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COMUNICADO AO MERCADO 

 

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE3, TAEE4 e TAEE11)  (“Taesa” 
ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais 
interessados, que a sua subsidiária Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. 
(“ESTE”) obteve em 18 de fevereiro de 2022, do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(“ONS”), o Termo de Liberação de Receita (“TLR”), o qual autoriza o recebimento de 
receita a partir de 9 de fevereiro de 2022, devido a disponibilização das instalações de 
transmissão para o Sistema Interligado Nacional (“SIN”) conforme o prazo regulatório 
estipulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), passando a adicionar 
para a Taesa uma Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 61,8 milhões para o ciclo 2021-
2022. 

 

ESTE é um empreendimento do lote 22, do leilão de transmissão nº 013/2015 (parte 2), 
realizado em outubro de 2016, 100% controlada pela subsidiária Empresa Amazonense 
de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), na qual a Taesa possui de 49,98% do capital 
social total. A ESTE possui uma RAP total de R$ 123,6 milhões para o ciclo 2021-2022 e 
está localizada entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, compreendendo a 
linha de transmissão LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, de cerca de 236 km de extensão, 
e a subestação SE 500/345 kV João Neiva 2. 

 

 



 
 
A Companhia reforça seu foco na execução dos demais projetos atualmente em 
construção, que totalizam R$ 3,8 bilhões de investimentos ANEEL e cerca de R$ 468 
milhões de RAP (considerando apenas o stake Taesa – ciclo 2021-2022), e vem 
trabalhando na eficiência dos empreendimentos afim de alavancar os seus retornos. 
 

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022. 
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