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COMUNICADO AO MERCADO 

 
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa” ou “Companhia”) comunica 
que, em 1o de setembro de 2021, concluiu o empreendimento Janaúba Transmissora de 
Energia Elétrica S.A. (“Janaúba”), 100% controlado pela Companhia, referente ao lote 
17 do leilão de transmissão nº 013/2015 (parte 2), realizado em outubro de 2016. Com 
isso, a concessão Janaúba entrou em operação comercial, passando a adicionar o valor 
de R$ 213,6 milhões de RAP para a Companhia.  
 
O empreendimento foi entregue com 5,5 meses de antecipação ao prazo limite exigido 
pela ANEEL de 9 de fevereiro de 2022 e obteve uma eficiência no volume total de 
investimento em torno de 18% em relação ao Capex ANEEL, somando aproximadamente 
R$ 950 milhões de investimentos. Isso demonstra a capacidade de execução e o 
compromisso da Taesa com seus pilares estratégicos de crescimento sustentável, 
disciplina financeira, eficiência operacional e geração de valor. 
 
A obra empregou diretamente uma média de 881 pessoas por mês. Além disso, foram 
utilizados mais de 30.000m3 de concreto, mais de 12.000 toneladas de estrutura, mais 
de 12.500 toneladas de cabos condutores, além de realizar 26 travessias em todo o seu 
trajeto. 
 
É importante ressaltar que Janaúba é o maior projeto greenfield da Companhia entregue 
até o momento, localizado entre os estados de Minas Gerais e Bahia com extensão de 
542 km de linha, compreendendo as linhas de transmissão LT 500 kV Bom Jesus da Lapa 
II - Janaúba 3 (304 km de Circuito Simples) e LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 (238 km 
de Circuito Simples) e três subestações de 500 kV (Bom Jesus da Lapa II, Janaúba 3 e 
Pirapora 2).  
 
O projeto aumenta a capacidade de transmissão da interligação Nordeste-Sudeste, 
atendendo a necessidade de dimensionamento do Sistema Interligado Nacional (“SIN”) 
de forma a escoar, sem restrições elétricas, a energia produzida nas novas usinas da 
região Nordeste do país, e permitir futuras expansões do sistema.  Com isso, alinhado 
ao compromisso da Companhia com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), Janaúba contribui para o escoamento de energia renovável no SIN e 
consequentemente para uma matriz energética global mais limpa, com impacto positivo 
e permanente no crescimento e desenvolvimento econômico e social do país. 
 

 



  
 
 
A Companhia reforça seu foco na execução e entrega no prazo dos demais projetos 
atualmente em construção, que totalizam R$ 2,2 bilhões de investimentos ANEEL e cerca 
de R$ 400 milhões de RAP (considerando apenas o stake Taesa – ciclo 2021-2022), e vem 
trabalhando na eficiência de Capex e prazo, com o objetivo de alavancar os retornos 
destes empreendimentos.  

 
 
 

Rio de Janeiro, 1o de setembro de 2021. 
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