03/2020 31/03/2019
Empréstimos com partes relacionadas 1.310 1.082
Fornecedores e outras contas a pagar 7 7
Total 1.317 1.089
Passivo circulante 7 1.030
Passivo não circulante 1.310 59
Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de 
mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros têm nos resultados da 
Companhia ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros.  
Risco de taxa de juros - A Companhia está exposto a riscos relacionados às ta-
xas de juros, em função de aplicações financeiras, expostas, principalmente, à 
variação do CDI. A direção da Companhia monitora as flutuações das taxas de 
juros variáveis atreladas a algumas dívidas, utilizando-se se necessários instru-
mentos derivativos com o objetivo de minimizar o impacto destes riscos. Perfil 
- O perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia:

31/03/2020 31/03/2019
Ativos financeiros   
Caixas e equivalentes de caixa 83 150
12 Imposto de renda e contribuição social  - Composição da impostos de 
renda e contribuição social a pagar:

31/03/2020 31/03/2019
Imposto de renda e contribuição social (a) 3.256 231
Total 3.256 231
(a) Refere-se a imposto de renda e contribuição social a pagar de exercícios 
anteriores, anteriormente classificados como impostos diferidos. Composição 
dos impostos diferidos passivos:

Ativo/Passivo Resultado
Patrimônio 

Líquido
2020 2019 2020 20192020 2019

Ganhos Compra Vantajosa -(4.355) 1.390 - -  - 
Efeitos de contratos de derivativos - - - 43 - 107
Passivo líquido -(4.355) 1.390 43 - 107
Conciliação do imposto de renda e contribuição social no resultado

2020 2019
Resultado do exercício antes dos impostos 18.479    966
Alíquota nominal 34% 34%
Despesa com imposto à alíquota nominal (6.283) (328)
Ajuste do imposto de renda e contribuição social   
Equivalência patrimonial 6.409 352
Adições e exclusões permanentes (139) (212)
Reversão de IR/CS diferidos de exercícios anteriores 1.390 -

1.377 (188)
Imposto corrente (13)    (231)
Imposto diferido 1.390 43
 1.377 (188)
13 Gastos por natureza - A Companhia apresentou as demonstrações do re-
sultado utilizando uma classificação das despesas baseada na sua função. As 
informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas nas demonstrações 

