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Paris, 4 de fevereiro de 2019 
 
 

AVRIL E SUEZ UNEM FORÇAS NA TERRIAL PARA 

LIDERAR O MERCADO DE FERTILIZANTES 

ORGÂNICOS E CONDICIONADORES DE SOLO NA 

FRANÇA 
 

 
 

Jean-Philippe PUIG, CEO da Avril Group e Jean-Louis CHAUSSADE, CEO da SUEZ, 

anunciaram uma aliança para produzir e comercializar fertilizantes orgânicos e 

condicionadores de solo para fertilização e estruturação de solo. 
 

Neste contexto, e sujeito à aprovação das autoridades de concorrência, a SUEZ irá 

adquirir uma participação de 32% do capital da subsidiária do Grupo Avril, a 

TERRIAL, trazendo suas atividades de compostagem, que poderiam 

subsequentemente ser aumentadas para 50%. 

 

Essa parceria encara o crescente desafio de produzir e usar de forma sustentável os 

recursos alimentares, limitando os insumos químicos e artificiais. Novos meios de 

valorização de resíduos orgânicos estão sendo desenvolvidos para complementar o 

potencial fornecido pelas soluções existentes de metanação e compostagem. 

 

O objetivo desta joint venture, que começará a operar no primeiro semestre de 2019, é 

fornecer uma ampla gama de produtos de fertilizantes de qualidade em toda a França, 

principalmente para agricultura, produções agrícolas orgânicas, e particularmente 

viticultura, horticultura e jardinagem. Dentro de cinco anos, a aliança deverá permitir que a 

TERRIAL forneça quase um milhão de toneladas de fertilizantes orgânicos no mercado 

francês. 

 

De acordo com Jean-Louis Chaussade, CEO da SUEZ: “Diante do crescimento constante 

da população mundial, os agricultores enfrentam um desafio duplo: melhorar a 

produtividade e a lucratividade das culturas, preservando os recursos. A SUEZ vem 

inovando a favor de uma agricultura sustentável há anos. Graças ao know-how e 

expertise da SUEZ e da Avril, uma gama completa de fertilizantes orgânicos e 

condicionadores de solo será fornecida. Esta joint venture ilustra como a inovação em 

favor da economia circular é a nossa prioridade, devolvendo matéria orgânica ao solo e 

preservando recursos”. 

 

Jean-Philippe PUIG, CEO do Grupo Avril, afirmou: “A TERRIAL cresceu fortemente nos 

últimos anos, em particular devido às mudanças nas práticas agrícolas e à forte demanda 

dos consumidores de produtos orgânicos. Receber a SUEZ no capital da TERRIAL 

permitirá acelerar o desenvolvimento de uma gama de produtos fertilizantes inovadores, 
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atendendo às expectativas sociais e ambientais, e permitindo que os agricultores 

franceses capturem essa nova demanda e limitem o uso de insumos artificiais ”. 

 

Ollivier PEAN, CEO da TERRIAL, diz: “A TERRIAL pretende se tornar um player importante 

em fertilização orgânica e bioestimulação na França, atendendo a todas as expectativas 

técnicas, ambientais e sociais de seus clientes no varejo e na agricultura. Esta aliança está 

totalmente alinhada com a nossa ambição. Ela reforça nossa oferta de produtos e fortalece 

nossa presença na França, para que possamos apoiar e garantir o desenvolvimento da 

agricultura orgânica e agroecológica, de acordo com a economia circular." 

 

Graças a esta operação, a TERRIAL se beneficiará de instalações de produção de 

fertilizantes reforçadas e compartilhadas em Chançay e Beaupréau-en-Mauges (ambos na 

França), bem como de novos materiais orgânicos de explorações agrícolas e cerca de 

sessenta instalações de compostagem da SUEZ, garantindo assim a produção local de 

condicionadores de solo e fertilizantes para o mercado francês. 

 

A TERRIAL apresentará sua nova linha de produtos até o início de segundo semestre de 

2019. 

 

Como especialista em fertilização e recuperação de coprodutos orgânicos, a TERRIAL 

recupera efluentes de gado e resíduos orgânicos de atividades industriais como fertilizantes, 

compostos ou metano para produzir condicionadores de solo e energia renovável. Em 2017, a 

TERRIAL gerou um volume de negócios de € 30 milhões, recuperou 100.000 toneladas de 

resíduos industriais por metanação e 280.000 toneladas de fertilizantes orgânicos de fazendas 

de gado francesas. 

Jean-Louis Chaussade, CEO da SUEZ e Jean-Philippe Puig, CEO da Avril Group 
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Contato de imprensa: 
 

SUEZ 
Isabelle HERRIER NAUFLE 
+33 (0)1 58 81 55 62 

Isabelle.herrier.naufle@suez.com 
 

AVRIL Group 
Tom DORON 
+33 (0)1 78 14 80 09 
tom.doron@groupeavril.com 

 
 

 
Sobre o Grupo AVRIL 

Fundada em 1983, por iniciativa de agricultores franceses para garantir mercados de longo prazo para produtos agrícolas 
franceses, a Avril é o player industrial e financeiro nos setores de oleaginosas e proteínas. Está presente na França e 
internacionalmente em setores tão diversos quanto alimento humano, ração animal e experiência, energia renovável e 
química, e possui um portfólio de marcas fortes que são líderes em seus mercados: Diester, Oleo100, Sanders, Lesieur, 
Puget, Costa d'Oro, Matinas, Bunica, Taous, etc. Em 35 anos, o Grupo mudou de tamanho, mas sua finalidade 
permanece a mesma: criar um valor sustentável no setor de óleos vegetais e proteínas, contribuindo para melhorar a 
alimentação humana e a preservação. do planeta. Para cumprir sua missão, a Avril ganha força a partir de suas atividades 
industriais organizadas em torno dos setores de produção vegetal e pecuária e de seu braço financeiro que opera através 
da Sofiprotéol, sua empresa de finanças e desenvolvimento. Em 2017, o Grupo Avril alcançou um faturamento de 6,2 
bilhões de euros. Tem 7.600 funcionários trabalhando em 21 países. Para mais informações: www.groupeavril.com | 
Twitter: @Avril 

 

 
Sobre a SUEZ 

Com 90 mil funcionários em cinco continentes, a SUEZ é líder mundial no gerenciamento inteligente e sustentável dos 
recursos hídricos. O Grupo oferece soluções no gerenciamento de água e resíduos que permitem às cidades e 
indústrias otimizar o gerenciamento de seus recursos e melhorar seu desempenho ambiental e econômico de acordo 
com a regulamentação em vigor. Para responder aos desafios de qualidade e disponibilidade, a SUEZ está totalmente 
comprometida com a revolução dos recursos. Graças ao potencial das tecnologias digitais e das soluções inovadoras, o 
Grupo reúne 17 milhões de toneladas de resíduos por ano e produz 3,9 milhões de toneladas de matérias-primas 
secundárias e 7 TWh de energia local e renovável. Também protege os recursos hídricos, distribuindo 58 milhões de 
habitantes em serviços de saneamento e reutilizando 882 milhões de metros cúbicos de águas residuais. Em 2017, a 
SUEZ atingiu um volume de negócios de 15,9 bilhões de euros. 
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