Divulgação de Resultados
Resultados 1T08
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2008 - A MPX Energia S.A. (Bovespa: MPXE3), companhia com um portfolio
diversificado de geração, com termoelétricas a carvão e a gás natural, além de hidrelétrica e projetos ligados a
fontes renováveis, com conceito diferenciado no setor elétrico brasileiro, combinando atividades de suprimento de
combustível, geração e comercialização de energia, divulga hoje os resultados do exercício do primeiro trimestre
de 2008 e atualiza seus acionistas em relação ao andamento de seus projetos.

Destaque
MPX adquire direitos minerários
minerários na Colômbia para suprir suas necessidades de carvão
Em 26 de março de 2008, a MPX comunicou a aquisição de duas opções de compra de direitos minerários em
duas regiões tradicionais produtoras na Colômbia, La Guajira e Cesar, perfazendo uma área de aproximadamente
58 mil hectares. O valor máximo a ser pago pelas duas opções é de US$ 18 milhões, ao longo dos próximos três
anos. Esse valor poderá ser reduzido proporcionalmente caso a MPX retenha uma extensão menor de áreas para
exploração. Nos próximos meses será realizado um programa extensivo de sondagem que confirmará os recursos
geológicos das minas, estimados inicialmente em patamares superiores a150 milhões de toneladas, e a extensão da
área que será explorada pela Companhia.
Na mina localizada em César, denominada El Paso, será pago um valor de adicional de US$ 1,50/tonelada de
carvão produzido referentes a royalties, ao passo que na mina de La Guajira, Cerrejón Sur Sur, esse valor será de
US$ 1,80/tonelada. A MPX ainda está avaliando o capex necessário para colocar essas duas minas em operação,
mas estima inicialmente que esse valor poderá situar-se no patamar de US$ 100 milhões para cada mina. A MPX
estima que as minas de El Paso e Cerrejón Sur Sur poderão entrar em operação em 36 e 48 meses a partir do
referido anúncio, respectivamente, o que atende confortavelmente as necessidades para operação de suas
térmicas.
A MPX avalia no momento as alternativas logísticas para movimentar o carvão destas minas até portos
colombianos, e de lá alternativas de fretes até as suas unidades térmicas, incluindo a contratação de navios
dedicados.
Confirmando-se a existência de carvão nas quantidades e especificações estimadas, estas áreas deverão ser
suficientes para suprir, no mínimo, as necessidades de matéria-prima da 1ª fase da UTE Porto do Açu, onde 1.400
MW do total de 2.100 MW serão dedicados ao mercado livre, conforme demonstrado no gráfico a seguir.
A segunda fase da UTE Porto do Açu não está contemplada no referido gráfico, um vez que a Companhia avalia a
possibilidade de utilizar gás natural como matéria-prima para essa unidade, em função das perspectiva de maior
oferta no futuro em função das recentes descobertas de reservas anunciadas no Brasil.
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Com
essa
importante
conquista,
a
Companhia
confirma seu modelo de
negócio integrado e reafirma
sua intenção de assegurar
novos ativos de carvão para
suprir
todas
as
suas
necessidades
desse
combustível, inclusive das
unidades
dedicadas
ao
mercado
regulado,
potencializando, dessa forma,
oportunidades de ganhos
adicionais em suas operações.
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Para complementar o fornecimento já assegurado, a MPX estuda oportunidades para aquisição de outros
ativos na Colômbia, Austrália, África do Sul e Moçambique, esta última referente à opção que a Companhia
detém junto à AMCI para aquisição de 50% da sua participação na mina Reveuboe, ora sendo valorada em
um estudo de viabilidade.

Atualização dos Projetos
Serra do Navio e PCH Capivara
A usina de Serra do Navio está pronta para começar sua operação e deverá iniciar com 30% de sua
capacidade em meados de maio e atingir a carga total de 23MW na segunda quinzena de junho. O atraso no
cronograma de construção foi devido principalmente à retenção aduaneira de alguns equipamentos da usina
por praticamente um mês, em função da greve da Receita Federal. A planta já possui licença de operação e o
início de seu funcionamento depende agora da emissão da autorização de produtor independente por parte
da ANEEL.
Em 22 de abril foi protocolado o EIA-RIMA da PCH Capivara na secretaria de meio ambiente do Amapá,
que será responsável pelo agendamento da audiência pública.

