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FATO RELEVANTE
Estudo de Pré-Viabilidade Confirma Sólidas Condições Econômicas para Desenvolvimento de Gigante
Mina de Carvão de Altíssima Qualidade, com 92% de Carvão PCI, na Colômbia (CCX)
-- 671,8 Milhões de Toneladas de Reservas de Carvão Certificadas -Rio de Janeiro, 14 de maio de 2012 – 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 mais de 14 GW, e negócios complementares em geração
elétrica, mineração de carvão de baixa emissão e exploração de gás natural, anunciou hoje os resultados
do Estudo de Pré-Viabilidade (“EPV”) do projeto de grande escala de carvão de baixa emissão da
Companhia em San Juan (“Projeto San Juan”).
Destaques:
 Resultados do EPV confirmam a viabilidade técnica e as fortes condições econômicas do Projeto San
Juan;
 Relatório de Reservas indica reserva de carvão de 671,8 milhões de toneladas (Mt), sendo 92% de
carvão tipo PCI;
 O total de Recursos Medidos e Indicados de carvão totaliza 5,215 bilhões de toneladas (Bt). Nesta
base de recursos estão incluídos 3,310 Bt de carvão PCI. Além disso, foram reportados 426,3 Mt de
Recursos Inferidos, dos quais 252,2 Mt de carvão PCI;
 Produção de carvão de alta qualidade de 25 milhões de toneladas ao ano (Mtpa) durante 20 anos,
com vida útil total da mina de 32 anos. Pico de produção deverá superar 28 Mtpa;
 Carvão de San Juan poderá ser negociado no mercado internacional com prêmio pela qualidade de
6.289kcal/kg, 7% cinza, <0,5% enxofre;
 Alta margem operacional com baixo custo médio de aproximadamente US$ 48/t FOB, incluindo
royalties pagos ao governo;
 Investimento total estimado em US$ 5,5 bilhões para atingir capacidade plena na mina e logística
 Upside potencial resultante de recursos adicionais: o EPV cobriu uma área de 10.000 hectares dos
67.000 atualmente detidos pela MPX na Colômbia;
 A Companhia iniciou trabalhos de perfuração em novas áreas ao sul de San Juan para avaliar o
potencial para novos desenvolvimentos. O furo de sondagem SJ12-364, realizado a uma distância de
10 km ao sul de San Juan, atravessou 23,92 metros de carvão (destaque para uma camada única de
7.24 metros).

O Projeto San Juan consiste em uma área subterrânea lavrável e infraestrutura logística integrada (porto e
ferrovia). O EPV foi elaborado conjuntamente pela equipe da MPX Colômbia e pela Golder Associates
(“Golder”), uma consultoria internacional de mineração sediada em Saint Louis, Missouri, nos Estados
Unidos, e suportado por uma Declaração de Recursos de carvão (“Declaração de Recursos”) elaborada
pela AMEC Americas Limited (“AMEC”), de acordo com o Instrumento Nacional 43-101 Normas de
Divulgação para Projetos de Mineração do Canadian Securities Administration (“NI 43-101”), e um Estudo
de Custo de Engenharia da infraestrutura própria de logística e transporte (ferrovia e porto), conduzido
pela Worley Parsons Resources & Energy (“Worley Parsons”). Golder, AMEC e Worley Parsons são
empresas globais de engenharia e planejamento altamente qualificadas.
“Estamos muito satisfeitos com os excelentes resultados obtidos na certificação NI 43-101 das reservas da
mina de San Juan, e no Estudo de Pré-Viabilidade do sistema integrado de mineração. A reserva de mais de
670 Mt, composta principalmente de carvão PCI, de uma base de recursos total de aproximadamente 6 Bt,
excedeu em muito as nossas expectativas,” comentou Eduardo Karrer, Diretor Presidente e de Relações
com Investidores da MPX. “Estimativas de investimento e custos operacionais confirmam que nosso
projeto de mineração tem importantes vantagens competitivas em relação a outros players globais. A
geologia privilegiada do projeto, que permitirá a utilização da altamente produtiva tecnologia de
mineração longwall, associada à localização estratégica de nossos ativos, nos dará uma clara vantagem
dentre os desenvolvimentos internacionais de carvão para exportação. Esperamos, após a conclusão da
primeira fase deste projeto, incluindo a instalação de nosso sistema de logística próprio, gerar margens
operacionais da ordem de US$1,6 bilhão.”
SAN JUAN - PRINCIPAIS RESULTADOS DO EPV
O EPV avaliou os aspectos econômicos das reservas contidas no Projeto San Juan, localizado no
Departamento de La Guajira, na Colômbia, a aproximadamente 850 km de Bogotá e 50 km ao nordeste de
Valledupar. Energia elétrica está disponível através da rede de distribuição local e há diversas fontes de
água que atenderiam as futuras necessidades da mineração. A área é próxima à estabelecida região de
mineração de Cerrejón.