etapas. Para as exposições de crédito para as quais não houve aumento signifi-
cativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de crédito 
esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de 
inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 
12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve um aumento 
significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária 
uma provisão para perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da 
exposição, independentemente do momento da inadimplência (uma perda de 
crédito esperada vitalícia). Um ativo financeiro é baixado quando não há ex-
pectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais. (ii) Passivos 
financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração - Os passivos financeiros 
são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado, ou 
como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efe-
tivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados ini-
cialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que 
não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam 
diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos financei-
ros da Companhia incluem fornecedores e empréstimos com partes relaciona-
das. Mensuração subsequente - A mensuração de passivos financeiros depende 
de sua classificação, conforme descrito abaixo: Passivos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado - Passivos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros 
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. 
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se 
forem incorridos para fins de recompra no curto prazo. Esta categoria também 
inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pela Companhia que 
não são designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge defini-
das pelo CPC 48. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhe-
cidos na demonstração do resultado. Os passivos financeiros designados no 
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na 
data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem at-
endidos. A Companhia não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo 
por meio do resultado. Passivos financeiros ao custo amortizado - Após o 
reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedi-
dos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, 
utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos 
no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de 
amortização da taxa de juros efetiva.  O custo amortizado é calculado levando 
em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que 
são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo 
método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na demon-
stração do resultado. Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e fi-
nanciamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento - 
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, 
ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada 
ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do 
mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um 
passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é 
tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de 
um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida 
na demonstração do resultado. Compensação de instrumentos financeiros - Os 
ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
apresentado no balanço patrimonial houver um direito legal atualmente 
aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção de 
liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultanea-
mente. d. Redução ao valor recuperável (impairment) - (i)   Ativos não fi-
nanceiros  - Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, 
que não os ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indi-
cação, então o valor recuperável do ativo é estimado. Para testes de redução ao 
valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa 
(UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa 
pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes 
das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O valor recuperável de um 
ativo ou UGC é o maior entre seus valores em uso ou seu valor justo menos 
custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros esti-
mados, descontados ao seu valor presente usando uma taxa de desconto antes 
dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro 
no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.  Perdas por redução ao 
valor recuperável são reconhecidas no resultado e revertidas somente na exten-
são em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não 
tivesse sido reconhecida.  Uma perda por redução ao valor recuperável é recon-
hecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável.  A 
administração da Companhia não identificou qualquer evidência que justifi-
casse a necessidade de provisão para recuperabilidade de seus ativos não finan-
ceiros, representados pelo investimento reconhecido pelo método de equiv-
alência patrimonial, em 31 de março de 2020. e. Provisões - As provisões são 
determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a 
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto 
ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. 
Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são 
reconhecidos no resultado como despesa financeira. 
7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas - Uma série de novas 
normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2019 (aplicável à Companhia a partir de 1º 
de abril de 2019) e não foram adotadas na preparação destas demonstrações 
financeiras. Aquelas que podem ser relevantes para a Companhia estão men-
cionadas abaixo.  7.1 - CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de arrenda-
mento mercantil -  A norma CPC 06 (R2) / IFRS 16 tem como tem como 
objetivo introduzir exigências de reconhecimento, mensuração, apresentação 
e divulgação dos arrendamentos. O pronunciamento fornece um modelo único 
de contabilização dos arrendamentos, requerendo que o arrendatário reconheça 
os ativos e passivos para todos os contratos de arrendamentos, a menos que 
o prazo do contrato seja inferior a 12 meses ou o valor do ativo objeto do 
leasing tenha baixo valor. Para os arrendadores não há alterações substanciais, 
devendo continuar classificando os contratos de leasing como operacionais ou 
financeiros, conforme definido na norma.  A Companhia avaliou os efeitos e 
divulgações decorrentes deste normativo e concluiu que não possui impactos 
da adoção da referida norma. 7.2 - ICPC 22 / IFRIC 23 -  Incerteza sobre 
Tratamentos de tributos sobre o lucro - Esta interpretação esclarece como 
aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 - Tributos 
sobre o lucro (IAS 12) quando houver incerteza sobre os tratamentos de impos-