UTE Porto de Itaqui e UTE Porto do Pecém
Na primeira semana de março foi dado início à efetiva implementação da primeira fase dos projetos das
UTEs Porto de Itaqui e Porto do Pecém pelo consórcio construtor liderado pela Maire Engineering. No
momento está sendo feito o detalhamento que indicará as especificações dos equipamentos auxiliares das
usinas. Os principais equipamentos, que já foram reservados junto aos fornecedores, estão em processo de
fabricação. As caldeiras serão fabricadas pela Doosan Babcock e as turbinas serão fornecidas pela Siemens –
ambas reconhecidas mundialmente pela qualidade desses seus componentes para o setor elétrico. No
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momento estão sendo realizados estudos que detalharão a conexão das usinas ao sistema interligado,
recebimento de carvão, adução de água e disposição de efluentes. Também está sendo feito o projeto
detalhado do arranjo geral e layout das plantas, que viabilizará o começo do processo de terraplanagem,
previsto para o segundo semestre do ano.
O consórcio formado pela Enerconsult e Consulgal, empresas com vasto conhecimento e experiência na
engenharia e implantação de projetos, já está atuando como “Owner’s Engineer”, avaliando tecnicamente os
trabalhos de engenharia e acompanhando o andamento da construção em nome da MPX e da Energias do
Brasil.
Dando continuidade ao processo de licenciamento ambiental da UTE Porto de Itaqui, no final de abril foi
realizada a Audiência Pública para apresentação do EIA-RIMA. Por liberalidade, a Companhia decidiu
realizar mais duas audiências para que sejam esclarecidas quaisquer dúvidas da população local. A emissão
da licença de instalação da UTE Porto de Itaqui deverá ocorrer dentro do prazo estimado pela MPX.
Para a expansão da UTE Porto do Pecém de 360MW, as propostas para Engenharia, Construção e
Montagem (EPC) são aguardadas para as próximas semanas. Já foi protocolado o EIA-RIMA na Secretaria de
Meio Ambiente do Estado do Ceará e no final de abril foi realizada a Audiência Pública. A emissão da
licença de instalação deverá ocorrer dentro do prazo esperado, ainda no primeiro semestre de 2008. A
expansão da UTE Porto do Pecém foi inscrita no leilão A-5, com atual previsão de ocorrer em agosto.

UTE Porto do Açu
Foi concluída a engenharia básica da 1ª fase (2.100 MW), elaborada pela Black and Veatch, e a contratação
da Engenharia, Construção e Montagem (EPC) encontra-se em fase avançada de negociação.
O EIA-RIMA contemplando a 1ª fase da planta foi protocolado em fevereiro e aguarda-se a realização da
Audiência Pública nas próximas semanas. Após a realização da Audiência Pública, eventuais demandas ali
levantadas deverão ser atendidas e em prazo bastante reduzido a Licença Prévia poderá ser obtida.
A UTE Porto do Açu tem um de seus módulos (700MW) da primeira fase inscrito no leilão A-5, com
previsão atual de ocorrer em agosto. O modelo de auto-produção compartilhada desenvolvido pela
Companhia foi validado junto à ANEEL e a MPX tem negociado com diversos interessados em adquirir
energia dentro desse modelo.
Cabe frisar que o Credit Suisse foi mandatado pela MPX para coordenar o processo de atração de um
parceiro estratégico para a UTE Porto do Açu, que deverá estar concluído no segundo semestre de 2008.

UTE Castilla e MPX Chile
A engenharia básica da UTE Castilla está sendo elaborada pela Black & Veatch e deverá ser concluída no
final do primeiro semestre de 2008. O processo de licenciamento ambiental está avançando conforme o
cronograma e está sendo realizado o estudo de impacto ambiental no local.
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Já foram recebidas algumas propostas para Engenharia, Construção e Montagem (EPC) da UTE Castilla, que
estão sendo avaliadas no momento pela MPX.
A estruturação financeira da UTE Castilla encontra-se em fase avançada, assim como as negociações de
memorandos de entendimentos para fornecimento de energia para indústrias estabelecidas no Chile.

