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PANORAMA FINANCEIRO

ALBIOMA
Uma produtora independente de energia
renovável
A Albioma é também o maior
produtor de energia fotovoltaica
nos territórios ultramarinos
franceses, nos quais construiu e
opera projetos inovadores com
armazenamento, bem como na
França continental.

A Albioma está envolvida na
transição energética através das
energias renováveis (biomassa,
solar e geotérmica).

678

especialistas

O Grupo tem operações
na França, nos territórios
ultramarinos franceses, em
Maurício, no Brasil e na Turquia.
Há 30 anos, desenvolve uma
parceria única com o setor
sucroenergético para produzir
energia renovável a partir do
bagaço, resíduo fibroso da canade-açúcar.

> 1 GW

de capacidade
total

Desde 2021, o Grupo avança
na energia geotérmica, com a
aquisição de duas usinas na
Turquia.

2,6
milhÕes

de pessoas
abastecidas com
energia elétrica
FRANCE
MÉTROPOLITAINE

Participação
sólida no
mercado*

TURQUIE

40 %

da energia
produzida na
Ilha Reunião

2021 : 1re centrale de géothermie
du Groupe Gümüsköy
2022 : Kuyucak

Le Moule
Galion

29 %

GUADELOUPE

em Guadalupe

MARTINIQUE

2018 : Galion 2,
1re centrale bagasse/biomasse

18 %

em Maurício

Codora
Vale do
Paraná

Bellevue
l

BRÉSIL

Biomasse Thermique
Solaire
Géothermie

RÉUNION

Rio Pardo

GUYANE

em Martinica

45 %

Esplanada

1998 : Le Moule

2014 : Rio Pardo,
1er rachat d’une centrale
bagasse existante
2015 : Codora
2017 : Esplanada
2021 : Vale do Paraná

Savannah
Saint-Aubin

1992 : Bois-Rouge,
1re centrale bagasse/charbon
2018 : Saint-Pierre,
centrale de pointe
au bioéthanol

ÎLE MAURICE
Bois-Rouge

Le Gol
Saint-Pierre

2000 : 1er succès
à l’international

MAYOTTE

*2021
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NOSSA VISÃO ESTRATÉGICA,
a serviço dos territórios locais

Agir em prol da transição
energética nos territÓrios
ultramarinos franceses
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Acelerar o desenvolvimento
da energia solar

Implantar a expertise da
Albioma intercionalmente

Nosso  objetivo
Abandono total
do carvão nos territóros
ultramarinos
+ 90 % de erngia
renovável em 2025
E quase 100 %
de energias renováveis em 2030

EVOLUÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA
da Albioma

<5 %
< 10 %

< 20 %
26 %

2021
74 %

2030
2025

2023

>95 %
> 90 %

> 80 %

Fóssil

Renovável

ESTÁ NA HORA
de mudar a energia!
A comunidade internacional se
comprometeu a combater as
mudanças climáticas e, por conta
disso, agilizar a transição energética.
A Albioma aplica toda sua expertise
e capacidade de inovação para
cumprir esse compromisso ecológico
fixado no plano climático adaptado
na França em 2017.

Usina de energia solar - Kouru, Guiana Francesa
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AGIR EM PROL DA
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
NOS TERRITÓRIOS
ULTRAMARINOS FRANCESES

ESTABELECER NOSSA PARCERIA ÚNICA
em ilhas ou áreas isoladas
Construímos nosso crescimento com
base na valorização de um recurso
considerável e ainda pouco explorado:
os resíduos de biomassa. A energia
obtida com a biomassa é usada para
produzir energia elétrica através do
calor gerado pela combustão de matéria
orgânica. Os principais resíduos de
origem vegetal utilizados são: resíduos
de culturas agrícolas, fragmentos de
paletes industriais, detritos de extração
de madeira e, principalmente, bagaço, o
resíduo fibroso de cana-de-açúcar obtido
após a extração de açúcar.
Há 30 anos, a Albioma desenvolve
uma parceria única com o setor
sucroenergético, o que nos permite
transformar localmente o bagaço em
energia graças a centrais localizadas perto
das usinas.

Atividade
termelétrica

16

2,7 mt

de residuos
de biomassa
valorizados/ano

usinas

182 Mw
no Caribe
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▪
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As soluções propostas pela Albioma
para a produção de energia estável
e renovável a partir de biomassa
permitem:
Garantir a estabilidade dos sistemas
interligados de energia elétrica nos
quais esta energia é introduzida e,
assim, aumentar a contribuição de
outras energias renováveis intermitentes,
como a energia solar, especialmente em
regiões em que o sistema é frágil;
Estruturar e manter os setores
agrícolas locais que melhoram sua
competitividade graças à valorização da
energia da biomassa.

