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Indicadores-chave

Responder às demandas por energia é o trabalho da Albioma há quase 25 anos.
O Grupo é especializado na valorização com alta eficácia energética do bagaço,
resíduo fibroso da cana-de-açúcar obtido após a extração do açúcar.
Este know-how exclusivo faz da Albioma um parceiro privilegiado do setor
sucroenergético nos departamentos ultramarinos franceses, na Ilha Maurício e, mais
recentemente, no Brasil.
Aproveitando a sua presença em regiões muito ensolaradas, o Grupo se tornou um
agente indispensável na produção de energia fotovoltaica nos departamentos
e regiões ultramarinos da França. O início da operação de sua primeira planta
fotovoltaica com a inovadora técnica de armazenamento de energia, demonstra sua
capacidade de integrar novas tecnologias à sua oferta histórica de produção de
eletricidade renovável disponível em todo os dias do ano
Por meio de sua atividade de metanização na França Metropolitana, a Albioma
agrega, finalmente, a oportunidade de estender sua oferta de serviços para o setor
de produção de açúcar e de etanol.
Claramente comprometida com a transição energética, a Albioma prevê
aumentar para 80% sua produção de energia oriunda de fontes renováveis até
2023, mantendo seu desenvolvimento estratégico sempre nesse sentido.

GUADALUPE
Le Moule

FRANÇA
METROPOLITANA

Galion

Escritório Corporativo

GUIANA

MARTINICA

ILHA MAURÍCIO

2017: Galion 2,
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a bagaço/biomassa

Bellevue
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2000: 1er succès
à l’international

Savannah
Saint-Aubin
Bois-Rouge

ANTILHAS
GUIANA

ILHA DA REUNIÃO

Le Gol

1992: Bois-Rouge,
1.ª central a bagaço/carvão
2017: Saint-Pierre,
1.ª central
de ponta a bioetanol

Codora

Vale do
Parana
Rio Pardo

Saint-Pierre
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BRASIL
2014: Rio Pardo,
1.ª aquisição de uma central
a bagaço já existente
2015: Codora
2021: Vale do Parana

OCEANO
ÍNDICO

Biomassa Térmica

Energia Solar

O ANO DE 2016
EM 3 NÚMEROS

131

Milhões de euros

EBITDA
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753 mw

de capacidade instalada

50%

de energia renovável na
produção

diferentes
perspectivas

JACQUES PÉTRY E FRÉDÉRIC MOYNE

Nossas prioridades estratégicas
em linha com o desafio das mudanças
climáticas
Uma trajetória alinhada com a luta
contra as mudanças climáticas

J.P. : Em setembro de 2015, as Nações Unidas
adotaram a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, que se define como um
plano de ação para as pessoas, para o planeta e
para a prosperidade. Pela primeira vez todos
esses itens estão sendo abordados em um
único programa que visa incentivar iniciativas
de base, reconhecendo o papel decisivo das
empresas em seu processo de implementação.
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Ao gerar energia próxima aos consumidores,
tirando o máximo proveito dos recursos locais,
a Albioma já contribui fortemente com essa
Agenda e reconhece os desafios que ainda tem
de vencer, motivo pelo qual definiu como objetivo produzir 80% de sua energia a partir de
fontes renováveis até 2023.
F.M.: Nossas prioridades estratégicas, pelo
menos durante os próximos cinco anos, estão
alinhadas aos desafios das mudanças climáticas. A primeira se baseia em nossa contribuição
à transição energética nos departamentos e
regiões ultramarinos da França. Para isso, dois
eixos de ação: a substituição do carvão em nos-

A TRAJETÓRIA QUE NÓS DEFINIMOS
ATÉ 2023 SE ALINHA COM A
AMBIÇÃO GLOBAL DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL.
JACQUES PÉTRY,
Presidente do Conselho de Administração

sas plantas já existentes de bagaço-carvão por
novas formas de biomassa sustentável e ainda
o desenvolvimento de novas unidades de produção de energia 100% renovável. Nossa
segunda prioridade é implantar nosso modelo
e know-how históricos sobre a cana-de-açúcar,
a começar pelo Brasil. Finalmente, o desenvolvimento da energia solar é a nossa terceira prioridade. Após 10 anos de experiência nesta área,
temos como objetivo nos posicionar em projetos de elevado conteúdo tecnológico como é o
caso do armazenamento de energia que possui
um alto valor agregado.

