AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550

COMUNICADO AO MERCADO
A AES Tietê Energia (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), em cumprimento ao disposto
no § 4º do artigo 157 da Lei nº. 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03 de janeiro 2002, e demais
disposições aplicáveis, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
Em 05 de fevereiro de 2021, por meio da Portaria Nº 22.262, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos INEMA concedeu a Licença de Instalação que autoriza a construção de 365,8 MW de capacidade instalada do
Complexo Eólico Tucano (“Complexo”), contemplando assim a Fase 1 – Joint venture com controle compartilhado
(“JV”) com a Unipar Carbocloro S.A (“Unipar”) e a Fase 2 – Acordo de Compra e Venda de Energia (“PPA”) com a
Anglo American, que juntas totalizam uma capacidade instalada de 322,4 MW.
A autorização do órgão ambiental habilita a Companhia a iniciar as obras do Complexo, cumprindo seu cronograma
estimado de construção, como informado anteriormente ao mercado, com conclusão prevista para o segundo
semestre de 2022.
A JV dará início à construção da Fase 1 do Complexo Eólico Tucano, localizado em pipeline greenfield cujos
direitos hoje pertencem à AES Brasil, localizado nos municípios de Tucano, Biritinga e Araci, no Estado da Bahia.
O início da construção da Fase 1 e sequencialmente da Fase 2 são marcos do Complexo Eólico Tucano que estão
em linha com a estratégia de crescimento da Companhia em projetos greenfield.

Sobre o Complexo
O Complexo Eólico Tucano possui um total de 582,8 MW de capacidade instalada, sendo composto:
Fase 1: 155,0 MW de capacidade eólica instalada, equivalentes a 78 MW médios de energia assegurada, sendo
que 60 MW comercializados por meio de um contrato com prazo de 20 anos firmado entre JV e Unipar, e início de
entrega de energia a partir de 2023.
Fase 2: 167,4 MW de capacidade eólica instalada, equivalentes a 79 MW médios de energia assegurada, sendo
70 MW médios comercializados pelo prazo de 15 anos, com a Anglo American e entrega de energia a partir de
2022.
Pipeline: 260,4 MW de capacidade instalada
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