153 kWh

exportados para o
sistema interligado de
energia elétrica, por tonelada
de cana-de-açúcar, nos
territórios ultramarinos
franceses

466 Mw
no Oceano
Índico

7 dias por
semana
24 horas por dia
produção de energia
de base contínua

CONVERSÃO DAS USINAS DA ALBIOMA,
uma etapa crucial para os territórios ultramarinos franceses

Devido à emergência
climática, os combustíveis
fósseis não têm mais futuro
Chegou-se a um consenso sobre a
extensão do impacto do carbono das
usinas movidas a carvão no mundo, e
sobre a necessidade imperiosa de reduzir
drasticamente as emissões de CO2 para
alcançar os objetivos do Plano Climático:
a conversão de nossas usinas para 100%
biomassa é essencial.

O carvão deixará gradualmente de ser
utilizado para chegarmos, até 2025, a
90% de energia renovável em nossa
matriz energética, ao valorizar a
biomassa sustentável e rastreável.

Quanto aos empregos
existentes, a conversão
para biomassa promete
uma “transição suave”
Dentro de nossas usinas, estamos
mudando as fontes de energia, utilizando
exclusivamente biomassa, sem perturbar
a atividade de nossos funcionários:
assumimos o compromisso de manter
postos de trabalho e equipamentos,
garantindo sobretudo que sejam
respeitados os mais rigorosos padrões
ambientais.

A conversão de usinas
em biomassa gera
benefícios econômicos
positivos nos territórios
ultramarinos franceses
Esta etapa crucial permite cumprir
os objetivos de matriz energética dos
territórios ultramarinos franceses e
dinamizar a economia circular.

O ESSENCIAL
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BIOMASSA,
no cerne dos desafios energéticos
nos territórios ultramarinos franceses
3 fontes principais de biomassa
A prioridade é dada à mobilização de resíduos
de biomassa disponíveis localmente, sem conflito de uso.

1

2

Bagaço, resíduo fibroso da cana-de-açúcar
 rincipal recurso agrícola nos territórios
P
ultramarinos franceses, a cana-de-açúcar,
disponível em grandes quantidades, está
adaptada aos ambientes tropicais graças à
sua resistência às condições climáticas.
A transformação da cana, colhida de
4 a 6 meses por ano, gera um resíduo, o
bagaço. Seus pontos fortes fazem dele um
combustível que pode abastecer o sistema
interligado e a refinaria de açúcar adjacente
com vapor, embora uma pequena parte possa
atender a todas as necessidades da fazenda,
respeitando a hierarquia de usos.
Outros canais de aprovisionamento de
biomassa local sustentável com valor
agregado socioeconômico
Paletes de madeira usados, rejeitos de
compostagem, ou mesmo madeira de
embalagem, complementam o bagaço
em nossas unidades. Isto representa uma
oportunidade para os territórios locais
lutarem contra o soterramento de resíduos
em benefício de uma economia circular.
Nossas usinas também são uma alavanca
para o desenvolvimento de sistemas
agroflorestais: a poda de sebes em
terrenos agrícolas já foi testada com
sucesso nas nossas instalações, garantindo
o cumprimento de nossos requisitos
ambientais. Por fim, estamos trabalhando
em conjunto com o Escritório Nacional de
Florestas francês (ONF na sigla em francês)
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para oferecer uma solução no combate às
espécies invasoras, uma praga diante do
grande desafio de preservar a biodiversidade
desses territórios.
A valorização desses recursos locais, até então
inexplorados, permite também contribuir para
o objetivo de autonomia energética.

3

A cadeia de importação de biomassa
sustentável
 equisitos rigorosos com nossos
R
fornecedores para garantir a
sustentabilidade de nossos suprimentos
Os critérios exigidos nos asseguram que as
florestas com alto valor de conservação, e
os estoques de carbono, serão preservados,
que os impactos sobre os solos e a
biodiversidade serão minimizados, que
a capacidade produtiva da floresta será
mantida, e que a floresta continuará a ser
uma floresta após um corte. Os sistemas de
certificação que utilizamos, FSC®, PEFC ™ e
SBP, visam garantir o cumprimento destes
requisitos por todos os participantes da
cadeia através da rastreabilidade verificada
por entidades externas.
Menores emissões de carbono da
biomassa em comparação com o carvão
Nossos balanços de carbono são fixados
a partir de metodologias validadas pela
Comissão Europeia, com base em dados de
nossos fornecedores previamente validados
por órgãos de controle. A redução nas emissões
de CO2 em comparação com o carvão em
nossas instalações é de mais de 80%.

NOSSAS USINAS, MOTORES DA
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
em Guadalupe e na Martinica
Le Moule
Desde novembro de 2020, a unidade 3 da usina funciona
exclusivamente com biomassa. Trabalhamos atualmente na
conversão completa da usina, com o objetivo de eliminar
completamente o carvão nas unidades mais antigas de cogeração.
Este projeto também atende os objetivos estabelecidos pela lei
francesa de transição energética para o crescimento verde nesse
território local.
A usina contribui significativamente para a evolução da participação
das energias renováveis na matriz energética de Guadalupe (de
20,5% para 35%).

