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4ª Turbina da UTE Parnaíba I se sincroniza ao Sistema Interligado Nacional
-- Usina já consome 4,4 milhões de m3 de gás natural por dia --

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2013 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY) comunica ao mercado que, em 05 de abril de 2013, a quarta turbina da Usina Termelétrica Parnaíba I (“UTE
Parnaíba I” ou “Usina”), com capacidade instalada de 169 MW, realizou a primeira sincronização com o Sistema
Interligado Nacional (SIN). No dia 06 de abril de 2013, a turbina atingiu sua capacidade nominal, 169 MW, e está operando
em teste desde então.

A UTE Parnaíba I, parceria 70/30 entre a MPX e a Petra Energia S.A., é composta por quatro turbinas à gás de 169 MW
cada, totalizando uma capacidade instalada de 676 MW. Atualmente, três das quatro turbinas já estão gerando a capacidade
plena, sendo remuneradas segundo os termos do Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR)
assegurado no leilão de energia A-5 de 2008. Com a sincronização da quarta turbina, a Usina atingiu sua potência nominal
total de 676 MW, com consumo de gás natural equivalente a 4,4 milhões de m3 por dia.

O gás natural utilizado pela UTE Parnaíba é suprido pela empresa coligada, OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A., uma
sociedade formada entre MPX (33,3%) e OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (66,6%).

Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.

SOBRE A MPX
A MPX Energia S.A., parte do Grupo EBX, é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares em
geração elétrica e exploração e produção de gás natural na América do Sul. A Companhia tem um amplo portfólio de
empreendimentos de geração térmica que a posiciona estrategicamente para se tornar uma geradora privada líder. As usinas
de geração da MPX serão também as principais consumidoras do gás natural produzido nos blocos terrestres de sua
empresa coligada, OGX Maranhão, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.
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