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COMUNICADO AO MERCADO 
 

Conclusão da IE Aimorés 
 
A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA CTEEP”, “Companhia”) 
vem a público informar a conclusão da Interligação Elétrica Aimorés S.A (“IE Aimorés”), 
subsidiária na qual a Companhia detém 50% de participação em sociedade com a Transmissora 
Aliança de Energia Elétrica S.A. – TAESA (50%). Desta forma, a companhia conclui o lote 4 do leilão 
de transmissão 013/2015-II, realizado em outubro de 2016, ao obter do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (“ONS”), em 06 de maio de 2022, o Termo de Liberação Definitivo (“TLD”) de suas 
instalações. 
 
O empreendimento está localizado no estado de Minas Gerais e consiste na implantação da linha 
de transmissão 500 kV Padre Paraíso 2 – Governador Valadares 6, com 208 quilômetros de 
extensão. O empreendimento é essencial para levar a energia de fontes renováveis gerada no 
Nordeste para o Sudeste, região de maior consumo de carga, aumentando a confiabilidade e a 
segurança energética do País. Além disso, o projeto também traz reforço ao sistema de 
transmissão local, facilitando o escoamento interno da energia produzida no Sul da Bahia, 
equalizando oferta e consumo no estado. 
 
O investimento realizado foi de aproximadamente R$ 425 milhões e o Empreendimento receberá 
uma Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 87 milhões (ciclo tarifário 2021/2022). A margem 
EBITDA estimada da IE Aimorés é de ~90%. O regime de tributação é de lucro real e consolidação 
via equivalência patrimonial na ISA CTEEP. O projeto foi integralmente financiado por meio de 
debêntures de infraestrutura emitidas nas acionistas. 
 
A Companhia reforça o compromisso de criação de valor sustentável com projetos que 
contribuem para a expansão e a segurança do sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil. 
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