Galion 2
A Galion 2 é a primeira usina nos territórios ultramarinos franceses
a operar exclusivamente a partir de biomassa para produzir energia
elétrica e vapor de baixa pressão.
Desde o início das operações, em 2018, a geração de energia
elétrica renovável mais do que triplicou na Martinica ao passar de
5% para 19%

Le Moule - Guadeloupe

Diversificação das fontes de biomassa sustentável
do Grupo
No final de 2021, o Grupo finalizou a aquisição de uma fábrica de pellets
de madeira localizada em Quebec, Canadá. Esta operação permite que a
Albioma diversifique suas fontes de biomassa sustentável, complementando
a carteira de contratos desenvolvida com os principais fornecedores
internacionais.
Com localização ideal para abastecer as usinas caribenhas do Grupo, esta
usina produz pellets com certificação SBP a partir de resíduos de madeira,
ou a partir de madeira de baixa qualidade. A madeira é oriunda de florestas
com certificação de gestão sustentável.
A transação inclui ainda um contrato de longo prazo para acesso a
45.000 toneladas de capacidade de armazenamento de pellets no Porto de
Quebec, bem como garantias de fornecimento de matérias-primas.

O ESSENCIAL
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ABANDONO TOTAL DO CARVÃO
na Ilha Reunião
Bois-Rouge
As obras de conversão estão em andamento para
que a usina opere 100% com biomassa antes
do segundo semestre de 2023, privilegiando os
recursos locais de biomassa disponíveis.
A deliberação da Comissão de Reguladora de
Energia francesa (CRE) também prevê um pacote
de investimentos, necessário para a extensão
da operação da mais antiga unidade do Grupo
(ABR1) por 15 anos. Consequentemente, o
contrato de compra e venda de energia elétrica
foi prolongado de 2027 para 2043.

Bois-Rouge - Ilha Reunião

Le Gol
Após a publicação da deliberação da CRE de 24
de fevereiro de 2022, que determina o custo do
projeto completo de conversão para biomassa
da usina Albioma Le Gol, na Ilha Reunião, e a
publicação em 20 de abril de 2022 do decreto
relativo ao PPE revisado da Ilha Reunião, os
aditivos aos contratos de compra de energia
elétrica das usinas ALG-A e ALG-B foram
assinados em 29 de abril de 2022.
A conversão das usinas da Ilha Reunião será uma
evolução favorável da matriz energética da Ilha
da Reunião (73% após a conversão de Gol).

Cúpulas de armazenamento de
pellets em Port Est - Ilha Reunião

Condições  de  armazenamento  
adaptadas  à  biomassa
Como parte das obras de conversão de biomassa
em Port Est, as duas cúpulas de armazenamento
foram infladas no segundo semestre de 2021.
Muito sensíveis à umidade, os pellets de madeira
são armazenados, antes de serem transportados
para as usinas, dentro dessas cúpulas de 45.000
m3 e com uma altura de 39 metros, perto do cais
de descarga do porto.
Duas outras cúpulas também estão posicionadas
dentro da usina de Bois-Rouge. Em breve, mais
duas cúpulas serão infladas no porto, bem como
na usina de Gol.
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ACELERAR O
DESENVOLVIMENTO
DA ENERGIA SOLAR

ENERGIA SOLAR,
uma energia renovável inesgotável
Aproveitando sua presença em regiões muito
ensolaradas, o Grupo é líder da produção de
energia fotovoltaica nos territórios ultramarinos
franceses desde 2006. A Albioma também está
estabelecida na França continental, operando
cerca de 200 usinas.

POTENCIAL
tecnológico considerável
Para compensar a natureza intermitente da
energia solar, alguns projetos fotovoltaicos
incluem tecnologia de armazenamento. Esta
tecnologia permite estabilizar e garantir a
produção durante o dia, além de aumentar a
previsibilidade.

35 Mwp

Caribe em Guiana
Francesa

47 MWp

27 Mwp

29  MWp  em
projetos  de  energia
solar  obtidos  em  2021
O Grupo continuou a
desenvolver sua atividade
de energia solar, tendo
conquistado 29 MWp de
projetos em todas as áreas.
Uma capacidade total de
17,4 MWp foi conquistada nas
licitações governamentais
para as zonas não
interconectadas (ZNI, na sigla
em francês).
Na França continental, o
Grupo também conquistou
11,7 MWp nas últimas
licitações.
O início das operações
destes projetos está previsto
para 2023.

na França
continental*

no Oceano Índico

*Incluindo Espanha e Itália.
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PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
e de nossos colaboradores
Nossos sistemas de gestão foram
estendidos a nossas atividades
recentemente adquiridas na França
continental, garantindo a manutenção da
tripla certificação ISO (9001, 14001 e 45001)
de todas as atividades de energia solar do
Grupo.

