
 

Comunicado de imprensa 

Paris la Défense, 23 de outubro de 2019 

Informativo trimestral de 30 de 

setembro de 2019 
Crescimento contínuo sustentado do faturamento bruto (+20%) 

Metas de resultados de 2019 confirmadas no extremo superior 

Faturamento bruto do terceiro trimestre de 2019 

 T3 20191 
Acumulado dos nove meses em 

30/09/20191 

Em milhões de euros T3 2019 T3 2018 Var.% 

2019 

(9 meses) 

2018 

(9 meses) Var.% 

França - Biomassa 

Térmica 
111,8 89,7 25% 316,5 260,3 22% 

França – Energia 

Solar2 
13,7 11,1 23% 38,5 30,7 25% 

Brasil 8,3 6,1 36% 17,2 13,2 31% 

Holding e Outros -0,5 1,4 NS 2,0 6,6 -70% 

Total 133,2 108,4 23% 374,2 310,7 20% 

Notas 

1. Números não auditados. 

2. Incluindo Itália e Espanha. 

Os primeiros nove meses do ano confirmam a aceleração, em relação ao ano de 2018, do 

crescimento do faturamento bruto devido: 

 Ao início operacional de novas usinas; 

 À contribuição suplementar relacionada aos investimentos de adaptação dos sistemas 

de tratamento dos efluentes gasosos das usinas (IED); 

 Ao excelente desempenho das unidades no Brasil e a consolidação da usina de 

Esplanada; 

 Ao aumento da produção de atividade de energia solar. 

O faturamento bruto do período totalizou 133,2 milhões de euros, um aumento significativo 

de 23% em relação ao primeiro trimestre de 2018 (108,4 milhões de euros). Nos nove 

primeiros meses do ano, o faturamento bruto totalizou 374,2 milhões de euros, um 

aumento de 20% em relação a 2018 (310,7 milhões de euros). 
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França 

Biomassa Térmica 

Bom desempenho das unidades e faturamento em alta 

A disponibilidade das unidades foi estável nos nove primeiros meses do exercício, 

totalizando 87,5%, o que se compara a 87,7% de janeiro a setembro de 2018. Esta 

disponibilidade inclui paradas programadas relacionadas à adaptação dos sistemas de 

tratamento de efluentes gasosos (IED) na Ilha da Reunião e em Guadalupe. 

A nova turbina de combustão de Saint Pierre, na ilha da Reunião, teve um excelente 

desempenho desde o início das operações em fevereiro de 2019. Em um contexto de 

movimento social envolvendo uma parte da equipe na Martinica, atualmente ainda em 

discussões, a usina de Galion 2, que iniciou suas operações em setembro de 2018, teve 

um ótimo desempenho nos primeiros nove meses do ano. 

A produção global das unidades atingiu 1.529 GWh no final dos nove primeiros meses do 

ano (1.379 GWh de janeiro a setembro de 2018). 

O faturamento bruto da atividade teve forte alta no terceiro trimestre de 2019 (111,8 

milhões de euros, o que se compara a 89,7 milhões de euros no terceiro trimestre de 

2018). Nos primeiros nove meses do ano, o faturamento bruto cresceu 22% (316,5 

milhões de euros contra 260,3 milhões de euros de janeiro a setembro de 2018) como 

resultado da contribuição suplementar relacionada às cláusulas adicionais para adaptação 

dos sistemas de tratamento efluentes gasosos das usinas (IDE), da contribuição anual da 

usina Galion 2 e dos primeiros meses de operação da turbina de combustão de Saint-

Pierre, que compensa as reduções contratuais nos prêmios históricos fixos das usinas 

elétricas da Ilha da Reunião. 

Construção e desenvolvimento de projetos 

As obras relacionadas aos investimentos em modernização de usinas existentes 

(tratamento de efluentes gasosos) continuam. A mais recente interrupção teve início em 

Guadalupe em outubro. 

As obras de conversão da usina Albioma Caraïbes estão em andamento conforme o plano. 

Isso permitirá a redução de emissões em mais de 265.000 toneladas de CO2 equivalente 

(ou seja, uma redução de 87% em comparação à sua operação atual com carvão) e fará 

com que a parcela renovável do mix energético de Guadalupe salte de 20% para 35%. 

Energia Solar 

Produção em alta e faturamento bruto em nítido crescimento 

O desempenho das usinas fotovoltaicas apresentou alta no final do terceiro trimestre de 

2019. A produção de energia elétrica fotovoltaica no período atingiu 92 GWh, um forte 

aumento (+33%) em comparação ao terceiro trimestre de 2018 (69 GWh), devido à 

integração da Albioma Solaire France (ex-subsidiária francesa do grupo Eneco) em 

dezembro de 2018, às condições de insolação favoráveis na França metropolitana e na 

Espanha, bem como a inauguração de novas unidades na Ilha da Reunião, em Mayotte e 

em Guadalupe, com o início das operações da usina com armazenamento de Sainte-Rose 

em 28 de junho de 2019. A produção de energia elétrica fora do perímetro Albioma Solaire 

France foi de 71 GWh, um aumento de 4% em relação ao fim de setembro de 2018. 

A atividade de Energia Solar registrou faturamento bruto de 13,7 milhões de euros no 

terceiro trimestre de 2019, um aumento significativo em relação ao terceiro trimestre de 

2018; o acumulado dos nove primeiros meses do ano chegou ao total de 38,5 milhões de 

euros, o que se compara a 30,7 milhões de euros de janeiro a setembro de 2018. 
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Desenvolvimento de projetos 

O Grupo continuou a construção de projetos de usinas fotovoltaicas com armazenamento 

(Sainte-Rose em Guadalupe, Port Ouest e Stade de L'Est na Ilha da Reunião, cuja 

inauguração está prevista para o final do ano) e o desenvolvimento de projetos em 

telhados na Ilha da Reunião, em Mayotte e na França metropolitana. 

Brasil 

Desempenho sustentado das usinas 

Em um contexto macroeconômico relativamente estável, as usinas brasileiras tiveram bons 

desempenhos operacionais. A geração de energia elétrica subiu acentuadamente para 265 

GWh, frente a 180 GWh nos três primeiros trimestres de 2018, graças à consolidação da 

usina Esplanada, adquirida no final de dezembro de 2018, e que apresenta excelente 

desempenho. 

O faturamento bruto da região chegou a 8,3 milhões de euros no terceiro trimestre de 

2019, um aumento de 36% em relação a 2018 (6,1 milhões de euros). Nos nove primeiros 

meses do ano, o faturamento bruto subiu 31% e totalizou 17,2 milhões de euros (em 

comparação com 13,2 milhões de euros de janeiro a setembro de 2018). 

Desenvolvimento de acordo com o plano operacional 

A construção da usina Vale do Paraná continuou durante o terceiro trimestre. 

Ilha Maurício 

Excelente desempenho em todas as unidades 

Todas as usinas tiveram excelente desempenho no período. A disponibilidade chegou a 

90,9% no fim do terceiro trimestre, o que se compara a 84,9% no fim do terceiro trimestre 

de 2018, ano em que a usina OTEO La Baraque sofreu uma falha em um dos alternadores 

após sua parada anual de manutenção. Nesse contexto, a produção na região subiu para 

903 GWh no período, o que se compara a 792 GWh. 

Metas confirmadas no extremo superior 

O Grupo confirma as suas metas de EBITDA de 2018 (168 a 178 milhões de euros) e o 

lucro líquido consolidado do Grupo (38 a 44 milhões de euros), no extremo superior para 

os dois agregados. 

Acerca da 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 vinte 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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