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ASSINATURA DO QUARTO INVESTIMENTO 

NO BRASIL, 

O SEGUNDO COM O GRUPO JALLES 

MACHADO 

 

 

No último dia 18 de dezembro a Albioma assinou um acordo com o grupo Jalles Machado 

para a aquisição de 60% da unidade de cogeração a partir do bagaço de cana anexa à 

usina do mesmo nome, localizada em Goianésia (Goiás), cuja capacidade anual de moagem 

é de a 2,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.  

O acordo prevê  a renovação das caldeiras existentes e a instalação de uma nova turbina 

de 25 MW, o que levará a capacidade total da unidade a 65 MW. 

Graças à melhoria no desempenho da cogeração e à redução do consumo de vapor da 

usina, a energia exportada para o Sistema Interligado Nacional deverá chegar a 145 GWh 

por ano a partir da safra de 2019, quase o dobro do que é exportado atualmente. 

Mais de 80% das vendas de energia já estão garantidas no mercado regulado: a cogeração 

já possui contratos de longo prazo e vendeu 75 GWh por ano a partir de 2021 ao preço de 

R$ 258/MWh indexados pela inflação no ao último leilão de 18 de dezembro (o "leilão de 

energia nova A-4"). 

O investimento terá cerca de 60% de financiamento de longo prazo em moeda local. A 

conclusão da transação está sujeita a uma série de condições prévias que deverão ser 

satisfeitos no mais tardar até meados de 2018. 

Frédéric Moyne, diretor-geral da Albioma, declarou: "Estou contente com a confiança 

renovada do grupo Jalles Machado, o que demonstra a qualidade da nossa relação. Essa 

nova parceria, estabelecida dois anos após a aquisição da Codora Energia, é um verdadeiro 

reconhecimento do know-how de nossas esquipes no Brasil. Estamos alinhados aos nossos 

objetivos de crescimento no Brasil, país no qual o Grupo constrói progressivamente uma 

carteira equilibrada de ativos de qualidade graças à pertinência de seu posicionamento." 
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Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do 
exercício de 2017, em 7 de março de 2018 (antes do início do 

pregão). 

_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial de bioenergia com alta eficácia a partir 

de biomassa, em parceria com as agroindustriais. Há mais de 20 anos que a Albioma opera centrais térmicas 

de bioenergia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar, substituído por carvão fora da 

campanha canavieira. Sua expertise única lhe permitiu impor-se como parceira de referência da indústria 

açucareira e de etanol nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício. A Albioma desenvolve 

doravante centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa produzindo bioenergia tanto a partir do bagaço 

quanto de resíduos verdes ou de resíduos da indústria da madeira. Além disso, o Grupo opera um parque 

fotovoltaico eficiente. Presente na França metropolitana, nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas 

Maurício, o Grupo está implantado desde 2014 no Brasil, o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo. 

Para mais informações, consulte www.albioma.com 
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