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UNIDADES DA ALBIOMA RESITEM 

AO FURACÃO MARIA 
 

 

Após a passagem de Irma, um novo furacão, Maria, atingiu duramente as Antilhas entre 

18 e 20 de setembro de 2017. Apesar da Martinica e de Guadalupe se encontrarem no 

centro desse fenômeno climático de intensidade excepcional, as unidades do Grupo 

sofreram poucos danos, sem consequências significativas ao seu funcionamento. O furacão 

não teve impacto sobre as obras de construção da usina de bagaço/biomassa Galion 2. 

Dentro das condições mais rigorosas de segurança, as equipes locais puderam garantir a 

permanência das pessoas durante o período de confinamento e permitiram que as três 

usinas termelétricas (Albioma Le Moule e Albioma Caraïbes em Guadalupe e Albioma Galion 

na Martinica) funcionassem sem interrupção, contribuindo significativamente para a 

estabilidade das redes elétricas das duas ilhas. 

As usinas fotovoltaicas do Grupo em Guadalupe e na Martinica (14MWp) tiveram apenas 

danos menores. No entanto, algumas delas interromperam sua produção devido a ausência 

de conexão com a rede elétrica, e algumas unidades ficaram inacessíveis devido à situação 

do acesso rodoviário. O Grupo continua com a inspeção detalhada de suas usinas e 

garantirá o retorno às atividades conforme a rede for restabelecida dentro dos próximos 

dias. 

_____ 

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. 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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