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COMUNICADO AO MERCADO 
 

Início da operação comercial da IE Itaquerê 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA CTEEP”, 
“Companhia”) vem a público informar que a IE Itaquerê, subsidiária 100% da ISA CTEEP, 
obteve o Termo de Liberação Parcial (“TLP”) do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(“ONS”) referente ao início da operação, com 11 meses de antecedência do prazo 
ANEEL. 

A IE Itaquerê foi formada para executar o empreendimento do lote 06 do leilão de 
transmissão no 005/2016 realizado em abril de 2017. Está localizada no estado de São 
Paulo e consiste na implantação de três compensadores síncronos 500 kV (-180/+300) 
MVA na subestação Araraquara 2. A instalação desses equipamentos na subestação 
garante benefícios para o Sistema Interligado Nacional (“SIN”), e em especial no controle 
de tensão para os sistemas de 440 e 500 kV do Estado de São Paulo. O primeiro síncrono 
foi energizado em 28 de julho, o segundo em 06 de setembro e o terceiro em 15 de 
setembro de 2020. 

O investimento realizado na IE Itaquerê totalizou cerca de R$250 milhões, redução de 
aproximadamente 40% em relação ao capex ANEEL. A margem EBITDA estimada é de 
~95%. A IE Itaquerê está no regime de lucro presumido. A receita anual permitida (RAP) 
é de R$ 52 milhões (ciclo tarifário 2020/2021). A Companhia tem recebido 90% da RAP 
proporcional desde suas respectivas energizações. A expectativa é obter o Termo de 
Liberação Definitivo (“TLD”) no 4T20 para recebimento integral da RAP. 

O projeto tem sido financiado por meio de debêntures emitidas na ISA CTEEP: contou, 
até o momento, com R$ 65 milhões provenientes da 7ªemissão (IPCA+4,7%a.a.) e R$110 
milhões da 8ª emissão (IPCA+3,5%a.a.). Considerando os recursos dessas 2 emissões, a 
Companhia já financiou cerca de 70% do projeto. 

A Companhia reforça o compromisso de criação de valor com projetos que contribuem 
para a expansão do sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil. 
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