A IMPLANTAÇÃO DE NOSSAS
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
É MOLDADA PELOS COMPROMISSOS
QUE JÁ ASSUMIMOS EM MATÉRIA
DE RSE E QUE SERÃO
ANUNCIADOS EM BREVE.
FRÉDÉRIC MOYNE,
Diretor Geral

vendo projetos que permitam favorecer o surgimento de indústrias verdes locais
Esforços para padronizar nossas práticas também estão em curso: seguindo o exemplo de
nossas plantas termelétricas no Oceano Índico,
nossa atividade solar como um todo também
obteve uma tripla certificação em 2016.

Perspectivas de RSE
em andamento
F.M.: Em 2016, continuamos os esforços para
fortalecer a segurança de nossos funcionários,
contribuir para o seu desenvolvimento profissional e pessoal através de treinamento e transmitir o nosso conhecimento aos mais jovens.
Estes esforços devem ser mantidos e ampliados
para alcançar os objetivos propostos. Apoiamos o desenvolvimento econômico local
empregando pessoas da região e desenvolAlbioma I 2016 I Relatório de desenvolvimento sustentável

J.P.: Em 2013, iniciamos um programa ambicioso de investimentos na modernização de
nossas ferramentas de produção de energia
para diminuir de forma drástica nossas
emissões atmosféricas e sólidas, melhorar
nossa eficácia energética e preservar os recursos hídricos. Estou satisfeito em constatar que
este programa está no caminho certo e
confirmo que ele deverá ser concluído até o
final de 2019. A rápida redução de nosso
impacto sobre o meio ambiente e o atingimento em 2023 de nosso objetivo de produção
de mais de 80% de energia renovável, posicionam a Albioma entre os mais virtuosos, responsáveis e dinâmicos agentes do mundo da
energia.
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compromissos
sociais e ambientais

ALBIOMA E SEUS FUNCIONÁRIOS

Operação de
manutenção em uma
instalação solar no
Caribe.

SEGURANÇA
EM NÚMEROS

18,7
0,6

Taxa de frequência*

Taxa de gravidade**
6

A manutenção da integridade
física das pessoas, dos
funcionários e dos prestadores
de serviços é uma exigência
inegociável.

25 horas

Fortalecer cada vez mais
a segurança no trabalho

de treinamento
em segurança
por funcionário

* A taxa de frequência é o
número de acidentes com
interrupção de trabalho superior
a 24 horas registrados ao longo
de um período de 12 meses por
milhões de horas de trabalho.
** A taxa de gravidade
corresponde ao número de dias
de incapacidade temporária por
1000 horas de trabalho.

Em 2016 adotamos definitivamente nosso
plano Master em Segurança como resposta
ao aumento das taxas de frequência e gravidade de acidentes observadas em 2014. O
plano se concentra em seis compromissos
prioritários que irão conduzir a gestão da
segurança pelos próximos quatro anos:
▪▪ fortalecer o envolvimento da direção;
▪▪

elevar e uniformizar as exigências;

▪▪

fortalecer a participação ativa de todos;

▪▪

	
reconhecer e valorizar os esforços e
resultados;

▪▪

	aprender com erros e falhas e aproveitar
esse aprendizado;

▪▪

	
envolver todos os terceirizados e
parceiros no respeito às exigências de
segurança definidas pelo Grupo.

Cada um desses seis compromissos
será abordado por meio de iniciativas

operacionais anuais. Em 2015, por exemplo,
nós lançamos nossas Regras de Ouro em
Segurança. Outras ações também foram
desenvolvidas antes da finalização do
Plano Master, como os Diálogos Diários de
Segurança de 15 minutos e a obrigatoriedade de 5 horas de treinamento anual em
segurança por funcionário em cada uma
das unidades.
Por último, como parte de seu processo
de tripla certificação, a atividade Solar
do Grupo obteve, em 2016, a certificação
da ILO OSH 2001, dedicada à criação de
sistemas de gestão de segurança e saúde
no trabalho. As unidades Albioma Le Gol e
Albioma Bois-Rouge já operam com base
nesses sistemas há vários anos.