A Albioma opera um parque fotovoltaico
composto por metade das usinas em
telhados e metade das usinas em solo. A boa
integração desses projetos nos territórios
locais é um elemento de atenção particular,
especialmente no que diz respeito a
possíveis conflitos de uso dos solos.

INOVAÇÃO,
pedra angular da transição energética

Sainte-Rose,
Guadalupe

Stade de l’Est,
Ilha Reunião
Inaugurada em 2020,
esta usina de 1,25 MWp
tem capacidade de
armazenamento de
1,33 MWh e está localizada
na cobertura do estádio.
Anualmente, produz energia
suficiente para 600 famílias
na Ilha Reunião.
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Está situada no recinto do centro
de tratamento e recuperação de
resíduos de Esperance, em SainteRose, em terrenos impróprios para
a atividade agrícola. Com potência
de 3,3 MWp, e equipada com um
dispositivo de armazenamento
composto de baterias de lítio com
capacidade de 3,3 MWh, a unidade
produz 4.530 MWh (isto é, o consumo
anual de 4.200 habitantes) e impede
a liberação para a atmosfera de cerca
de 3.850 toneladas de CO2 por ano.

725 kWp

Mercado de Mamudzu

1,3 MWp

Port Ouest

MAYOTTE

Usina sobre telhado com maior potência em
Mayotte, operação e manutenção feitas por nossa
equipe local

ILHA REUNIÃO

Usina com armazenamento, vencedora da licitação
CRE 2016

511 kWp

Concorde

4 MWp

Lassalle

MARTINICA

Instalações sobre telhados em habitações sociais

7 MWp

MARTINICA

Usina em solo com acoplamento agrivoltaico
(ovinocultura e fruticultura)

O  que  nos  
diferencia
 quipas especializadas em cada uma
E
das regiÕes em que atuamos
▪ Solidez fianceira comprovada
▪ Parcerias de confiança com as
autoridades pÚblicas (estabelecimentos
escolares, ginásios, etc.) e agentes
privados
▪

Pierrelatte
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Usina em solo situada em terreno industrial (25ha)
que alimenta um rebanho de ovelhas

O ESSENCIAL
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IMPLANTAR A
EXPERTISE DA ALBIOMA
INTERNACIONALMENTE

PRODUZIR ENERGIA RENOVÁVEL:
uma competência multissetorial
Desde o ano 2000, em Maurício, desenvolvemos
com sucesso o nosso modelo de parceria com os
agroindustriais; produzimos hoje 45% da energia
elétrica da ilha.

de potência
instalada

Com a ambição de continuar o desenvolvimento
de seu modelo em um ritmo sustentado, a
Albioma também estuda outras oportunidades de
valorização da biomassa sem conflito de uso, além
de outras formas de energias renováveis.
Desde 2021, o Grupo adquiriu duas usinas
de energia geotérmica na Turquia. A energia
geotérmica é uma fonte de energia renovável
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana,
que transforma o calor proveniente do subsolo
em produção de energia elétrica. Assim como a
biomassa, a energia geotérmica é uma energia
controlável, que contribui para a segurança
dos sistemas nacionais interligados e facilita o
desenvolvimento de outras energias intermitentes,
como a solar.

Na Turquia
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de potência
instalada

3

usinas

195 Mw

Em 2014, nosso know-how único nos permitiu
implantar o modelo original do Grupo no Brasil,
líder mundial na produção de açúcar e etanol a
partir da cana-de-açúcar.

31 Mw

Em Maurício

2

usinas

No Brasil

4

usinas

241 Mw
de potência
instalada

1,7 x

de aumento da
exportação média de KWh
por tonelada de
cana-de-açúcar no Brasil
devido ao controle
operacional da
Albioma

TURQUIA:
energia geotérmica, uma energia
renovável, competitiva e local
Gümüsköy
A usina de Gümüsköy (13 MW),
adquirida em janeiro de 2021, teve um
bom desempenho em seu primeiro
ano de operação no Grupo, com uma
produção de 49 GWh, alinhada às
expectativas e em alta ao se comparar
com o ano anterior. As obras para
ampliar a produção, realizadas no
começo do segundo semestre com
o apoio das equipes existentes, já
permitiram melhorias nos últimos
meses e deverão apresentar resultados
no exercício de 2022.

31 mw

de potência
instalada 24 horas
por dia, 7 dias por
semana

Kuyucak Jeotermal
Elektrik Üretim
Em 14 de fevereiro de 2022, a Albioma
finalizou a aquisição de uma segunda
usina geotérmica, Kuyucak Jeotermal
Elektrik Üretim, e se tornou seu único
acionista. A usina (com potência de
18 MW brutos) iniciou as operações no
final de 2017, e tem como base uma
licença de operação com vencimento em
2042 (com possibilidade de extensão por
mais 10 anos).

O Grupo se beneficiará das sinergias
derivadas da proximidade das
usinas de Gümüsköy e Kuyucak,
e será capaz de capitalizar o
know-how das equipes para uma
implantação em outras regiões.