UTE Seival II
A MPX está no momento estudando a melhor localização da unidade UTE Seival II. A empresa Black and
Veatch foi escolhida para elaboração da engenharia básica do projeto, que será iniciada assim que a área
para instalação for definida.
A MPX aguarda a emissão do termo de referência da planta por parte da IBAMA (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para que possa iniciar a preparação do EIA-RIMA para
o processo de licenciamento ambiental da unidade.

Projeto de Energia Solar
Em 24 de março foi assinado um protocolo de intenção com o Governo do Ceará para implantação da usina
de energia solar da MPX no Estado. Por intermédio deste protocolo, a Secretaria de Fazenda do Estado do
Ceará se compromete a conceder à MPX diferimento de ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos
para esta usina.
Em maio de 2008 a Prefeitura de Tauá cedeu à MPX o terreno onde será instalada a planta de energia solar.
São 253 hectares a 350 km distante de Fortaleza. O projeto básico já foi concluído e estão sendo realizados
estudos de detalhamento. A planta atingirá a capacidade de 50MW ao final de 2010.
A Companhia ainda avalia o local e as condições para instalação de uma fábrica de painéis fotovoltaicos em
parceira com a Yingli.
MPX Colômbia
Foi aberta a filial MPX Colômbia, que já conta com funcionários lotados no escritório em Bogotá. No
momento estão sendo cotadas empresas especializadas para a realização de um estudo técnico aprofundado
das minas adquiridas para avaliar as reservas de carvão. A campanha de perfuração está prevista para iniciar
em julho. Em paralelo, estão sendo analisadas alternativas logísticas para movimentação do carvão desde as
minas até portos colombianos, e de lá até as unidades da MPX.
A MPX está avaliando minas de carvão em outras regiões na Colômbia e em outros países para eventuais
futuras aquisições.
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UHE Baixo Iguaçu
A MPX possui uma parceria com a Engevix, empresa que realizou o inventário do rio onde se planeja
instalar a hidrelétrica de Baixo Iguaçu. A unidade foi inscrita no leilão A-5.

Mapa de Eventos da MPX
MPX
A MPX construiu o mapa de eventos abaixo para auxiliar o mercado a monitorar suas atividades, a evolução
de seus projetos e também avaliar a redução do risco de execução à medida em que os eventos forem
concluídos.

1S08

2S08

1T09

Protocolo do EIA RIMA UTE
Porto do Açu (2.100 MW)

LP da 1ª fase da
UTE Porto do Açu
( 2.100 MW)

Contrato de financiamento
de longo prazo da UTE
Porto do Pecém

LI da 1ª fase da
UTE Porto do Açu
( 2.100 MW)

LI da UTE Castilla

Protocolo do EIA RIMA da
UTE Porto de Itaqui
(Maranhão)

LI da UTE Porto de Itaqui
(Maranhão)

Contrato de financiamento
de longo prazo da UTE
Porto de Itaqui

LP da UTE
Seival II

LI da UTE Seival II

Term Sheet do
financiamento da
UTE Castilla

LI da 2ª fase da
UTE Porto do Pecém

Empréstimo-ponte para
UTEs Porto do Açu e
Castilla

Contrato de financiamento
de longo prazo da UTE
Porto do Açu

Contrato de financiamento
de longo prazo para
UTE Castilla

Empréstimo-ponte para
UTE Porto do Pecém

Enquadramento BNDES da
UTE Porto do Açu

Assinatura do contrato de
EPC para 2ª fase
UTE Porto de Pecém

NTP para EPC da UTE
Porto do Açu e aquisição
de equipamentos críticos

“Limited NTP” do EPC da
UTE Castilla para aquisição
de equipamentos críticos

Empréstimo-ponte para
UTE Porto de Itaqui
(Maranhão)

