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COMUNICADO AO MERCADO 
 

Início da operação comercial da IE Aguapeí 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA CTEEP”, “Companhia”) vem a público 
informar que a IE Aguapeí (“Aguapeí”), subsidiária 100% da ISA CTEEP, energizou a subestação Alta Paulista 
(800 MVA de potência) e 105km de linhas de transmissão, que representam 59% da Receita Anual Permitida 
(“RAP”) da IE Aguapeí, com 6 meses de antecedência do prazo ANEEL. 

A IE Aguapeí foi formada para executar o empreendimento do lote 29 do leilão de transmissão no 005/2016 
realizado em abril de 2017. Está localizada no estado de São Paulo e consiste na implantação 121 km de 
linhas de transmissão (140 km de circuito) e de subestações com 1.400 MVA de potência. A instalação dessas 
duas novas subestações beneficia o Sistema Interligado Nacional (“SIN”), aliviando os carregamentos dos 
sistemas 440 kV da região e ampliando a capacidade de utilização da malha de 138 kV. A subestação Alta 
Paulista beneficiará o município de Presidente Prudente e arredores. Numa segunda etapa, a subestação 
Baguaçu será energizada, finalizando a entrega da IE Aguapeí e colaborando no fornecimento de energia 
para a cidade de Araçatuba e entorno. 

Durante a obra, a equipe da ISA CTEEP utilizou técnicas para minimizar o impacto ao meio ambiente, como 
o aumento da distância das torres de transmissão em relação ao solo e lançamento de cabos com drones, o 
que evitou intervenções em cerca de 25 hectares de Mata Atlântica, preservando a vegetação nativa.  

Além de realizar a compensação ambiental com o plantio de 4,95 hectares de vegetação nativa, em acordo 
com a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a Companhia e as empresas contratadas para 
a construção do empreendimento doaram cinco mil mudas para o município de Flórida Paulista, no interior 
do estado de São Paulo. 

Ainda, 100% dos resíduos recicláveis gerados para a construção do empreendimento foram enviados para a 
reciclagem. 

O investimento realizado na IE Aguapeí totalizou cerca de R$ 360 milhões, redução de mais de 40% em 
relação ao capex ANEEL. A margem EBITDA estimada é de ~90%. A IE Aguapeí está no regime de lucro 
presumido. A receita anual permitida (RAP) é de R$ 60 milhões (ciclo tarifário 2020/2021). 

O projeto tem sido financiado por meio de debêntures emitidas na ISA CTEEP: contou, até o momento, com 
R$ 126 milhões provenientes da 7ªemissão (IPCA+4,7%a.a.), R$ 1,6 milhão da 8ª emissão (IPCA+3,5%a.a.) e 
R$ 99,6 milhões da 9ª emissão (IPCA + 5,30% a.a.). Considerando os recursos dessas emissões, a Companhia 
já financiou cerca de 63% 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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