Gümüsköy, Turquia
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BRASIL :
eficiência energética,
know-how reconhecido

Garantia da
venda de energia
da usina Albioma
Codora Energia

Um tamanho excepcional de mercado
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar
(700 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no Brasil, contra
2 milhões na Ilha Reunião).
Há mais de 340 usinas de açúcar ativas no Brasil, o que faz do
país o maior mercado do mundo na produção de energia a
partir do bagaço.

Um mercado em forte crescimento
O mercado brasileiro de energia elétrica oferece perspectivas
de forte crescimento. De acordo com a última versão do plano
de desenvolvimento de energia, espera-se um crescimento
anual da matriz energética de 2,3%. Hoje, 7% da energia
elétrica do país é produzida a partir da valorização do bagaço.
No entanto, as usinas sucroenergéticas do Brasil não valorizam
seu bagaço da maneira ideal. Em média, as cogerações com
bagaço exportam 50 kWh por tonelada de cana-de-açúcar, em
comparação com 120 kWh por tonelada de cana-de-açúcar nas
usinas da Albioma nos territórios ultramarinos franceses.

A Albioma Codora Energia
conquistou, em 8 de julho
de 2021, uma licitação
para um novo contrato de
venda de energia elétrica
com uma duração de 20
anos a partir de 2025, para
um volume de 64 GWh
a um preço garantido
de 202 reais por MWh,
indexados à inflação. Este
contrato será honrado
graças ao aumento do
volume de moagem da
refinaria adjacente, e à
valorização energética
da vinhaça (resíduo da
destilação de etanol).

É essa oportunidade muito importante de produtividade e
eficiência energética que levou a Albioma a se interessar por
esse mercado desde 2013.

Aquisição da
Rio Pardo

2013

2014

Início da
prospecção
no Brasil
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Assinatura do projeto
Vale do Paraná

2015
Aquisição
da Codora

2016

2018
Aquisição da
Esplanada

Inauguração
da Vale do
Paraná

2020

NOSSA
POLÍTICA
DE RSE
O ESSENCIAL
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NOSSA POLÍTICA DE RSE
para um desenvolvimento sustentável
UMA CONTRIBUIÇÃO ATIVA
para os objetivos de desenvolvimento sustentável
das Nações Unidas (ODS) para 2030
Entre os 17 objetivos, 3 deles se destacam como os ODS para os quais o Grupo contribui mais
ativamente, com seu modelo de negócio e sua estratégia.

ENERGIA LIMPA
ACESSÍVEL

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURAS

MEDIDAS
RELACIONADAS
À LUTA CONTRA
O AQUECIMENTO
GLOBAL

DESEMPENHO SÓLIDO
extrafinanceiro
A relevância de nossa
estratégia é especialmente
refletida por um aumento
de mais de 13 pontos em
nossa classificação ESG em
3 anos. Este aumento é fruto
do empenho de todos os
colaboradores do Grupo.
Atesta nosso desempenho em
critérios ambientais, sociais e
de boa governança.

Recompensa os melhores desempenhos entre
390 PMEs e empresas de capitalização média
(+7 pontos em dois anos, entre 2018 e 2020).

Note ESG

63/100

Top 15
do sector
de energia
na Europa
em 2021

Top 3 %

das empresas
avaliadas pela
Vigeo Eiris

Pontuação C (na média do setor de produção de
energia renovável).
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8 COMPROMISSOS
no cerne de nossa rota
O Grupo definiu para 8 compromissos prioritários em termos de RSE.
Verdadeiras alavancas de transformação, eles fazem parte da nossa rota entre 2018 e 2023, e são
conduzidos com todos os colaboradores da Albioma, bem como com todas as partes envolvidas, nas
regiões em que estamos estabelecidos.

Agir pour la
transition
énergétique

Utiliser
durablement les
ressources

Préserver la
biodiversité

Environnement

Chiff

Accroître notre
implication auprès
des communautés
locales

Social

Garantir la
sécurité
et la santé au
travail

63/10

Société
Renforcer nos
pratiques d'achats
responsables
Agir pour l’égalité
des chances

Accompagner
et motiver les
collaborateurs dans
la transformation
de nos métiers
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AÇÕES CONCRETAS E ÚTEIS
para o desenvolvimento local
Valorização de profissões da
transição energética
A Albioma é parceira da fundação CGénial,
que tem como missão a promoção das
ciências no mundo da educação. Assim, a
Albioma contribui para a conscientização
dos professores do ensino médio
sobre a transição energética através da
descoberta de nossas atividades. Em
2021, os colaboradores da Ilha Reunião
apresentaram nossas atividades para alunos
do 3o ano em workshops virtuais.

Economia responsável
Nossos escritórios em Avignon utilizam
energia hidrelétrica produzia no Rhône
desde 2021 em parceria com uma
startup localizada no sul da França,
também comprometida com a transição
energética. Esta operação evitará a
emissão de 700 kg de CO2 por ano.

