
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 23 de abril de 2019 

Informativo financeiro trimestral de 
31 de março de 2019 
Crescimento contínuo do faturamento bruto (+11%) 

Forte aumento da atividade solar (+27%) 

Desempenho sólido das unidades termelétricas na França, no Brasil e na 

Ilha Maurício 

 

O aumento do faturamento bruto do Grupo no primeiro trimestre de 2019, em alta de 11% 

(+9% excluindo o efeito do preço dos combustíveis) sustenta-se devido: 

 ao início das operações de novas unidades de produção termelétricas na França 

(Albioma Galion 2 na Martinica e Albioma Saint-Pierre na Ilha da Reunião); 

 à remuneração adicional relacionada a equipamentos de tratamento de efluentes 

gasosos (IED); 

 ao dinamismo da atividade solar na França continental e nos departamentos 

ultramarinos franceses. 

 1º trimestre de 

20191 

1º trimestre de 

20181 Variação (%) 

França - Biomassa Térmica 99,8 91,2 9 % 

França – Energia Solar2 12,5 9,8 27 % 

Brasil 2,3 1,5 56 % 

Holding e Outros 1,4 1,7 -18 % 

Total 115,9 104,2 11% 

1. Dados não auditados; escopo inclui a Eneco France em 2019 (adquirida em dezembro de 2018) e a 

Biometanização em 2018 (vendida em dezembro de 2018). 

2. Incluindo Espanha e Itália. 

França 

Biomassa térmica 

Forte desempenho das unidades sustentado pelo início das operações 

de duas novas unidades de produção 

O faturamento bruto da atividade de Biomassa térmica na França teve aumento de 9% em 

comparação ao primeiro trimestre do exercício de 2018, chegando a 99,8 milhões de euros. 

Excluindo o efeito dos preços dos combustíveis, o faturamento do terceiro trimestre teve 

aumento de 7% em comparação ao primeiro trimestre de 2018, sustentado pelo início das 

operações de Albioma Galion 2 e de Albioma Saint-Pierre, pela remuneração complementar 
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ligada aos equipamentos de tratamento de efluentes gasosos no âmbito do programa de 

adaptação das unidades à diretiva IED, e pelo bom desempenho de todas as usinas. 

As novas instalações de produção do Grupo — Albioma Galion 2, na Martinica, e a Turbina 

de Combustão, na Ilha da Reunião — tiveram um bom desempenho e foram bem 

solicitadas pela EDF durante o início do ano. 

A taxa de disponibilidade atingiu 82,1% no primeiro trimestre de 2019, levando em 

consideração as paradas programadas significativas nas usinas caribenhas, amplamente 

compensadas por disposições contratuais. 

A produção de energia elétrica nas unidades termelétricas chegou a 457 GWh, o que se 

compara a 485 GWh no primeiro trimestre de 2018, devido a paradas programadas nas 

unidades e uma redução da taxa de mobilização, especialmente em Guadalupe. 

Energia solar 

Faturamento bruto com nítido aumento e ótimo desempenho de todas 

as unidades 

O faturamento bruto da atividade de Energia solar na França chegou a 12,5 milhões de 

euros, um aumento de 27% em comparação ao primeiro trimestre do exercício de 2018. 

Este aumento é o resultado de condições de sol favoráveis em todas as regiões, do início 

das operações de novas usinas na Ilha da Reunião e em Mayotte, bem como da integração 

do parque fotovoltaico na França continental adquirido em dezembro passado, com uma 

potência de 17 MWp (aquisição da Eneco France, renomeada como Albioma Solaire 

France). Os ativos adquiridos tiveram um ótimo desempenho no primeiro trimestre. 

A produção atingiu 29 GWh no primeiro trimestre do exercício. Numa base comparável 

(excluindo Albioma Solaire França), a produção atingiu 24 GWh (em comparação com 21 

GWh no primeiro trimestre de 2018). 

Brasil 

Otimização da produção durante o período de entressafra de cana-de-

açúcar 

Durante a entressafra da cana-de-açúcar no primeiro trimestre, as três usinas — Albioma 

Rio Pardo Termoelétrica, Albioma Codora Energia e Albioma Esplanada Energia —, esta 

última adquirida em dezembro de 2018, realizaram sua manutenção anual. A Albioma 

Codora Energia também continuou a produzir no início do ano, graças ao uso de estoque 

excedente de bagaço de 2018. A Albioma Rio Pardo Termoelétrica também operou em 

fevereiro e março graças à compra de biomassa externa, possibilitando assim o 

aproveitamento dos altos preços da energia elétrica nesse período. No ano passado, a 

usina não havia operado durante a entressafra. 

A atividade registou um faturamento bruto de 2,3 milhões de euros (contra 1,5 milhão de 

euros no primeiro trimestre de 2018). 

Ilha Maurício 

Disponibilidade excelente das usinas 

A disponibilidade de usinas mauricianas é de 98%. A produção subiu 28% para 341 GWh, 

o que se compara a 267 GWh no primeiro trimestre de 2018. 
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Confirmação dos objetivos 

O Grupo confirma seus objetivos de EBITDA de 2019 de 168 a 178 milhões de euros e de 

lucro líquido consolidado do Grupo de 38 a 44 milhões de euros. 

Próximo encontro marcado: Assembleia Geral Anual, 27 de maio de 2019 

às 15h00. 

 

Sobre a Albioma Contatos 

Produtora de energia renovável e independente, a Albioma está comprometida 

com a transição energética por meio da biomassa e da energia fotovoltaica. 

O grupo, estabelecido nos departamentos ultramarinos franceses, nas Ilhas 

Maurício e no Brasil, desenvolve há 25 anos uma parceria única com o mundo 

sucroenergético para produzir energia renovável a partir do bagaço, resíduo 

fibroso da cana de açúcar. 

A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos 

ultramarinos franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com 

armazenamento de energia. 

Investidores 

Julien Gauthier 

+33 (0)1 47 76 67 00 

Mídia 

Charlotte Neuvy 

+33 (0)1 47 76 66 65 

presse@albioma.com 

  As ações da Albioma são cotadas na NYSE EURONEXT PARIS (compartimento B) 

e elegíveis ao SRD e PEA-PME (ISIN FR0000060402 - Mnemo ABIO). 

www.albioma.com 
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