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Rio de Janeiro, 01 de abril de 2013 – A MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), comunica ao mercado que, em 29 de março de 2013, a Usina Termelétrica Parnaíba I (“Parnaíba I” ou
“Empreendimento”), no estado do Maranhão, recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para
iniciar a operação comercial da terceira turbina, com capacidade instalada de 169 MW. Parnaíba I tem capacidade instalada
total de 676 MW, composta por quatro turbinas a gás de 169 MW cada.
A terceira turbina de Parnaíba I começou a fornecer energia ao Sistema Interligado Nacional (SIN) em 16 de março de 2013,
em caráter de testes, tendo gerado aproximadamente 13 mil MWh neste período. Com a aprovação da Declaração de
Operação Comercial (DOC) da terceira turbina, a planta passa a suprir 337,5 MW médios para distribuidoras de energia,
sendo remunerada segundo os termos do Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR)
assegurado no leilão de energia A-5 de 2008.
O Empreendimento, uma parceria 70/30 entre a MPX e a Petra Energia S.A., comercializou 450 MW médios, por um
período de 15 anos. O contrato garante uma receita anual mínima total de R$ 421,2 milhões (base: outubro de 2012),
indexada ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE) e, adicionalmente, uma receita variável destinada a
cobrir os custos (combustível, operação e manutenção) incorridos quando a planta for despachada pelo Operador Nacional
do Sistema (ONS).
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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