
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 15 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

SINAL VERDE PARA A GALION 2, MAIOR 
CENTRAL 100% DE BIOMASSA DOS 

TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS FRANCESES 

Assinatura do contrato bagaço/biomassa com a EDF para a 

Galion 2 na Martinica 

 

O aditamento tarifário bagaço / biomassa para a central Galion 2 na Martinica foi 

assinado em 5 de dezembro de 2014 com a operadora de energia elétrica francesa EDF, 

após validação pela Comissão de Regulação da energia. 

Com uma potência de 40 MW, a instalação, implantada ao lado da refinaria de açúcar de 

Galion à qual ela fornecerá o vapor, utilizará o bagaço produzido por esta última. A 

Albioma desenvolverá também novos circuitos de aprovisionamento que permitirão 

mobilizar localmente outras formas de biomassa: a palha da cana-de-açúcar, a parte não 

enriquecida do bagaço de destilarias, as moitas sob madeira de floresta, a fração não 

fermentável dos resíduos verdes e as plantas energéticas sem conflito de uso. Em longo 

prazo, a biomassa local deverá representar perto de 40% das provisões da central.  

O complemento de biomassa será importado sob a forma de granulado de madeira da 

América do Norte e do Brasil. O início de operação da instalação agora previsto para o 

primeiro semestre de 2017. O contrato terá um prazo de 30 anos a partir do início da 

operação industrial. 

Essa central 100% de biomassa permitirá beneficiar eficazmente os recursos locais de 

biomassa e será a origem da criação de numerosos empregos nos diversos canais de 

fornecimentos a serem desenvolvidos. Ela contribuirá para reduzir a dependência que a 

Martinica tem das energias fósseis importadas: a instalação produzirá 15% das 

necessidades de eletricidade da ilha, na forma de energia renovável de base. Esse 

projeto grande se inscreve assim nas orientações definidas no Schéma Régional Climat 

Air Énergie [Esquema Regional Clima Ar Energia] da Região da Martinica e se tornou um 

dos pilares da implantação da lei francesa sobre a transição energética. 

O investimento, da ordem de 170 milhões de euros, será feito pela Albioma Galion, filial 

com participação de 80% da Albioma e de 20% da COFEPP, sua parceira histórica nas 

Antilhas. Ela será financiada por uma dívida projetada de longo prazo de 

aproximadamente 120 milhões de euros. 

Jacques Pétry, Presidente e Diretor-Geral , declara: « Esse acordo com nossa parceira 

EDF é uma etapa histórica da implantação da estratégia de biomassa da Albioma. Com 

determinação, desenvolvemos esse projeto inovador graças ao apoio da EDF, das 

autoridades públicas e da Região da Martinica. Em complemento do bagaço, recurso 

energético estratégico dos territórios ultramarinos franceses, as outras formas de 

biomassa, local e importada, permitirão produzir eletricidade de base 100% renovável, 

sem pegada de carbono significativa, e a um preço competitivo. » 

 

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do 
exercício de 2014, em 4 de março de 2015 antes do início do 

pregão. 
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SOBRE A ALBIOMA 

A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial e parceira de referência das agroindustriais 

na produção de bioenergia a partir de biomassa sem conflito de uso. Há mais de 20 anos que o Grupo produz 

bioenergia com alta eficácia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar. Dotada desta expertise 

única, a Albioma desenvolve centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa, permitindo a mobilização de 

novos recursos de biomassa, como resíduos de madeira e resíduos verdes. Além disso, a Albioma constrói e 

opera unidades de metanização agrícola e parques fotovoltaicos. 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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