OGX Maranhão obtém Licença Prévia para a produção de gás natural na Bacia do Parnaíba
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Rio de Janeiro, 22 de Dezembro 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 de energia
já licenciados 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, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que a OGX Maranhão obteve da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA/MA) a Licença Prévia para a produção
de gás natural nos campos Gavião Real e Gavião Azul, na Bacia do Parnaíba.
Com o projeto detalhado e o contrato de construção firmado, a OGX Maranhão segue com a execução da implementação
da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) na região. Na UPGN será realizado o tratamento para remover os
líquidos existentes, filtrar e aquecer o gás produzido.
A licença atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, que fornecerá gás natural para o Complexo Termelétrico MPX
Parnaíba. Atualmente, a capacidade total contratada do Complexo já alcança 1,5 GW e a Companhia possui ainda licença
de instalação para uma capacidade adicional de 2,2 GW, que poderá ser contratada à medida que os resultados da campanha
exploratória em curso permitam a declaração de comercialidade de novos campos de produção de gás (os resultados da
campanha exploratória podem ser acompanhados pelo site da MPX – www.mpx.com.br/ri).
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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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