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COMUNICADO AO MERCADO 
 

Conclusão da Subestação Lorena (IE Itapura) 
 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA CTEEP”, “Companhia”) vem 
a público informar que a IE Itapura, subsidiária 100% da ISA CTEEP, energizou a subestação Lorena. 
Desta forma, a companhia conclui o empreendimento do lote 10 do leilão de transmissão 002/2018 
realizado em junho de 2018. 

 
Foi emitido pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), o Termo de Liberação Definitivo (TLD) para 
a subestação Lorena, localizada no interior de São Paulo. A subestação recebeu o Termo de 
Liberação Definitivo (TLD) para a maioria do empreendimento em setembro. Agora, foi emitido 
TLD complementar, com direito a recebimento de receita retroativa ao dia 22 de outubro. 

O empreendimento é o primeiro a contemplar a aplicação da solução digital na rede básica do 
Sistema Interligado Nacional (SIN). A subestação beneficiará o Vale do Paraíba, maior polo de 
tecnologia de São Paulo, pois duplica a confiabilidade do abastecimento de energia para a região, 
que passa a contar com um sistema redundante, no caso de falha do primeiro, assegurando a 
continuidade do serviço e contribuindo com todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). 

O projeto conta com um banco de transformador, com capacidade instalada de 1.200 MVA, além 
de seis quilômetros de linhas de transmissão. 

A subestação digital amplia e torna mais ágil a coleta das informações e parâmetros, além do 
processamento de dados, que contribuem para que a operação seja mais eficiente, promovendo 
tomada de decisão mais precisa e confiável, evitando interrupção do fornecimento de energia. 
 
O empreendimento tem investimento previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
de R$ 238 milhões, foi entregue com um ano de antecedência em relação ao prazo do regulador 
e adicionará uma Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 11,8 milhões (ciclo tarifário 2021/2022), 
com recebimento de receita a partir de mês de novembro de 2021, com valores retroativos ao dia 
22 de outubro. A margem EBITDA estimada da IE Itapura é de ~90%. O regime de tributação é de 
lucro presumido. O projeto foi integralmente financiado por meio de debêntures emitidas na ISA 
CTEEP. 
 
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. 
 
 

São Paulo, 29 de outubro de 2021. 
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