
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 21 de dezembro de 2018 

Resolução de condições suspensivas 
permite a finalização da aquisição de 
60% da segunda unidade de 
cogeração do grupo Jalles Machado 
no Brasil 
A Albioma anuncia ter assinado neste dia com o grupo Jalles Machado o contrato definitivo 

para adquirir 60% da unidade de cogeração de bagaço em anexo à refinaria de mesmo 

nome localizada em Goianésia (GO), cuja capacidade de moagem anual atinge 2,8 milhões 

de toneladas de cana. 

Para recordar: a Allbioma assinou em 18 de dezembro de 2017 acordo que prevê 

especificamente a renovação das caldeiras existentes bem como a instalação de uma nova 

turbina de 25 MW, o que levará a capacidade total da unidade a 65 MW. 

Graças à melhoria nos rendimentos da cogeração e à redução do consumo de vapor da 

refinaria, a energia exportada para o Sistema Interligado Nacional deverá chegar a 

145 GWh por ano a partir da safra de 2019, quase o dobro do que é exportado atualmente. 

Mais de 80% das vendas de energia já estão garantidas no mercado regulamentado: a 

cogeração já possui um contrato a longo prazo e já vendeu 75 GWh por ano a partir de 

2021 ao preço de R$ 258/MWh indexados pela inflação na sequência do leilão de 18 de 

dezembro de 2017(o "leilão de energia nova A-4"). 

Próximo encontro marcado: resultados anuais do exercício 2018 em 8 de 

março de 2019 (antes do pregão). 

Sobre a Albioma Contatos 

Produtora de energia renovável e independente, a Albioma está comprometida 

com a transição energética por meio da biomassa e da energia fotovoltaica. 

O grupo, estabelecido nos departamentos ultramarinos franceses, nas Ilhas 

Maurício e no Brasil, desenvolve há vinte anos uma parceria única com o mundo 

sucroenergético para produzir energia renovável a partir do bagaço, resíduo 

fibroso da cana de açúcar. 

A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos 

ultramarinos franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com 

armazenamento de energia. 
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