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COMUNICADO AO MERCADO
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) (“Taesa” ou “Companhia”)
comunica seus acionistas, o mercado em geral e demais interessados que a Fundação
Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM emitiu a última Licença de Instalação (“LI”)
para a linha de transmissão LT Livramento 3 – Santa Maria 3 (C1) de 230kV e para a
ampliação das subestações existentes associadas, referentes às instalações da
concessão Sant’Ana Transmissora de Energia S.A. (“Sant’Ana”). Com a obtenção da
referida licença, a Companhia está autorizada a iniciar as obras nestas instalações.
Cabe lembrar que as demais licenças de instalação referentes às linhas de transmissão
LT Livramento 3 – Alegrete 2 (C1), LT Livramento 3 – Maçambará 3 (C1), LT Livramento
3 – Cerro Chato (C1) e seccionamentos LT Maçambará – Santo Ângelo (C1/C2), todas
com tensão de 230kV, bem como para as ampliações nas subestações existentes de SE
230kV Alegrete 2 e SE 230kV Cerro Chato foram obtidas em 8 de abril de 2020. E, ainda,
foram obtidas as Licenças Unificadas Prévia e de Instalação (“LPI”) da SE 230kV
Maçambará 3 e da SE 230kV Livramento 3, respectivamente em 17 de outubro de 2019
e 18 de outubro de 2019. Portanto, as obras referentes a estas instalações já estão em
andamento.
Sant’Ana é um empreendimento do lote 12, do leilão de transmissão nº 004/2018,
realizado em dezembro de 2018, 100% controlada pela Taesa. Sant’Ana apresenta uma
RAP total de R$ 62,1 milhões para o ciclo 2020-2021 e um Capex ANEEL de R$ 610
milhões. O empreendimento está localizado no Estado do Rio Grande do Sul, com
extensão aproximadamente de 591 km de linhas de transmissão. O prazo estipulado
pela ANEEL para energização de Sant’Ana é março de 2023.

Por fim, a Companhia reforça seu foco na execução e entrega no prazo de seus 6 projetos
em construção, que totalizam R$ 3,2 bilhões de investimentos e R$ 567,5 milhões de
RAP (considerando apenas o stake Taesa), buscando eficiências no cronograma de
entrega, no Capex e no financiamento, com o objetivo de extrair ainda mais valor destes
empreendimentos.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.
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