MOU para EPC da
2ª fase da
UTE Porto do Pecém

NTP do EPC da 2ª fase da
UTE Porto do Pecém e
aquisição de equip. críticos

Assinatura do contrato de
EPC para UTE Castilla

Assinatura do contrato de
EPC da UTE Seival II

Assinatura do contrato de
EPC para UTEs Porto de
Itaqui e do Pecém

MOU para EPC da
UTE Porto do Açu

Assinatura do
contrato de EPC para
UTE Porto do Açu

Assinatura dos PPAs
da 1ª fase da
UTE Porto do Açu

NTP do EPC da UTE Seival
II e aquisição de
equipamentos críticos

NTP dos EPCs das UTEs
Porto de Itaqui e do Pecém;
aquisição de equip. críticos

Aquisição de mina de
carvão no exterior

MOU para EPC da
UTE Castilla

LI e início da construção da
planta piloto en. solar

MOUs de venda de energia
da UTE Seival II

Aprovação da ANEEL para a
estrutura do projeto de Açu

MOUs de venda de energia
da 1ª fase da UTE Porto do
Açu

MOUs de venda de energia
da 1ª fase da UTE Porto do
Açu

Atração do parceiro
estratégico para
UTE Casilla

Ações UTEs Porto do Açu e
Castilla (30%) transferidas
da Centennial para MPX

MOUs de venda de energia
da UTE Castilla

Assinatura dos PPAs
da UTE Castilla

Início da operação da
planta piloto en. solar

Parceria com Yingli
em projetos de
energia solar

Seleção de site e
engenharia básica para
planta piloto en. solar

Assinatura dos PPAs
da 1ª fase da
UTE Porto do Açu
Legenda de Eventos:

Notas:
NTP – Notice to Proceed
EPC – Engineering, Procurement and Construction
MOU – Memorandum of Understanding
PPA – Power purchase Agreement

Participação no Leilão A-5
Atração do parceiro
estratégico para
UTE Porto do Açu

Licenciamento

Venda de Energia e
Carvão

Financiamento

Estratégicos /
Extraordinários

Engenharia e
Construção (EPC)

Eventos concluídos
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Características desta Divulgação de Resultados
A MPX adota procedimentos de consolidação com base no método de consolidação integral, considerando em seu
balanço patrimonial e sua demonstração dos resultados 100% dos elementos respectivos dos balanços e
demonstrações dos resultados das suas empresas controladas, evidenciando os direitos de terceiros na rubrica
“participações minoritárias”. Dessa forma, as informações tocantes à Controladora referem-se à MPX e os dados
Consolidados representam a posição da Controladora e a consolidação integral de suas controladas. Abaixo
encontram-se elencadas as empresas controladas pela MPX:

Percentual de participação
31/03/2008 31/12/2007
Participação direta:
Seival Sul Mineração Ltda.
Termopantanal Participações Ltda.
Amapari Energia S.A.
MPX Pecém Geração de Energia S.A.
MPX Sobral Geração de Energia S.A.
UTE Porto do Açu Energia S.A.
MPX Comercializadora de Energia Ltda.
MPX Seival II Energia Ltda.
MPX Energia de Chile Ltda.
Participação indireta:
Termopantanal Ltda.

70,00%
66,67%
51,00%
100,00%
99,90%
70,00%
99,90%
99,90%
70,00%

70,00%
66,67%
51,00%
97,00%
99,90%
70,00%
99,90%
99,90%
70,00%

66,67%

66,67%

Observação: Em 19 de julho de 2007, a Energias do Brasil S.A. firmou compromisso com a MPX com o objetivo de tornar-se
acionista da MPX Pecém, com participação de 50% no seu capital social. Na mesma data a MPX firmou compromisso com a
Energias do Brasil com o objetivo de tornar-se acionista da Diferencial Energia Empreendimentos e Participações Ltda.,
empresa controlada da Energias do Brasil, participando em 50% no seu capital social. A Diferencial possui concessão para
construção de uma unidade termoelétrica de 360 MW (UTE Porto de Itaqui), movida a carvão mineral, no Estado do Maranhão.
Em 15 de outubro de 2007, a MPX firmou novo compromisso com a Energias do Brasil com o objetivo de tornar-se acionista
dos 50% restantes do capital social da Diferencial. A efetivação de ambas as transações está sujeita aprovação da ANEEL para a
alteração da cadeia societária, não verificada até a presente data.