O carvão produzido na mina San Juan será transportado através de um sistema de infraestrutura logística
próprio e integrado, que consiste em uma ferrovia de 150 km e um porto dedicado, de águas profundas,
com capacidade para carregar diretamente navios do tipo capesize. A estratégia de infraestrutura
integrada fornece uma solução de transporte eficiente e escalável para o projeto. Tanto a ferrovia quanto
o porto foram projetados para operar até 35 Mtpa e podem facilmente ter sua capacidade ampliada.
 Reservas de Carvão e Recursos
Um total de 36 furos de sondagem (mais de 33.093 metros perfurados), concluídos entre 2009 e 2011,
constituíram a base de dados de perfuração usada pela AMEC para elaboração da Declaração de Recursos,
de acordo com os Padrões NI 43-101. Adicionalmente, 4 furos de sondagem realizados em 2012 foram
utilizados para dar suporte à classificação. Além disso, a construção do modelo geológico foi suportada
pelos resultados de 1.200 km em linhas sísmicas 3D. A data de corte para inclusão de dados na estimativa
de recursos de carvão foi 07 de fevereiro de 2012. A AMEC modelou um total de 37 camadas de carvão da
Formação Cerrejón e estimou o total de recursos em San Juan em 5,642 Bt de carvão.
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Fonte: AMEC Americas Limited, ALS Coal of Australia

As camadas de carvão em San Juan são do tipo betuminoso alto volátil B e C, não aglutinante. Carvões
desta categoria são geralmente utilizados como carvão térmico para geração de energia e para aplicações
de injeção de carvão pulverizado (pulverized coal injection - PCI) em siderurgia. Com base em uma
avaliação elaborada pela ALSCoal of Australia (“ALSCoal”), um total de 3,563 Bt podem ser classificados
como carvão PCI.
O Relatório de Reservas elaborado pela Golder estima que a reserva de carvão de alta qualidade
recuperável é de 671,8 Mt, tendo identificado 19 camadas de carvão como camadas com potencial para
mineração. Com base na avaliação da ALSCoal, a Golder indicou que 92% das reservas de carvão podem
ser comercializadas como carvão PCI. Estudos de mercado adicionais e uma maior otimização do plano da
mina estão em curso e um Estudo de Viabilidade Econômico para Financiamento (Bankable Feasibility
Study) é esperado para o 1S2013.
A análise da qualidade do carvão confirmou um produto de alta qualidade. Elevado poder calorífico médio
e alto conteúdo volátil, associados ao baixo teor de enxofre, fazem do carvão de San Juan um produto
premium. O percentual médio de cinzas nas camadas de carvão modeladas é de 6,8%, eliminando a
necessidade de lavagem e resultando, portanto, num rendimento de carvão de 100%.
Qualidade de Carvão ROM – Teor de Umidade em Base Como Recebido
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Fonte: Golder Associates, ALS Coal of Australia

 Vida da Mina e Produção
As reservas do depósito de San Juan suportam uma produção de carvão run-of-mine (ROM) de mais de 25
Mtpa durante 20 anos, com uma vida útil to de 32 anos. É esperado que o pico de produção ROM, no ano
8, seja superior a 28 Mtpa. A engenharia da mina está sendo otimizada para maximizar a produção de PCI
e reservas totais e, sendo assim, o EPV pode ser considerado um cenário base, cujo propósito é confirmar
a viabilidade técnica e econômica do projeto antes de um maior detalhamento ser realizado.
O início da construção está previsto para o segundo semestre de 2013, sujeito à aprovação de todas as
licenças ambientais necessárias, com extração e embarque do primeiro carvão da operação subterrânea
no 2S2016. Para a extração do carvão, a mina utilizará técnicas de mineração longwall, um método de
mineração amplamente utilizado e altamente produtivo.
O processo de licenciamento está bastante avançado e a Companhia mantém diálogo ativo com todos os
stakeholders do projeto e conta com forte apoio do governo e das comunidades locais, um elemento
fundamental dentro do cronograma geral do projeto. No início de maio, as quatro principais comunidades
indígenas na região do porto participaram de uma audiência pública realizada pelo Ministério do Interior e
também demonstraram apoio ao projeto, um passo fundamental para a obtenção da licença ambiental
definitiva.