ALBIOMA E SEUS FUNCIONÁRIOS

compromissos
sociais e ambientais

Garantir a formação e o
desenvolvimento de competências
Um time competente e motivado é um ativo indispensável para o Grupo,
beneficiando tanto o desenvolvimento pessoal dos empregados quanto
a melhoria da competitividade da Albioma.
Por mais de dois anos, os esforços
conjuntos dos gestores operacionais e
do Departamento de Recursos Humanos
possibilitaram a integração da formação
profissional na nossa cultura corporativa. A
participação da formação profissional, que
continua a ser importante em termos do
número total de horas de treinamento, foi
gradualmente reduzida para permitir mais
espaço para eficiência profissional, desenvolvimento pessoal e aquisição de habilidades gerenciais.
Caso a caso, cursos superiores, técnicos
ou de curta/média duração são oferecidos
a colaboradores que se movimentam para
funções que demandem novos conhecimentos. De forma complementar,

DEPOIMENTOS

programas de avaliação de desempenho
foram iniciados para que sejam reconhecidos os desenvolvimentos de competências de nossos funcionários.
Essas iniciativas renderam frutos pois,
pela primeira vez, a meta de 35 horas de
formação anual por funcionário foi atingida e até mesmo ultrapassada em 2016,
com uma média de 41 horas de formação
por colaborador. A aquisição relativamente
recente das plantas brasileiras, em comparação com outras unidades do Grupo,
ajudou a impulsionar a quantidade de horas
de treinamento. As unidades francesas
também contribuíram para estes bons
resultados, tanto na atividade termelétrica
quanto na atividade fotovoltaica.

DAIANE
CAMPOS DA SILVA
Operadora de caldeira
na Albioma Codora
Energia

Os treinamentos que eu tive
a oportunidade de
acompanhar e que fizeram
a diferença para mim
foram os de “condução
de empilhadeiras“, “trabalho
a quente”, “trabalho
em altura“, “trabalho
e segurança em espaços

Desafios sociais e ambientais
de todas as pes
Garantir a segurança
instalações.
que entrem em nossas

+
+
+
+
+

soas

ários no
Apoiar nossos funcion
s competências
sua
de
nto
me
desenvolvi
hecimento pelo
Transmitir o nosso con
aprendizes ou
acolhimento de jovens
estagiários.
locais.
Utilizar os recursos
o aberto e regular
Construir um diálog
ers.
old
keh
sta
sos
nos
com

confinados“ e mais
especificamente,
“manipulação e riscos
químicos“. Além de
enriquecer meus
conhecimentos, esses
treinamentos me deixaram
mais confiante para executar
com segurança minhas
tarefas cotidianas na
empresa, fazendo
também com que eu me
sinta em pé de igualdade
com os meus colegas
do sexo masculino.

Exercício de evacuação
como parte do
treinamento de
segurança no Brasil.
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compromissos
sociais e ambientais

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS TERRITÓRIOS

Transmitir
seus conhecimentos
às gerações mais jovens
Dar a oportunidade de ganhar experiência de trabalho de qualidade
em um setor promissor como a energia renovável, é um dos nossos

3,6%
de aprendizes e
estagiários no
efetivo em 31 de
dezembro de 2016

compromissos repetidos todos os anos.
Ao formar estagiários e aprendizes para
profissões existentes e futuras, a Albioma
desempenha importante papel de apoio
para essa nova geração de profissionais.
Dispomos de vagas para esses jovens em
todas as áreas do grupo, sejam operacionais, técnicas, industriais ou administrativas (recursos humanos, finanças,
jurídico, etc).

Essa participação na formação de aprendizes e estagiários faz parte de nossa
maneira de trabalhar. Nosso objetivo,
desde 2013, é manter pelo menos 5% do
nosso quadro efetivo formado por esses
jovens.
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Encontrei, dentro da

fotovoltaico e as estações

Albioma Solaire Guyane,

de transformações, e

uma equipe acolhedora e

realizamos eventuais

competente, que me

reparos.

transmitiu seu

Faço esse período de

conhecimento sobre o

estágio alternado como

funcionamento de uma

parte da minha formação

usina fotovoltaica.

para obtenção de diploma

Por exemplo, eu aprendi

profissional de pós-

que a escolha dos

graduação em energia,

inversores pode fazer

eletricidade e

variar sensivelmente a

desenvolvimento

produção anual de energia

sustentável. Após a

elétrica e,

conclusão deste curso, eu

consequentemente, a

terei o conhecimento e

rentabilidade econômica

experiência necessários

de todo o sistema.

para me candidatar a

Eu também aprendi que a

ocupar cargos de

operação de uma planta

assistente de engenharia

como essa requer uma

fotovoltaica ou ambiental

vigilância permanente.

ou ainda como consultor

Dessa forma, nós

em energia elétrica,

controlamos diariamente

especialmente dentro de

os diferentes

uma agência local de

componentes do campo

energia.