Biodiversidade e proteção
do meio ambiente na Ilha
Reunião
Um ano após um incêndio, a Albioma
se une a 13 empresas da ilha que se
investem na recuperação de Maïdo.

Estimular a mobilidade
verde
Na condição de agente deste território
pioneiro na mobilidade verde, o Grupo está
comprometido em permitir que nossos
colaboradores de energia solar na Ilha
Reunião reduzam sua pegada de carbono:
deslocamentos sustentáveis na ilha são um
desafio central. Agora, isto é uma realidade
devido à nossa frota de veículos elétricos
pronta para acelerar a transição energética.
Nosso dispositivo de recarga é
autossuficiente, com sua área sombreada
fotovoltaica dotada com armazenamento
de bateria, e com a possibilidade de
recarregar veículos tanto durante o dia
quanto à noite.
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Dessa forma, nossos funcionários
participaram dos acampamentos de
trabalho dos cidadãos ao redor do
mirante para desarraigar o tojo europeu,
uma espécie de planta exótica altamente
invasiva e desnaturadora do maciço. A
luta contra esta planta permitirá que
as espécies autóctones e endêmicas
naturalmente presentes se restabeleçam
na fantástica região de Maïdo.

NOSSOS COLABORADORES
garantia de nosso dinamismo
Nossa prioridade é a segurança dos colaboradores
do Grupo. Para este propósito, e após ampla
consulta, implantamos um plano diretor de
segurança de 5 anos. Trabalhamos todos os dias
em um processo de melhoria contínua, para
garantir que a segurança esteja no centro de cada
uma de nossas ações.
Em linha com o enquadramento estratégico
do Grupo, colocamos em primeiro plano o
desenvolvimento de competências de forma a
permitir que os colaboradores se adaptem às
necessidades futuras das atividades.

AGIR EM PROL
da igualdade de
oportunidades

Conversão

A proporção de mulheres em nosso quadro de
funcionários vem aumentando, inclusive em
cargos técnicos operacionais, comprovando a
evolução da percepção sobre as oportunidades.
A luta contra o desemprego juvenil é também uma
prioridade nossa em termos de RSE, que se torna
mais importante com o contexto da pandemia,
e que se concretiza na integração profissional
através de programa de aprendizes, estágios e VIE
(Voluntariado Internacional em Empresas).

Principais indicadores de RH
em 2021
Horas de
treinamento/
funcionário

42

Iniciamos em 2021 um novo treinamento
destinado a todos os colaboradores
do Grupo. O objetivo deste formato
50% digital e 50% presencial: fornecer
os meios para compreender o
aquecimento global e os desafios desta
conversão energética, com a qual nos
comprometemos em todas as regiões
em que atuamos.

Principais indicadores de segurança de 2021
voluntários e
aprendizes

7%*

8,06
Taxa de
frequência

0,25

Mulheres
no quadro de
efetivos

Taxa de gravidade

19%

* (em 31/12/2021)
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PRESENÇA LOCAL,
força de nosso modelo para empregos

UMA ESTRATÉGIA DENTRO
de uma lógica de economia circular
Ao valorizar energeticamente o bagaço,
contribuímos para manter o setor da canade-açúcar, que faz parte do patrimônio dos
territórios ultramarinos franceses e de Maurício.

Turbina de combustão
- Saint-Pierre, Ilha
Reunião

Nossas atividades são um elo de uma cadeia
mais ampla que perpetua e aumenta o
valor agregado nas regiões em que estamos
estabelecidos.
A conversão destas mesmas unidades para
biomassa contribuirá para o dinamismo,
principalmente com a criação de novos setores
de coleta e preparação de biomassas locais.
Para atividades de energia solar e geotérmica, a
prioridade também é dada à mão de obra local.

Um programa cheio de futuro para
acompanhar e formar os gestores de
amanhã na Martinicae
Este programa nasceu após a parceria, assinada em julho de
2021, com a Academia da Martinica, e é destinado a estudantes
da região motivados para a continuar seus estudos com
um mestrado. Oferece a oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos das atividades de nossos colaboradores ao
serem estagiários, aprendizes ou visitantes. Também lhes é
oferecida uma ajuda financeira de mil euros, para viajar entre a
Martinica e suas escolas de engenharias durante o primeiro ano
do mestrado. Três premiados foram designados para a primeira
promoção.
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INDICADORES

CONTRIBUIÇÃO
PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

ENERGIA RENOVÁVEL

UNIDADE

Percentual de produção de energia de origem renovável

%

Intensidade de CO2 da energia produzida

geqCO2/kWh

Quantidade de bagaço e outras biomassas valorizadas

em milhões de
toneladas

2021

2020

2019

74

68

67

2018
62*

321

368

384

545

2,7

2,5

2,5

1,5

CONTROLE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

VALORIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE

2021

2020

2019

2018

Intensidade em água da energia produzida

litro/kWh

1,56

1,67

1,58

2,10

Quantidade de subprodutos de combustão gerados (carvão e bagaço)

