
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 22 DE JUNHO DE 2016 

 

 

ALBIOMA CONQUISTA TRÊS PROJETOS DE 
CENTRAIS FOTOVOLTAICAS COM ARMAZENAMENTO 
(5,9 MWP) NOS TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS 

FRANCESES 

 

 

O Ministro do Ambiente, da Energia e do Mar, definiu, em 13 de junho de 2016, que a 

Albioma está entre os vencedores do leilão realizado pela Comissão de Regulação de 

Energia em 18 de maio de 2015 nas zonas não interconectadas. 

Foram concedidos ao Grupo três projetos de centrais fotovoltaicas com uma potência total 

instalada de 5,9 MWp, o que significa 17% do total da potência dividida entre os 

vencedores nos departamentos e regiões ultramarinos franceses. Suplementares aos 75 

MWp em operação, eles se apresentam na forma de dois projetos em telhados na Ilha da 

Reunião (potência global de 2,6 MWp) e um projeto no solo em aterro industrial em 

Guadalupe (potência de 3,3 MWp). O desenvolvimento dos três projetos implicará em um 

investimento global da ordem de 13 milhões de euros. 

Desde 2014, o Grupo desenvolve projetos fotovoltaicos com armazenamento. Esta 

tecnologia com grande valor agregado permite melhorar significativamente a 

disponibilidade da unidade, regularizar a produção durante o dia (momentos de 

nebulosidade, alteração das condições meteorológicas) e aumentar a previsibilidade. A 

primeira central desse tipo, com capacidade de 1 MWp, instalada sobre o telhado de um 

centro comercial em Saint-Leu (Ilha da Reunião) e equipada com baterias de íons de lítio, 

foi inaugurada em meados de 2014. 

Frédéric Moyne, Diretor Geral da Albioma, declara: «Este sucesso comercial da Albioma 

revela o know-how técnico de nossas equipes e demonstra a competitividade de nossas 

soluções. A tecnologia de energia fotovoltaica com armazenamento permite responder às 

exigências do operador da rede ao oferecer uma energia garantida nas zonas não 

interconectadas. 

A Albioma consolida assim sua posição de agente fundamental da produção de energia 

renovável nos departamentos e regiões ultramarinos franceses, a serviço da transição 

energética destes territórios.» 

 

 

Próximo encontro marcado: demonstração do resultado do 
primeiro semestre do exercício de 2016, em 26 de julho de 2016, 

após encerramento do pregão. 
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_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial de bioenergia com alta eficácia a partir 

de biomassa, em parceria com as agroindustriais. Há mais de 20 anos que a Albioma opera centrais térmicas 

de bioenergia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar, substituído por carvão fora da 

campanha canavieira. Sua expertise única lhe permitiu impor-se como parceira de referência da indústria 

açucareira e de etanol nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício. A Albioma desenvolve 

doravante centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa produzindo bioenergia tanto a partir do bagaço 

quanto de resíduos verdes ou de resíduos da indústria da madeira. Além disso, o Grupo opera um parque 

fotovoltaico eficiente e unidades de metanização agrícola. 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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