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Rio de Janeiro, 24 de julho de 2012 - A MPX Energia S.A. (“MPX”) (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 e exploração de gás natural, comunica ao
mercado que sua empresa coligada, OGX Maranhão, concluiu teste de formação no poço OGX-88, acumulação de Bom
Jesus, que localiza-se no bloco PN-T-68, na bacia terrestre do Parnaíba. A OGX Maranhão, sociedade formada entre OGX
S.A. (66,6%) e MPX Energia S.A. (33,3%), é a operadora e detém 70% de participação neste bloco, enquanto a Petra
Energia S.A. detém os 30% restantes.
O teste de formação no poço OGX-88 (primeiro poço de delimitação da acumulação de Bom Jesus) foi realizado em 36
metros de net pay de gás na seção carbonífera, sendo aberto o intervalo de 1.273 a 1.288 metros da Formação Poti. As
vazões de gás obtidas nesse intervalo, durante aproximadamente 30 horas de produção, foram de:
• 170.000 m3/dia, na abertura de choke de 3/8”;
• 281.900 m3/dia, na abertura de choke de 1/2”;
• 491.000 m3/dia, na abertura de choke de 3/4”.
Adicionalmente, observou-se baixa razão gás condensado (RGC), indicando gás seco, e demonstrando a similaridade desses
resultados com os testes previamente realizados no Campo de Gavião Real. Tais resultados sustentam o futuro
desenvolvimento da acumulação de Bom Jesus, permitindo a continuidade da perfuração de mais poços de delimitação
nessa área.
O poço OGX-88 localiza-se a 1,4 km do poço pioneiro descobridor desta acumulação, o OGX-34, e a aproximadamente 30
km de distância do Campo de Gavião Real, que está em fase avançada de desenvolvimento da produção.
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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 excede 14 GW de capacidade e 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 da Companhia, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.
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