Análise Simplificada do Balanço Patrimonial
Conta

R$ milhões

Controladora

Ativo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente
Total do Ativo

Mar/2008
1.818,6
58,0
132,4
2.009,0

Dez/2007
553,6
1.335,0
101,4
1.990,0

Passivo Circulante
Exigível a Longo Prazo
Participações Minoritárias
Patrimônio Líquido
Total do Passivo

28,3
17,8
1.962,9
2.009,0

171,1
1.818,9
1.990,0

Consolidado
Mar/2008 Dez/2007
2.135,2
617,8
0,3
1.289,9
328,8
204,5
2.464,3
2.112,2
210,3
286,3
4,8
1.962,9
2.464,3

286,0
3,1
4,2
1.818,9
2.112,2
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Ativo Circulante
No encerramento do exercício, as aplicações financeiras da Controladora montavam a R$ 1,81 bilhão. A
diferença a maior de R$ 1,26 bilhão em relação ao apurado em dezembro de 2007 refere-se
primordialmente à reclassificação contábil das aplicações financeiras, que naquele trimestre haviam sido
contabilizadas no Realizável a Longo Prazo.
As aplicações financeiras estão concentradas em fundos exclusivos administrados por instituições
financeiras e lastreadas em títulos privados de instituições financeiras de primeira linha (CDBs) e títulos
privados emitidos por empresas e instituições financeiras, todos com rentabilidade média equivalente ao DI
CETIP (CDI).
No Consolidado foram registrados R$ 24,7 milhões a título de ganhos em operações com derivativos, como
resultado das operações referenciadas em dólar decorrente do hedge contratado com o Citibank em 16 de
outubro de 2007 pela controlada MPX Pecém S.A., com o objetivo de evitar descasamentos de juros e
moedas no balanço patrimonial dentro da execução dos projetos das UTEs Porto do Pecém.

Ativo Realizável a Longo Prazo
A MPX encerrou o 1T08 com um saldo de R$ 58,0 milhões no Ativo Realizável a Longo Prazo em função de
transações com partes relacionadas, compostas por mútuos contratados com as controladas Termopantanal,
Amapari, Porto do Açu e Seival. Deste saldo, R$ 50,0 milhões são referentes ao mútuo com a empresa
Amapari, que está em fase de entrada em operação.

Ativo Permanente
Em março a Companhia capitalizou os créditos decorrentes de adiantamento para futuro aumento de capital
(“AFAC”) no valor de R$ 85,6 milhões referentes à MPX Pecém Geração de Energia S.A, aumentando o
capital social desta empresa. Dessa forma, o saldo da conta de Participações em controladas evoluiu de R$
8,5 milhões no 4T07 para R$ 95,6 milhões no 1T08.
No final do 1T08, o saldo da conta de intangível montava a R$ 31,5 milhões em função da contabilização
das duas opções de compra de direitos minerários na Colômbia adquiridas pela MPX, do qual o valor total a
ser pago pelo exercício será de até US$ 18 milhões ao longo de 3 anos.
No Consolidado, o registro de R$ 110,1 milhões na conta de imobilizado se refere principalmente aos gastos
incorridos para implantação das UTEs Serra do Navio e Porto do Pecém, nos montantes de R$ 42,6 milhões
e R$ 53,6 milhões, respectivamente, e ainda de R$ 12,2 milhões na construção do gasoduto para suprimento
de gás natural para a controlada Termopantanal.
Ainda no Consolidado, o aumento de R$ 96,2 milhões para R$ 183,6 milhões registrado no diferido deve-se
em grande parte ao reconhecimento de R$ 149,8 milhões pela controlada MPX Pecém referente ao
resultado apurado nas transações realizadas com contratos de Swap, firmados a fim de minimizar os riscos
financeiros aos quais a controlada está exposta em virtude de suas obrigações futuras de pagamentos anuais
a partir de 2012.
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Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo
No mês de março foram contabilizados R$ 31,5 milhões na conta Outras Obrigações referentes à aquisição
das opções de compra das minas colombianas, sendo R$13,6 milhões no Passivo Circulante e R$17,8
milhões no Passivo Exigível a Longo Prazo.
A MPX liquidou os empréstimos contraídos junto ao Banco Itaú BBA de R$ 163,2 milhões, contabilizados
no Passivo Circulante em dezembro de 2007.
No Consolidado, foi contabilizada uma provisão para perdas com operações de derivativos de R$ 171,3
milhões, como resultado das atividades na MPX Pecém de hedge referenciadas em juros.
Ainda no Consolidado, a MPX registrou, no Passivo Exigível a Longo Prazo, R$ 265 milhões na conta de
empréstimos e financiamentos em função da contração de empréstimo-ponte realizada pela controlada
MPX Pecém, visando suportar as atividades do projeto enquanto são negociadas as linhas de financiamento
de longo prazo. O custo de captação da maior parte desses empréstimos foi de variação da Libor + 0,75% ao
ano.