to de renda. Nessas circunstâncias, a entidade deve reconhecer e mensurar o seu 
ativo ou passivo fiscal, corrente ou diferido, aplicando os requisitos do CPC 32 / 
IAS 12 com base no lucro tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas 
fiscais não utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, 
determinados com base nesta interpretação. A Companhia não foi impactada 
com a aplicação dessa Interpretação. 7.3 - Normas emitidas, mas ainda não 
vigentes - Não existem outras normas IFRS/CPC ou interpretações emitidas 
que ainda não entraram em vigor e que poderiam ter impacto significativo sobre 
a Companhia em exercícios subsequentes a 31 de março de 2020.
8 Caixa e equivalentes de caixa 31/03/2020 31/03/2019
Aplicações financeiras 83 150
Total 83 150
As aplicações financeiras são equivalentes de caixa por serem prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estarem sujeitas a um in-
significante risco de mudança de valor. Essas aplicações financeiras referem-se 
a aplicações financeiras automáticas cuja taxa de remuneração varia entre 2% e 
25% da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. As aplicações 
não possuem data de vencimento mensal, podendo ser resgatadas a qualquer 
momento. As informações sobre a exposição da Companhia a riscos de mer-
cado, de crédito e de mensuração do valor justo relacionados a caixa e equiva-
lentes de caixa estão incluídas na nota explicativa nº 11.
9 Investimentos
Investimentos 31/03/2020 31/03/2019
Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações 97.789 87.801
Total 97.789 87.801 
A Companhia contabiliza seus investimentos nas controladas pelo método de 
equivalência patrimonial. Em 01 de julho de 2018, a empresa Vale do Pon-
tal Açúcar e Álcool Ltda. passou a ser controlada pela Companhia Mineira de 
Açúcar e Álcool Participações, tornando-se parte dos ativos e passivos con-
trolados pela CMAA, quando os acionistas da CMAA aprovaram por meio de 
assembleia geral extraordinária, o aumento de capital no valor de R$75.875 
mediante a emissão de 319.224.665 novas ações ordinárias, sem valor nominal, 
que foram subscritas e integralizadas pela JFLIM mediante a conferência de 
304.360.993 quotas da Vale do Pontal, detidas pela JFLIM. Na mesma data, a 
CMAA firmou junto à JFLIM um contrato de assunção de dívida no valor de R$ 
46.713, anteriormente devida pela JFLIM à Vale do Pontal. Em contrapartida, 
a JFLIM cedeu e transferiu 187.257.473 quotas de sua propriedade na Vale do 
Pontal para a CMAA. A soma das contribuições anteriormente mencionadas 
totalizou R$ 122.588, valor do patrimônio líquido da Vale do Pontal, conforme 
laudo de avaliação patrimonial elaborado para essa finalidade, datado de 25 de 
junho de 2018 e teve por base o balanço patrimonial de 31 de maio de 2018. A 
variação patrimonial de R$ 6.074 ocorrida entre os saldos apurados do laudo 
de avaliação e os saldos efetivamente incorporados, conforme demonstrado 
abaixo, foi registrado na patrimônio líquido da Companhia. A aquisição foi 
contabilizada considerando o valor patrimonial da Vale do Pontal uma vez que, 
por se tratar de combinação de entidades ou negócios sob controle comum, o 
pronunciamento CPC 15 (R1) – Combinação de negócios não é aplicável para 
esse tipo de transação. Os saldos efetivamente contabilizados na CMAA foram 
os de 30 de junho de 2018, conforme apresentados a seguir:
ATIVO  30/06/2018 
Ativo circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 9.291 
Contas a receber de clientes e outros recebíveis 21.590 
Estoques 61.542 
Ativo biológico 16.918 
Impostos e contribuições a recuperar 4.094 
Instrumentos financeiros derivativos 6.768 
Adiantamento a fornecedores e outros ativos 74.172 
Total do ativo circulante       194.375 
Realizável a longo prazo 
Adiantamento a fornecedores e outros ativos  34.595 
Contas a receber de clientes e outros recebíveis 71.594 
Depósitos judiciais              776 
Impostos e contribuições a recuperar              664 
Total do realizável a longo prazo       107.629 
Investimentos                 3 
Imobilizado 147.503 
Intangível 2.121 
Total do ativo não circulante       257.256 
Total do ativo       451.631 
PASSIVO  30/06/2018 
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 43.056 
Instrumentos financeiros derivativos 5.061 
Fornecedores e outras contas a pagar 139.323 
Provisões e encargos trabalhistas 9.302 
Obrigações fiscais 3.373 
Adiantamento de clientes e outros passivos              490 
Total do passivo circulante       200.605 
Empréstimos e financiamentos 19.022 
Empréstimos com partes relacionadas 104.422 
Provisões para riscos 1.994 
Total do passivo não circulante 125.438 
Total do Passivo 326.043 
Ativo e passivos líquidos (i) 125.588 
(i) Composição do patrimômio líquido 
Capital social 491.619 
Prejuízos acumulados (366.031)
Total do patrimônio líquido       125.588 
Movimentação de investimentos em controladas

31/03/2020 31/03/2019
Saldo inicial dos investimentos 87.801 127.913 
Baixa de investimentos – Vale do Pontal - (122.477)
Aquisição de investimentos – CMAA - 122.588
Variação do patrimônio líquido das cotas conferidas 
à CMAA (a) -           6.074
Baixa de investimentos – Assunção de dívida - (46.713)
Ajuste de avaliação patrimonial  – reflexo CMAA (8.813) (620)
Resultado de equivalência patrimonial 18.801 1.036
Total 97.789 87.801
(a) Variação decorrente da alteração no patrimônio líquido da Vale do Pontal 
entre a data do laudo e determinação do percentual de participação equivalente 
ao aporte realizado, e a data efetiva do aporte de capital, ocorrida em 01 de 
julho de 2018.
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