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Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2011. A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3; GDR
I: MPXEY), uma empresa diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados já licenciados de
energia da América do Sul, com 14 GW, e negócios complementares em mineração de carvão de baixa emissão e exploração
de gás natural, informa que o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible da Colômbia emitiu licença ambiental para a
mina a céu aberto de Cañaverales (“Cañaverales”), na Colômbia. Com a emissão da licença ambiental, a MPX fica
autorizada a iniciar a construção da mina, que em capacidade plena deverá atingir uma produção de 2,5 milhões de
toneladas por ano (Mtpa). Em março de 2010, a consultoria americana independente John T. Boyd certificou 27,4 milhões
de toneladas (Mt) de reservas e 93,8 Mt de recursos de carvão mineral nas concessões da MPX na área.
“A licença para a mina de Cañaverales, sendo a primeira licença de implantação obtida pela MPX na Colômbia, é um marco
no desenvolvimento de nossa Companhia no país. Pretendemos replicar na Colômbia o sucesso obtido no Brasil,
desenvolvendo empreendimentos robustos não apenas na engenharia, mas também nos aspectos ambiental e social. Dentro
deste princípio, seguimos avançando com os processos de licenciamento para as demais minas e para a infraestrutura
logística. Concluímos as sísmicas 3D numa área de 10x10km em San Juan, temos atualmente 9 sondas de perfuração
operando em tempo integral na região e contamos com o apoio de renomadas empresas internacionais na elaboração dos
projetos de engenharia, no intuito de assegurar a certificação de recursos minerais no primeiro trimestre de 2012” afirmou
Eduardo Karrer, Presidente da MPX.
“A produção de carvão térmico pela MPX será um grande diferencial para Companhia, que, além de suprir suas plantas de
geração de energia no Brasil e no Chile, poderá exportá-lo para Europa, Estados Unidos e Ásia, criando uma oportunidade
única de crescimento para a Companhia. As perspectivas futuras para o mercado global de carvão térmico são muito
positivas. O grande crescimento das importações da China e da Índia ocasionou uma mudança estrutural no mercado,
pressionando preços tanto no curto quanto no longo prazo.” concluiu Karrer.
O cronograma de implantação das minas a céu aberto está sendo analisado visando à maximização de sinergias na
construção e operação das minas e infraestrutura logística, com consequente otimização do retorno do investimento.
Simulações realizadas até o momento indicaram ser mais atrativo iniciar a operação das minas a céu aberto apenas quando o
porto próprio estiver operacional, dada a significativa ampliação das margens operacionais resultante da operação com
logística própria integrada versus a utilização de um porto de terceiros inicialmente.
Cañaverales, juntamente com as minas de Papayal e San Juan, integra o sistema de mineração de carvão de baixa emissão
que a MPX está desenvolvendo na Colômbia. As minas, que em capacidade plena deverão atingir uma produção de 35
Mtpa, estão localizadas à apenas 150 km da costa, o que resulta em transporte ferroviário extremamente eficiente, que, por
sua vez, estará ligado a um porto dedicado de águas profundas com capacidade para receber navios capesize.
No primeiro trimestre de 2011, o Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) do sistema logístico, primeiro e

indispensável requisito legal para a obtenção da licença ambiental, foi confirmado pelo Ministério de Ambiente, Vivienda y
Desarollo Territorial (MAVDT) e pela Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), autoridade
ambiental máxima na região. As análises necessárias para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do porto e
da ferrovia estão em curso, em paralelo às consultas às comunidades locais, para a obtenção da licença ambiental definitiva.
Eduardo Karrer
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.

SOBRE A MPX
A MPX, parte do Grupo EBX, é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares em geração elétrica,
mineração de carvão e exploração e produção de gás natural na América do Sul. A Companhia tem um amplo portfólio de
empreendimentos de geração térmica, que excede 14 GW de capacidade e a posiciona estrategicamente para se tornar uma
geradora privada líder. A MPX possui também ativos de classe mundial de carvão de baixo nível de emissões, com recursos
potenciais para suportar uma produção de 35 milhões de toneladas por ano, e com infraestrutura integrada, que inclui uma
ferrovia de 150 km das minas à costa e um porto de águas profundas. O carvão produzido na Colômbia será comercializado
no mercado internacional, além de suprir as plantas da MPX no Brasil e no Chile. As usinas de geração da MPX serão
também as principais consumidoras do gás natural produzido nos blocos terrestres da Companhia, que tem recursos
riscados estimados superiores a 11 Tcf.
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