Patrimônio Líquido
O capital social da MPX passou de R$ 1,9 bilhão no 4T07 para R$ 2,0 bilhões no 1T08 em função da
contabilização do exercício da opção para a subscrição de um lote suplementar de 118.261 ações ordinárias,
no âmbito da oferta pública de ações realizada pela Companhia em dezembro de 2007.
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Análise Simplificada da Demonstração de Resultado
Conta

R$ milhões
Despesas Operacionais
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado do Exercício

1T08
(15,5)
54,6
57,9
(3,4)
39,0
(6,5)
24,9

Controladora
4T07
(4,9)
(2,1)
8,8
(10,9)
(7,0)
(92,4)
(99,4)

1T07
(0,5)
(0,1)
(0,1)
(0,6)
(0,6)

1T08
(15,6)
55,1
58,5
(3,4)
39,5
(6,5)
24,9

Consolidado
4T07
(4,9)
(2,1)
8,8
(10,9)
(7,0)
(92,4)
(99,4)

1T07
(0,5)
(0,1)
(0,1)
(0,6)
(0,6)

Como os projetos da MPX se encontram na fase pré-operacional, ainda não existe a consolidação de geração
de receita. No entanto, a Companhia já registra despesas operacionais uma vez que já desempenha
atividades descritas em seu objeto social. Assim, as despesas operacionais registradas no exercício montaram
a R$ 15,5 milhões, dos quais R$ 3,2 milhões foram relativos a custos com pessoal e administradores e R$ 9,8
milhões gastos com serviços de terceiros.
O resultado financeiro líquido da MPX no exercício foi positivo em R$ 54,6 milhões, onde as despesas
financeiras de R$ 3,4 milhões foram superadas por uma receita financeira de R$ 57,9 milhões, fruto do
rendimento de aplicações financeiras no montante de R$ 52,4 milhões.
O resultado não operacional no montante negativo de R$ 6,5 milhões refere-se ao custo restante da oferta
pública primária de ações ordinárias realizada em dezembro de 2007.
O resultado líquido da MPX no 1T08 foi um lucro de R$ 24,9 milhões.

Gestão de Pessoas
A MPX iniciou a formação de seu quadro de pessoal ao longo de 2007, buscando profissionais altamente
qualificados no mercado. Atualmente seus quadros contam com 86 colaboradores, sendo 58 funcionários na
MPX Holding e 28 colaboradores alocados nos projetos.

sócio--ambiental
Responsabilidade sócio
A MPX está desenvolvendo os seus projetos adotando as mais modernas tecnologias disponíveis no mercado
com o objetivo de atender aos mais rigorosos padrões de controle ambiental. Esse compromisso pode ser
ratificado pelo enquadramento dos projetos das UTEs Porto do Pecém e Itaqui pelo BNDES e BID, que
promoveram profundas análises acerca dos níveis de emissões e possíveis impactos ambientais embutidos
nos projetos.
Além de cumprir todos os padrões de emissões atmosféricas e de efluentes exigidos pelos órgãos brasileiro e
internacional, a MPX tem ciência da importância da sua contribuição para o desenvolvimento sustentável
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das regiões onde atua. Assim, está desenvolvendo uma série de ações visando a preservação do meio
ambiente e a minimização das interferências nos ecossistemas das suas regiões de atuação.
A MPX, em parceria com a Ecotrópica e IHP (Instituto Homem Pantaneiro) firmou compromisso de
manutenção e proteção da Reserva Acurizal no Pantanal. A área, além de ser uma Reserva Particular do
Patrimônio Natural, foi reconhecida pela UNESCO como Sítio do Patrimônio Natural Mundial e Área
Núcleo da Reserva da Biosfera do Pantanal. O complexo de áreas protegidas soma cerca de 53 mil hectares.
Em 12 de março foi assinado um termo de compromisso com o Instituto BioAtlântica (IBio) para
desenvolvimento de ações de conservação e recuperação da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados,
com ênfase em áreas no Estado do Rio de Janeiro.
No Ceará está sendo elaborado um projeto para desenvolvimento social de comunidades que vivem em
torno da área da UTE Porto do Pecém, incluindo capacitação profissional, instalação de bibliotecas, geração
de empregos relacionados com a térmica e áreas de proteção ambiental. Além disso, está sendo
desenvolvido um plano para proteção das áreas de vegetação de tabuleiros litorâneos em torno da usina. A
MPX assumiu ainda o compromisso de manter o Jardim Botânico de São Gonçalo do Amarante, que consiste
em uma área de 100 hectares contígua à usina.
No Maranhão, está sendo firmada uma parceria com o Instituto Chico Mendes visando apoiar a criação e
manutenção do Centro Nacional de Pesquisa e Gestão em Áreas de Manguezais, primeiro do gênero no
Brasil, além do apoio à proteção e manutenção do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que protege
155 mil hectares de praias, dunas, rios, lagoas e manguezais.
Com o intuito de mitigar emissões de CO2 das usinas térmicas a carvão, a MPX está desenvolvendo um
projeto piloto de microalgas, pioneiro no Brasil, em parceria com a Energo (Ceará) e o Instituto Seambiotic
de Israel. O projeto piloto será construído na área da UTE Porto do Pecém. A MPX espera que cerca de 30%
do CO2 emitido pela planta seja captado pelas algas. Caso seja comprovada a eficiência deste projeto, ele será
estendido a outras localidades onde a MPX atua. As microalgas poderão, ainda, ser utilizadas na produção
de sub-produtos, como biocombustíveis ou alimentos.

