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COMUNICADO AO MERCADO 

 
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa” ou “Companhia”) comunica 
seus acionistas, o mercado em geral e demais interessados que obteve hoje a Licença 
Prévia (“LP”) expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, referente às instalações das transmissoras Interligação 
Elétrica Paraguaçu S.A. (“Paraguaçu”) e Interligação Elétrica Aimorés S.A. (“Aimorés”). 
Com a obtenção desta licença, a contratação de financiamento para o projeto está 
autorizada. 

 

Paraguaçu e Aimorés são os empreendimentos em construção dos lotes 3 e 4, 
respectivamente, do leilão de transmissão nº 013/2015 (parte 2), realizado em outubro 
de 2016, em que a Taesa participa em parceria com a Companhia de Transmissão de 
Energia Elétrica Paulista - ISA CTEEP, na proporção igualitária de 50%. Paraguaçu 
encontra-se entre os Estados de Minas Gerais e Bahia, com extensão de 338 km de linha, 
um investimento de R$ 510 milhões (Capex ANEEL) e RAP de R$ 113,2 milhões (ciclo 
2018-2019). Já Aimorés está localizado no Estado de Minas Gerais, com extensão de 208 
km de linha, investimento de R$ 341 milhões (Capex ANEEL) e RAP de R$ 75,8 milhões 
(ciclo 2018-2019). O prazo estipulado pela ANEEL para energização de Paraguaçu e 
Aimorés é fevereiro de 2022. 
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Por fim, a Companhia reforça seu foco na execução e entrega no prazo de seus 8 projetos 
em construção, que totalizam R$ 3,2 bilhões de investimentos e R$ 584 milhões de RAP 
(considerando apenas o stake Taesa), e vem trabalhando na antecipação de entrega de 
alguns deles, buscando eficiência de Capex e de financiamento, com o objetivo de 
alavancar ainda mais os retornos destes empreendimentos. Com isso, a Companhia vem 
demonstrando seu compromisso com o crescimento sustentável, disciplina financeira, 
eficiência operacional e geração de valor aos seus acionistas. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2018. 
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