DEPOIMENTOS

FRANCINA LISERON
Em estágio alternado
na Albioma Solaire
Guyane

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS TERRITÓRIOS

compromissos
sociais e ambientais
DEPOIMENTOS

DEPOIMENTOS

MAXIME JAL
Em voluntariado
internacional na Albioma
Participações do Brasil

Ingressei na Albioma

Grupo quanto para

Participações do Brasil em

tranquilizar o pessoal

2015. O conhecimento prévio

a respeito da aquisição.

do país e de seu idioma

Minha missão na Codora

permitiram que eu me

Energia se baseia

concentrasse rapidamente em

principalmente na melhoria

minhas tarefas.

do desempenho operacional

A seguir, fui acolhido na

da planta e na redução

unidade Codora Energia onde

de seu impacto ambiental.

eu rapidamente tomei gosto

Eu posso assim, aprofundar

Ingressei na Albioma por

por desafios. De fato, a

meus conhecimentos

meio de um estágio de

aquisição de uma planta já

técnicos e práticos

seis meses na matriz da

existente requer a mudança

com profissionais

empresa na região

nos hábitos dos empregados e

experientes da Albioma,

parisiense.

das partes interessadas com o

replicando esses mesmos

Esta experiência me

intuito de responder a novos

conhecimentos ao pessoal

permitiu aproveitar minha

padrões e novos objetivos.

operacional para que este

formação inicial em

O diálogo é muito importante

se perpetue. Por fim,

direito comercial e

nessa fase de transição tanto

tenho orgulho de fazer parte

financeiro. Paralelamente,

para transmitir a visão do

desse projeto.

esta experiência me

HUGO CERAULO
Assistente Jurídico em
Direito Comercial

ajudou a entender melhor
a atividade do produtor de
energia, dada a
pluralidade de demandas
da equipe presente nos
locais de operação. O
alcance das funções
realizadas tanto junto aos
meus colegas quanto no
contato com os
fornecedores, com a
administração ou com
estabelecimentos
bancários estimularam
minha curiosidade e me
permitiram progredir,
tudo isso graças ao apoio
de meus colegas e
superiores. A experiência
foi tão positiva que me foi
oferecida a possibilidade
de me juntar às equipes
no final do meu período de
estágio.

Ver a sala de controle
uma das nossas estações
de energia.

Albioma I 2016 I Relatório de desenvolvimento sustentável
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compromissos
sociais e ambientais

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS TERRITÓRIOS
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Nossas unidades de produção de energia estão distribuídas
em três continentes e em territórios muito diferentes uns
dos outros. É fundamental para o Grupo empregar, sempre
que possível, colaboradores locais.
Instalações portuárias
na Martinica.

50%
das pessoas
empregadas nas
obras de Galion 2
são de origem da
Martinica (números
de 2016)

Valorizar
competências locais
Plantas em
Operação
A maioria de nossos funcionários são residentes nas regiões onde operamos. Seu
conhecimento das condições de operação,
dos contextos econômicos locais e dos stakeholders é valioso para a atividade do Grupo.
De forma mais ampla, a Albioma é um
agente de peso no tecido econômico dos
territórios onde opera. Da atividade portuária ao transporte rodoviário, passando

pela execução de obras e de manutenção,
nosso impacto econômico ultrapassa as
fronteiras do fornecimento de energia.
Com isso em mente, nós sistematicamente
damos prioridade aos fornecedores locais
e apoiamos seus esforços para cumprir
nossos requisitos de responsabilidade
social corporativa. Vários de nossos fornecedores se associam a entidades de cunho
social dando oportunidades a pessoas
portadoras de deficiência, em especial em
atividades de manutenção de áreas verdes.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS TERRITÓRIOS