Mercado de Capitais
A ação da MPX sofreu uma desvalorização de 11,1% no 1T08, encerrando o exercício cotada a R$925,00.
No trimestre o papel apresentou um volume financeiro médio diário de R$ 5,2 milhões, negociando, em
média, cerca de 5.900 títulos por dia. No mesmo período o Índice Bovespa teve queda de 4,6% e o Índice do
Setor Elétrico recuou 2,6%.
Após o término do trimestre, o papel da MPX apresentou forte recuperação em função dos avanços nos
projetos da Companhia além da concessão da agência Standard & Poors do rating de grau de investimento
ao Brasil. Se considerarmos o período entre o fechamento do 1T08 a 14 de maio de 2008, a ação teve
valorização de 13,7%, ao passo que o Índice do Setor Elétrico e o Ibovespa apresentaram alta de 9,1% e
14,9%, respectivamente.
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Anexos

Balanços patrimoniais
em 31 de março de 2008 e 31 dezembro de 2007

(Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Adiantamentos diversos
Imposto a recuperar
Despesas antecipadas
Ganho em operações com derivativos

Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
Partes relacionadas
Outros créditos

Permanente
Investimentos
Participação em controladas
Adiantamento para
futuro aumento de capital
Adiantamento para futura aquisição
de participação societária
Imobilizado
Intangível
Diferido

Total do ativo

Controladora
mar/08

Consolidado

dez/07

1.814.702
1.569
2.304
-

mar/08

553.274
143
136
-

dez/07

2.097.709
6.934
2.321
3.547
24.734

586.835
205
144
30.643

1.818.575

553.553

2.135.245

617.827

58.006
49

1.279.006
45.142
10.863

280

1.279.006
10.872

58.055

1.335.011

280

1.289.878

95.615

8.548

-

-

-

85.588

-

-

3.500
1.654
31.505
113

3.500
3.635
113

3.500
110.090
31.568
183.604

3.500
104.773
96.199

132.387

101.384

328.762

204.472

2.009.017

1.989.948

2.464.287

2.112.177
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Balanços patrimoniais
em 31 de março de 2008 e 31 dezembro de 2007

(Em milhares de reais)
Passivo
Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Salários, férias e encargos a pagar
Empréstimos e financiamentos bancários
Outras Obrigações
Provisão para perdas
com operações de derivativos
Partes relacionadas

Controladora
mar/08

dez/07

1.606
11.308
864
14.547
-

28.325
Não circulante
Exigível a longo prazo
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos bancários
Outras Obrigações
Adiantamento recebido

