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Rio de Janeiro, 12 de julho 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 da
América do Sul, superior a 11 GW, e negócios complementares em geração elétrica, mineração de carvão de baixa emissão e
exploração de gás natural, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
do Estado do Maranhão (SEMA) emitiu Licença Prévia (“LP”) para a capacidade adicional de 1.859 MW no Complexo
Termoelétrico MPX Parnaíba (“MPX Parnaíba”). A emissão da LP eleva a capacidade licenciada da MPX Parnaíba, uma
parceria 70/30 entre a MPX e a Petra Energia S.A. (“Petra”), para 3.722 MW.
Em 15 de junho de 2011, a MPX firmou um Termo de Compromisso com a Bertin Energia e Participações S.A. (“Bertin”)
para a aquisição de dois projetos para a construção de usinas termelétricas, com capacidade total de 660 MW. Os projetos
em questão comercializaram 450 MW médios no Leilão A-5 de 2008, por um período de 15 anos, a partir de janeiro de
2013. A aquisição está sujeita à obtenção da autorização pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para as
adequações necessárias à transferência dos projetos para a MPX Parnaíba.
A aquisição dos projetos da Bertin representa um passo fundamental para a completa integração da produção de gás
natural à geração de energia na bacia do Parnaíba, um diferencial competitivo importante para o empreendimento. O
suprimento de gás para a MPX Parnaíba será feito pela OGX Maranhão, uma joint venture entre MPX (33,3%) e OGX
Petróleo e Gás S.A. (66,7%), que possui 70% dos direitos de exploração de sete blocos na Bacia do Parnaíba, cujos
recursos riscados são estimados em 11,3 trilhões de pés cúbicos (Tcf) de gás natural (1). Os 30% restantes são detidos pela
Petra.
Em maio de 2011, a OGX Maranhão apresentou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) as
Declarações de Comercialidade e os Planos de Desenvolvimento de duas acumulações de gás natural, Califórnia e Fazenda
São José, na Bacia do Parnaíba e estima que a produção alcançará 5,7 milhões de m3/dia em 2013.
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(1) Estimativas calculadas pela consultoria independente DeGolyer and MacNaughton.
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