Projeto Galion 2
na Martinica
As equipas de construção têm trabalhado
desde 2015 no site da planta Galion 2, um
projeto importante que, quando completo,
fornecerá à Martinica energia 100% proveniente de biomassa. A Albioma decidiu,
desde o início, trabalhar em parceria com
as agências de emprego locais para dar
oportunidade aos trabalhadores martiniquenses durante a fase da construção. Essa
iniciativa já rendeu seus frutos uma vez que
50% da força de trabalho da planta, no ano
de 2016, já é composta por trabalhadores
da região. Além de promover o emprego
local, buscamos melhorar a diversidade
dentro do Grupo. Em 2016, esse esforço
resultou em um aumento na participação
feminina: chegamos a um novo marco ao
nomear a primeira supervisora de turno, na
planta Galion 2.

compromissos
sociais e ambientais

Favorecer
o surgimento de novos
setores verdes
Os projetos de desenvolvimento da Albioma favorecem
o surgimento de novos setores verdes que contribuem
para a produção de uma energia local e renovável.
Em 2015, a Albioma firmou um
acordo com o Escritório Nacional
de Florestas (ONF, na sigla em
francês) para o desenvolvimento
de uma cadeia local de compra de
madeira de biomassa para a planta
Galion 2. Note-se que a empresa
mantém há dois anos na Martinica
uma equipe de duas pessoas dedicadas em tempo integral ao desenvolvimento desse fornecimento de
biomassa local. Em junho de 2016, a
Albioma intensificou seus esforços
para mobilizar parceiros locais e
inaugurar o primeiro comitê diretivo
que reuniu cerca de quarenta participantes, incluindo representantes dos
serviços do Estado e das autoridades
locais da Martinica, da Agência
de Meio Ambiente e de Controle

de Energia da França (ADEME, na
sigla em francês), da Câmara de
Agricultura, do ONF, das cooperativas agrícolas, dos institutos científicos e técnicos e dos sindicatos
públicos. A riqueza dos intercâmbios
permitiu mostrar o avanço e a qualidade dos programas e dos estudos
até agora realizados.
Na Ilha Reunião, a turbina de
combustão de Saint-Pierre, com
previsão para começar a operar no
final de 2017, foi projetada para ser
abastecida parcialmente com bioetanol, oferecendo uma importante
oportunidade comercial para a
produção local desse biocombustível,
ajudando a garantir o futuro dessa
nova indústria que nasce na ilha.

Apresentação das
atividades da Albioma às
escolas no salão Valora
em Martinica.

Albioma I 2016 I Relatório de desenvolvimento sustentável
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compromissos
sociais e ambientais

RELAÇÕES COM OS STAKEHOLDERS

Vista da escola Iris
Hoarau e o telhado do
pátio, à direita, coberto
por painéis solares.

DEPOIMENTOS
O relacionamento com os stakeholders
é parte de nossa responsabilidade social
12

com a qual nós avançamos passo a passo.

ALEXIS POMÉRAT
Diretor da Associação
Iris Hoarau
Além das vantagens
materiais e financeiras, a
passagem da nossa escola
para o autoconsumo
possui um real interesse
pedagógico para nossos
alunos e seus
professores... Ciências,
educação para o meio
ambiente, francês e
também matemática
através dos dados
coletados e exibidos em
tempo real pelo aplicativo
desenvolvido.

Construir o futuro
com os stakeholders
O Grupo sempre manteve boas relações
com seus parceiros mais próximos. Os
desafios e perspectivas de desenvolvimento associados à transição de energia
almejada pelo Grupo deram um novo
impulso à ideia de avaliar como podemos
entender melhor as expectativas da sociedade civil. Medidas de conscientização
interna implementadas na administração
e nas plantas operacionais, bem como da
avaliação de nossos parceiros, nos ajudou
a desenvolver uma consciência coletiva
mais clara sobre essa questão. A partir
de agora, dialogar com os parceiros é um
componente sistemático da nossa estratégia de gerenciamento de projetos. Várias
plantas também têm eventos regulares do
tipo “Portas Abertas”, permitindo que as

pessoas visitem nossas instalações. Este
tipo de iniciativa está começando a dar
frutos, conforme ilustrado nos dois comentários abaixo.

