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COMUNICADO AO MERCADO 
 

Obtenção de Licença de Instalação do projeto Três Lagoas 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA CTEEP”, 
“Companhia”) vem a público informar que obteve, do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais (“IBAMA”), a Licença de Instalação (“LI”) para o 
projeto Três Lagoas. Com a obtenção da LI, as obras já podem ser iniciadas.  

Três Lagoas é o empreendimento do lote 06 do Leilão de Transmissão Aneel 02/2019, 
realizado em dezembro de 2019. Está localizado nos estados de Mato Grosso do Sul e 
São Paulo e é formado pela implementação de 37 km de linhas de transmissão, além da 
ampliação de duas subestações. 

A implantação desse empreendimento faz parte do conjunto de obras estruturantes 
definidas pelo relatório intitulado “Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial de 
Fotovoltaica/Biomassa na Região Noroeste do Estado de São Paulo”, de 23 de abril de 
2018, cujo objetivo principal consiste em propiciar o reforço necessário para 
escoamento do potencial de geração de energia elétrica gerado por usinas fotovoltaicas 
e de biomassa na região Noroeste do estado de São Paulo. 

Alinhado à responsabilidade socioambiental, a ISA CTEEP utilizará técnicas para 
minimizar o impacto ao meio ambiente, como a distribuição e o alteamento das torres 
implicando na menor supressão vegetal possível; o lançamento de cabos por meio de 
VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), o que evita intervenções e preserva a vegetação 
nativa: e a adoção de estivas em 100% dos novos acessos locados em áreas alagadas. 
Ainda serão executados Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social 
durante todo o período de obras. 

O investimento ANEEL é de R$ 99 milhões e a Receita Anual Permitida (“RAP”) é de R$5 
milhões no ciclo 2020-2021. O prazo estipulado pela ANEEL para energização é junho de 
2023. 

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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