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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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