Um pátio solar em parceria
com a escola associativa Iris
Hoarau na Ilha da Reunião
A instalação desse painel solar é a concretização de uma colaboração virtuosa entre
a Albioma e o estabelecimento escolar Iris
Hoarau em Saint-Denis na Ilha Reunião.
Este projeto representa uma dupla
vantagem ao implementar inovações a
respeito do meio ambiente ao mesmo
tempo em que diminui a conta de eletricidade da escola. É um projeto ganha-ganha

RELAÇÕES COM OS STAKEHOLDERS

compromissos
sociais e ambientais

TEMOS A VONTADE
DE DESENVOLVER ENERGIAS
RENOVÁVEIS E DE VALORIZAR
UMA PARTE DE NOSSAS
ATIVIDADES, A USINA SOLAR,
POR MEIO DE AÇÕES
PEDAGÓGICAS.
ANTHONY LUCAS
Responsável das atividades
de energia solar do Grupo
13

que atende a duas demandas: a demanda
do projeto pedagógico da escola que
busca conscientizar os alunos a respeito
da importância das energias renováveis
e da economia de energia, e da Albioma
Solaire Réunion que pode realizar sua
primeira operação de autoconsumo graças
ao projeto. A Albioma doou esse pátio equipado com uma usina de 9 kWp, com valor
de cerca de 50.000 euros, permitindo que
a escola tenha eletricidade e que as crianças
se protejam do sol e das intempéries.

Participação nas Noites
sem Luz
O Parque Nacional da Ilha da Reunião,
em parceria com a Sociedade de Estudos
Ornitólogos da Ilha Reunião (SEOR), organiza há vários anos as “Noites sem Luz”.
Albioma I 2016 I Relatório de desenvolvimento sustentável

Essa campanha tem como objetivo conscientizar os cidadãos quanto à poluição
luminosa e seus efeitos negativos nos
ecossistemas, dando ainda uma especial
atenção à proteção de uma espécie nativa
de pássaro da ilha, o petrel-de-barau. Os
pássaros jovens dessa espécie escolhem a
direção de seus voos seguindo o reflexo das
estrelas no mar. A Albioma Le Gol participa
desta iniciativa desde 2015 e foi seguida em
2016 pela Albioma Bois-Rouge. As luzes
dos locais são apagadas quase totalmente
durante o período de nidificação dessas
aves em abril. As duas plantas já preveem
continuar com essa operação no ano que
vem. Além desta campanha para apagar
as luzes, planos de substituição da iluminação foram introduzidos seguindo as
recomendações da SEOR.

Restrição de iluminação
em uma usina da Ilha
da Reunião.

três impactos
ambientais diferentes

BIOMASSA TÉRMICA
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Nossa ambição em reduzir significativamente nosso
uso de carvão, ao mesmo tempo em que aumentamos
a participação da energia térmica renovável, é baseada
na expansão de nossa aquisição de recursos de biomassa,
uma categoria que inclui nosso combustível tradicional:
Campo de cana-de-açúcar
no Brasil.

o bagaço de cana-de-açúcar.

50%
de energia
renovável no mix de
produção de energia

Fornecer combustível
renovável
A cana-de-açúcar é uma das plantas mais
cultivadas no mundo. Ela representa o principal recurso agrícola nos departamentos
ultramarinos franceses e na Ilha Maurício.
Esta planta está adaptada aos ambientes
tropicais graças à sua resistência aos
eventos climáticos.
Ela ainda oferece benefícios ambientais ao
proteger o solo contra a erosão. A cana-de-açúcar também faz parte do patrimônio
local, contribuindo para a riqueza da

paisagem e para a atração turística da
região. Os departamentos ultramarinos
franceses possuem 5 usinas açucareiras, 23
destilarias e cerca de 5.500 fazendas
voltadas à produção de cana-de-açúcar.
Isso representa mais de 7.000 postos de
trabalho em tempo integral e uma produção
média da ordem de 2.500.000 toneladas
por ano. As quatro usinas açucareiras na
Ilha Maurício, por sua vez, processaram
quase 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em 2016.