323

292

279

236

Parcela de subprodutos valorizados

em milhões de
toneladas
%

44

44

42

36

Intensidade de emissão de SOx**

g/kWh

0,37

0,42

0,58

1,95
1,34

Intensidade de emissão de NOx

g/kWh

0,48

0,42

0,68

Intensidade de emissões de CO**

g/kWh

0,19

0,16

0,12

0,4

Intensidade de emissão de particulado

g/kWh

0,20

0,15

0,09

0,16
2018

SOCIAL E EMPRESARIAL

SEGURANÇA

UNIDADE

2021

2020

2019

Número de acidentes de trabalho

#

16

14

6

8

Taxa de frequência de acidentes com funcionários

#

8,06

13,42

6,16

9,27

Taxa de gravidade de acidentes com funcionários

#

0,25

0,33

0,22

0,30

2021

2020

2019

2018

678

606

579

506

42

29

34

26

7

8,0

6,4

4,7

EMPRESA

UNIDADE

Efetivo do Grupo

#

Horas em média de treinamento por funcionário

h/ano/funcionário

Percentual de estagiários, voluntários e aprendizes

%

Percentual de mulheres no quadro de efetivos

%

SOCIAL

UNIDADE

Número de domicílios abastecidos com energia elétrica

milhares de
domicílios

19

19

17

16

2021

2020

2019

2018

833

815

851

699

* Pro forma de todo ano para Albioma Solaire France (antiga Eneco) e Albioma Esplanada (Jalles Machado) e excluindo Methaneo, vendida em 2018.
** Excluindo Brasil
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MODELO
DE
NEGÓCIOS
MODÈLE
D’AFFAIRES

Um modelo financeiro robusto
› ao utilizar a dívida de projetos para
seus investimentos na ordem de
aproximadamente 75 % bem como
seus próprios recursos e parceiros
minoritários como complemento

Presença territorial
› parceria única com o setor
sucroenergético há mais de 30 anos
› relações de confiança com
distribuidores e operadores
de sistemas interligados de
energia elétrica, bem como
com autoridades públicas

OPERAÇÃO

CANA-DEAÇÚCAR

USINA DE AÇÚCAR
CLIENTE/PARCEIRO

VAPOR/ENERGIA ELÉTRICA

ENERGIA FOTOVOLTAICA

USINAS
FOTOVOLTAICAS

ARMAZENAMENTO

ENERGIA SOLAR

PAINÉIS SOBRE
TELHADOS, GALPÕES
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS
ENERGIA GEOTÉRMICA

CALOR
TERRESTRE

USINA
GEOTÉRMICA

Utiliser
POTÊNCIA
31 MW2
durablement lesTurquia
INSTALADA
ressources

implication auprès

› 40% dades
energia
produzida
communautés
na Ilha locales
Reunião
› 29% em Guadalupe
› 18 % na Martinica
› 45 % em Maurício1

Meio Ambiente
1

2

Agir em prol
da transição
energética

Renforcer nos
pratiques d'achats
responsables

Agir pour la
transition
énergétique
Préserver la
biodiversité

Agir pour la
transition
énergétique

Participação
Accroître notre
de mercado

BIOMASSA/
BAGAÇO

ENERGIA
ELÉTRICA

Nossos colaboradores
› 678 colaboradores na
França e no Brasil
› 30% em cargos de gestão,
45% de supervisores, 25% de
funcionários e empregados
› +6 pontos no índice de igualdade
entre homens e mulheres (85/100)

AÇÚCAR OU
BIOETANOL

CONSTRUÇÃO

Nossos ativos industriais
› mais de 1 GW de capacidade instalada
› 16 usinas termelétricas
› cerca de 420 unidades fotovoltaicas
› 2 usinas geotérmicas

BIOMASSA TÉRMICA

DESENVOLVIMENTO

Know-how técnico industrial
› valorização de alta eficiência
energética do bagaço como
modelo histórico
› projetos inovadores de
armazenamento de energia solar
para minimizar a intermitência
› líder mundial em produção de
energia de ponta a partir de
resíduos de cana-de-açúcar

Nossa atividade: produtora de
energia comprometida com a
transição energética a serviço
das regiões em que atuamos

Atividades

Nossos recursos

Empresa

Usar recursos
de forma
sustentável

Social

Accroître notre
implication auprès
des communautés
locales

3
Preservar a
biodiversidade

Garantir la
4
sécurité
nos
et la santé
au
Garantir aRenforcer
segurançapratiques
etravail d'acha
a saúde noresponsables
trabalho

Accompagner
et motiver les
collaborateurs dans
la transformation
de nos métiers

pour l’égalité
Salvo indicaçãoAgir
em contrário,
as informações quantitativas referem-se ao
des chances
perímetro
de consolidação por integração global da Empresa
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Nossa criação de valor
Econômico
› 573 milhões de euros de faturamento bruto
› 215 milhões de euros de EBITDA
› 59 milhões de euros de lucro
líquido consolidado do Grupoe
› 0,84 euro de dividendo por ação
DISTRIBUIÇÃO DE
POTÊNCIA INSTALADA1