 Custo de Capital e Custos Operacionais
Estimativas da Companhia indicam que o investimento necessário para atingir plena escala de operações
na ferrovia, porto e mina, incluindo custos indiretos e contingências, é de aproximadamente US$ 5,5
bilhões, dos quais US$ 3,5 bilhões para a mina, US$ 1,1 bilhão para a ferrovia e US$ 0,9 bilhão para o
porto.
A necessidade inicial de capital da mina está estimada em US$ 1,8 bilhão. Capital inicial é definido como
todas as despesas de capital relacionadas à mina até o final do primeiro ano de produção de carvão e
inclui os custos de construção de do acesso, eixo de serviço, poços de ventilação, sistema de manuseio de
material, bunkers de carvão, e equipamentos de desenvolvimento, produção e suporte suficientes para
atingir o primeiro ano de produção de carvão. Este investimento, após ajustes para taxas de produção e
geometria do depósito, é comparável ao de outros grandes projetos de mineração subterrânea de carvão.
O custo operacional estimado para a mina de San Juan é de US$ 31,3/t ao longo da vida do projeto e inclui
todos os custos relativos a mão-de-obra, mineração, arrendamento e custos administrativos. Um aumento
de produção e um maior tempo de vida útil da mina resultantes da otimização do plano de mina que está
em curso, bem como recursos adicionais identificados em áreas ao sul de San Juan, podem levar à redução
do custo operacional de mineração e, consequentemente, a uma maior taxa de retorno para o projeto. O
pagamento de direitos minerários no valor de US$ 2,0/t também deve ser considerado na estimativa dos
custos operacionais do projeto.
A localização privilegiada do projeto, a uma distância de apenas 150 km de uma área costeira, permite a
implantação de um sistema de ferroviário eficiente com um custo operacional total de US$ 3,4/t, incluindo
o manuseio da pilha de carvão, o que resulta em um custo FOB pré-royalties governamentais de US$
38,9/t e retornos significativos.
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Royalties governamentais*

5-10%

*pré-royalies

Os royalties governamentais são devidos sobre a receita menos os custos FOR. Uma taxa de 5% é aplicada
às minas que produzem menos de 3 Mtpa e de 10% às demais minas.


Oportunidades de Melhoria e Expansão do Projeto

A Companhia espera concluir o Estudo de Viabilidade (EV) do projeto no início de 2013. O EV deve
incorporar os resultados dos estudos de mercado para o carvão PCI, atualmente em andamento, bem

como o layout otimizado da mina de San Juan e um maior detalhamento do projeto, a fim de integrar as
minas a céu aberto, Cañaverales e Papayal.
Como mencionado acima, a MPX atualmente detém 67.000 ha no Departamento de La Guajira, dos quais
apenas 10.000 ha foram cobertos pelo EPV. A empresa já iniciou perfuração em novas áreas ao sul de San
Juan, objetivando avaliar o potencial de novos desenvolvimentos. O furo de sondagem SJ12-364, realizado
a uma distância de 10 km ao sul de San Juan, cruzou 23,92 metros de carvão (destaque para uma camada
única de 7,24 metros), confirmando nossas expectativas da continuação da formação Cerrejón.
Concessões adicionais na Colômbia, na região de Cesar,representam um potencial de crescimento
adicional para a Companhia.
A MPX acredita que seu empreendimento de mineração de carvão na Colômbia têm o potencial para estar
entre as maiores e mais competitivas operações de classe mundial, posicionando a Companhia
destacadamente na crescente indústria mundial de carvão.
A MPX realizará uma teleconferência na terça-feira, 15 de maio de 2012, ao meio-dia (horário de Brasília)/
11:00 (Eastern Time).
Encontre abaixo as informações relativas à teleconferência:
Telefone (Brasil): +55 11 4688-6341
Telefone (EUA): +1 888 700-0802
Telefone (Outros países): +1 786 924-6977
Senha: MPX
(O call será realizado em português com tradução simultânea para inglês)
Webcast em português: www.ccall.com.br/mpx/1t12.htm
Webcast em inglês: www.ccall.com.br/mpx/1q12.htm

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, 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. Na Colômbia, a MPX possui também uma companhia de
classe mundial com recursos de carvão de baixo nível de emissões, suficientes para 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 em mais de 11 Tcf.
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