
 

 

 

Alupar Investimento S.A. 

CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38 

Companhia Aberta 

 

Comunicado ao Mercado 
 

A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Companhia”), companhia aberta registrada na CVM sob o nº 2149-0, 
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua controlada Empresa de Transmissão 
Baiana S.A. (“ETB”), da qual possui 51% do capital social total, obteve, em 24 de julho de 2020, 
autorização para início da operação comercial do Trecho composto pela Linha de Transmissão de 500 kV 
Juazeiro III – Ourolândia II, adicionando uma Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 55,9 milhões para o 
ciclo 2020_2021. 
 

A ETB é responsável por implementar o lote E, da 1ª Etapa do Leilão de Transmissão nº 013/2015, 
realizado em abril de 2016. 

 

Características do ativo Estado Km 
RAP*  

(R$ MM) 

ETB  BA 446 143,8 

LT Juazeiro III – Ourolândia II BA 186 55,9 

LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II BA 260 87,9 
        *Ciclo 2020/2021 

 

Abaixo os principais marcos do projeto: 

o Assinatura do Contrato de Concessão: set/16 

o Aquisição do Projeto: nov/17 

o Licença Prévia: ago/18 

o Licença Instalação: fev/19 

o Início Obras Civis: fev/19 

o Operação Comercial - LT Juazeiro III – Ourolândia II: jul/20 

 
O projeto contou com a emissão de debêntures no montante de R$ 715,0 milhões, no âmbito da Lei nº 
12.431, de junho de 2011, conforme comunicado ao mercado de 27 de dezembro de 2018. 
 

A ETB contribuirá para o aumento da capacidade de Transmissão da interligação Nordeste – Sudeste, 
visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem 
implantados na região Nordeste. 
 

Assim, a Alupar reforça o foco na execução de seus projetos, demonstrando compromisso com o 
crescimento sustentável, disciplina financeira, eficiência operacional e geração de valor aos seus 
acionistas.  

 

 

São Paulo, 31 de julho de 2020 

 

José Luiz de Godoy Pereira 

Diretor de Relações com Investidores 

 