ENERGIA ELÉTRICA

USINA DE
COGERAÇÃO

466 MW
Oceano Índico

ENERGIA ELÉTRICA

47 MWp
Oceano
Índico

Em prol de uma economia
de baixo carbono

182 MW
Caribe e
Guiana
Francesa

› 2,7 TWh de energia elétrica vendida,
e 2,3 TWh de vapor distribuído
› 74% da matriz energética é de origem renovável
› -56% de intensidade de GEE desde 2013

Para a valorização dos princípios
da economia circular

242 MW 1
Brasil

DISTRIBUIÇÃO DE
POTÊNCIA INSTALADA

› 2,3 milhões de toneladas de
bagaço valorizadas por ano
› dobro da exportação média por tonelada
de cana-de-açúcar no Brasil, após a
Albioma assumir o controle operacional
› 44% de subprodutos da combustão valorizados
› painéis solares usados fazem parte da cadeia
de responsabilidade estendida do produtor

35 MWp
Caribe e
Guiana
Francesa

Em prol da preservação
do meio ambiente
› 267 milhões de euros em investimentos,
desde 2013, na melhoria de nossos sistemas
de tratamento dos efluentes gasosos
nos territórios ultramarinos franceses
› 51% do faturamento bruto com certificação
de Qualidade-Segurança-Meio Ambiente
› 1 parceria de pesquisa em andamento
relacionadas à proteção da biodiversidade e
à valorização dos subprodutos da combustão

27 MWp
França
continental

Estratégia do Grupo

Utiliser
durablement les
ressources

› Agir em prol da TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NOS

Agir pour
la
ULTRAMARINOS
FRANCESES
Utiliser TERRITÓRIOS
durablement
les
› Acelerar
Otransition
DESENVOLVIMENTO
DA ENERGIA SOLAR
énergétique
ressources

› Implantar A EXPERTISE DA ALBIOMA
INTERNACIONALMENTE
Préserver la
Meio
biodiversité

Préserver la
biodiversité
Em

Ambiente

3 eixos estratégicos sustentados por uma ambiciosa

Accroître notre
política de responsabilidade social empresarial
implication auprès
estruturada em torno de 8 compromissos:
des communautés
locales

Empresa
5

Renforcer nos
pratiques d'achats
responsables

6

Social

Acompanhar
e motivar os
colaboradores
na transformação
de nossas
Agir
pour l’égalité
atividades
des
chances

Garantir la
sécurité

Contribuição
et lapara
santé o
au
travail
desenvolvimento
local

Empresa

Meio Ambiente

Garantir la
sécurité
et la santé au
travail

Social

7

8

Agir emAccompagner
prol da
FortalecerAgir pour l’égalité
Aumentar nosso
et motiver
les nossas práticas
des chances
igualdade
de
envolvimento
collaborateurs
dans
oportunidades
de
compras
com as
la transformation
responsáveis
comunidades
de nos métiers
locais

benefício do capital humano

› 117 pessoas contratadas em 2021, das quais
75 em contratos permanentesI
› 83% dos col aboradores treinados

› 2,8 milhões de pessoas abastecidas

Accompagner
com energia elétrica1
et motiver les
collaborateurs
dans
› 56%
de terceirização local3
la transformation
› 9 milhões de euros de impostos
de nos métiers

e
encargos pagos em nível local4
› 137 milhões de euros de investimentos nos
territórios ultramarinos franceses em 2021
3. Em percentual das compras totais da atividade de
Biomassa Térmica na França, excluindo combustíveis.
4. Perímetro França.

1. Perímetro incluindo empresas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.
2. Dos quais, 18 MW incluídos no perímetro de consolidação do exercício de 2022.
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PANORAMA
financeiro

Faturamento Bruto
(em milhões de euros)

573

506
506

507

2019

2020

428

2018

2021

Lucro líquido consolidado do Grupo
(em milhões de euros)

59
55

Lasalle - Martinica
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44

44

2018

2019

2020

2021

Excedente bruto operacional
(EBITDA) (em milhões de euros)
215
206
183

573
Milhões
de euros
Faturamento
bruto

163

215
MilhÕes
de euros
2018

2019

2020

2021

Excedente bruto
operacional
(EBITDA)

59
Milhões
de euros

Dividendo por ação
(em euros)

0,80

0,84

Lucro líquido
consolidado Grupo

0,70
0,65

2018

2019

2020

2021
(proposto)
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Tour Opus 12
La Défense 9
77 esplanade du Général de Gaulle
92914 La Défense cedex
Telefone: +33 (0)1 47 76 67 00
contact@albioma.com
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www.albioma.com

Está na hora
de mudar a
energia!