Participações de minoritários

Consolidado
mar/08

1.623
3.342
1.083
163.184
1.855
-

171.087

dez/07

6.624
12.185
1.020
701
18.490

3.163
3.412
1.165
163.184
1.901

171.279
-

112.558
570

210.299

285.953

627
2.500

17.841
-

-

1.018
264.928
17.841
2.500

17.841

-

286.287

3.127

-

-

4.850

4.236

Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Resultado do período

2.045.990
(108.084)
24.945

1.926.945
(108.084)
-

2.045.990
(108.084)
24.945

1.926.945
(108.084)
-

Total do Patrimônio líquido

1.962.851

1.818.861

1.962.851

1.818.861

2.009.017

1.989.948

2.464.287

2.112.177

Total do Passivo
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Demonstrações de resultados
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por lote de mil ações)
Despesas operacionais
Custo do serviço de energia elétrica:
Custo de operação:
Pessoal e administradores
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Outras despesas

Controladora
4T07

1T08

1T07

Consolidado
4T07

1T08

(3.211)
(32)
(9.778)
(69)
(2.463)

(2.811)
(1.242)
(674)
(71)
(81)

(255)
(78)
(61)
(116)

(3.211)
(32)
(9.778)
(69)
(2.516)

(15.553)

(4.879)

(510)

(15.606)

52.370
1.611
3.964

2.957
2.465
3.378

2
-

52.370
2.190
3.964

57.945

8.800

2

58.524

(1.986)
(1.403)

(2.427)
(8.462)

(147)

(1.986)
(1.403)

(3.389)

(10.889)

(147)

(3.389)

Resultado financeiro líquido

54.556

(2.089)

(145)

55.135

Resultado operacional

39.003

(6.968)

(655)

39.529

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras:
Receitas de aplicações financeiras
Juros recebidos
Variações cambial

Despesas financeiras:
Encargos de dívidas
Outras despesas financeiras

Resultado de equivalência patrimonial

232

-

Resultado não operacional

(6.507)

(92.386)

LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA

32.728

(99.354)

Contribuição social
Imposto de renda

Participações minoritárias
Resultado do exercício
Quantidade de ações no final do exercício
Lucro (Prejuízo) por lote de mil ações - R$

(2.062)
(5.721)
(7.783)
24.945
6.831.114
4

(99.354)
6.831.114
(15)

(655)
-

(6.507)
33.022

-

(2.108)
(5.844)
(7.952)

-

(125)

(655)

24.945

105.800.427

6.831.114

-

4

(2.811)
(1.242)
(674)
(71)
(81)
(4.879)
2.957
2.465
3.378
8.800
(2.427)
(8.462)
(10.889)
(2.089)
(6.968)
(92.386)
(99.354)
(99.354)
6.831.114
(15)

1T07

(255)
(78)
(61)
(116)
(510)

2
2
(147)
(147)
(145)
(655)
(655)
(655)
105.800.427
-
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Trimestre findo em 31 de março de 2008 e 31 de março de 2007
(Em milhares de reais)

Controladora
mar/08

Consolidado

mar/07

mar/08

mar/07

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do período
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais:
Depreciação e amortização

24.945

69

(655)

61

24.945

69

(655)

61

Variações nos ativos e passivos
Aumento em adiantamentos diversos
Aumento em impostos a recuperar
Aumento em despesas antecipadas
Aumento (redução) em partes relacionadas - ativo,
líquida da variação do passivo
Aumento (redução) em fornecedores
Aumento em impostos e contribuições
Aumento (redução) em salários, férias e encargos a pagar
Aumento outras contas a pagar

(1.426)
(2.168)
-

(13)
(2)
-

(6.729)
(2.177)
(3.547)

(2.050)
(17)
7.966
(219)
30.533

440
272
143
31
-

10.413

1.122

3.461
8.773
(145)
34.430

264
142
30
-

Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades operacionais

57.633

277

69.493

949

(1.479)
1.912
(31.505)
-

(105)
(92)
(56)

614
(5.386)
(31.568)
(87.405)

(722)
(191)

(31.072)

(253)

(123.745)

(913)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Participações minoritárias
Aquisição de investimentos
Compras de imobilizado
Aquisição de direitos
Adições ao diferido
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital
Empréstimos e financiamentos obtidos
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades de financiamentos
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento (redução) nas disponibilidades

(13)
(2)
-

119.045
(163.184)

-

119.045
167.075

-

(44.139)

-

286.120

-

64
88

1.865.841
2.097.709

88
124

1.832.280
1.814.702
(17.578)

24

231.868

36
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