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COMUNICADO AO MERCADO 

 
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) (“Taesa” ou “Companhia”) comunica aos 
seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados que concluiu os reforços da concessão 
Novatrans Energia S.A. (“Novatrans”) referentes às resoluções autorizativas REA 6306/17 e REA 
6369/17, cumprindo o prazo exigido pela ANEEL e adicionando uma Receita Anual Permitida (RAP) de 
R$ 38,1 milhões para o ciclo 2019-2020, a partir da data de energização de cada instalação (pro-rata). 
 
O projeto constitui-se na recapacitação de quatro Bancos de Capacitores Série 500kV nas linhas de 
transmissão (LT) Miracema-Gurupi C2 e Serra da Mesa-Gurupi C2, com objetivo de permitir o aumento 
na capacidade de transferência de energia entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste pela Interligação 
Norte-Sul, atualmente limitada pela corrente nominal dos bancos de capacitores série existentes.  Os 
Bancos de Capacitores Serra da Mesa e Gurupi Sul, referentes a REA 6306/17, foram energizados em 
21 de outubro de 2019, e os Bancos de Capacitores Gurupi Norte e Miracema, referentes a REA 
6369/17, foram energizados, respectivamente, em 28 de outubro e 18 de novembro de 2019. 
 
É importante destacar que a concessão de Novatrans entrou em operação em junho de 2003, e 
atualmente integra o sistema de transmissão de energia elétrica que interliga as regiões Norte e 
Sudeste, com aproximadamente 1.278 km de linhas de transmissão de 500kV e 6 subestações, 
passando pelos estados do Maranhão, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal. É a concessão com a maior 
extensão de linhas de transmissão da Taesa, possuindo conexões com as concessões TSN, ATE II e ATE 
III, também da Taesa. 
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Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2019. 

Marcus Pereira Aucélio 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 