BIOMASSA TÉRMICA
Nos últimos 25 anos, temos estado
presentes nessas plantas, operando nosso
negócio principal, a saber, a valorização
com alta eficiência energética do bagaço,
um resíduo fibroso obtido quando a cana de
açúcar é esmagada para produzir açúcar ou
rum. O bagaço tem sido utilizado há muito
tempo como combustível para suprir, total
ou parcialmente, as usinas de açúcar com a
energia de que necessitam, e de forma
pouco significativa, como complemento de
forragem para a alimentação animal. Essa
parceria privilegiada que a Albioma construiu com a indústria açucareira permitiu a
esta terceirizar sua produção de energia ao
mesmo tempo que garante a manutenção
da energia necessária para seu processo
industrial, agregando receita ao vender o
excedente para a rede pública. Em 2014, esse
know-how único permitiu a implantação do
modelo original do Grupo no Brasil, país líder
mundial na produção de açúcar e de etanol a
partir da cana-de-açúcar.

Nossa atividade principal em torno da
valorização energética do bagaço está
assim totalmente alinhada com o modelo
de economia circular, já que a utilização
desse resíduo não entra em conflito com
outros usos. Uma das particularidades da
cultura da cana nos departamentos ultramarinos franceses e na Ilha Maurício é seu
caráter sazonal. Sua colheita dura de 4 a 6
meses por ano, período chamado de safra
açucareira durante o qual as usinas
utilizam apenas o bagaço para produzir
energia. Como nossas instalações contribuem para a produção de uma grande
parte da eletricidade disponível na rede
pública nestas regiões, é necessário
complementar a produção com outro
combustível no resto do ano. A escolha
feita há 20 anos foi a utilização do carvão.
No Brasil, por outro lado, a safra da cana é
mais longa e nossas duas usinas são
alimentadas
exclusivamente
com
biomassa.
▶▶▶

três impactos
ambientais diferentes
A INDÚSTRIA AÇUCAREIRA
NOS DEPARTAMENTOS
ULTRAMARINOS FRANCESES
EM NÚMEROS

5
23
5.500

usinas açucareiras

destilarias

fazendas voltadas
à cana-de-açúcar

7.000

empregos diretos
em tempo integral

2,5

milhões de toneladas

de cana colhidas por ano
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Caminhões carregados de
cana na entrada de uma
usina açucareira no Brasil.

A INDÚSTRIA AÇUCAREIRA
NA ILHA MAURÍCIO
EM NÚMEROS

4
4
4

tonelada de cana
captura 543 kg de CO2
por ano, o equivalente às
emissões de CO2 de toda
a frota de veículos da Ilha
Reunião

usinas açucareiras

destilarias

milhões de toneladas

de cana colhidas por ano

A INDÚSTRIA AÇUCAREIRA
NO BRASIL EM NÚMEROS
hectare de cana
captura 8 vezes mais CO2
que 1 hectare de cereais na
França Metropolitana

(Fonte dos dados: sindicato do açúcar da Ilha da Reunião, 2017)
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371
652

usinas com
produção de açúcar e etanol

milhões de toneladas

de cana colhidas por ano

três impactos
ambientais diferentes
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▶▶▶

Eliminação progressiva
do carvão
A LEI
DE TRANSI
A lei de transição
energética para o
crescimento verde
prevê a elaboração de
programas plurianuais
de energia (PPE) para
os departamentos
ultramarinos franceses.
Como verdadeiros
instrumentos de política
energética, esses
programas estabelecerão
objetivos ambiciosos
de crescimento da
participação das energias
renováveis no mix
energético.

16

94,4 kW
de eletricidade
exportados
por tonelada
de cana moída

A estratégia do Grupo prevê a substituição
gradual do carvão por biomassa nas usinas
termelétricas de bagaço/carvão atualmente em operação.
Para que esta substituição seja benéfica
em termos de proteção do meio ambiente
e da luta contra o aquecimento global,
apenas
biomassa
sustentavelmente
produzidas serão usadas. Dessa forma,
priorizamos a obtenção de biomassa
disponível localmente, sempre prestando
atenção aos problemas dos conflitos de
utilização. As principais fontes são os de
resíduos verdes, restos de palete usado e a
palha da cana. Por exemplo, 5.000 toneladas de palha, compactadas em 11.000
fardos, serviram para a produção de 4 GWh
de energia em 2016 na central mauriciana
Terragen. Em 2017, esperamos chegar a 10
GWh. Como a palha não é geralmente
colhida mas simplesmente deixada no
campo, esta utilização foi objeto de
estudos
agronômicos
com
nossos
parceiros açucareiros mauricianos e com
organismos de pesquisa como o Centro
Internacional de Pesquisa Agronômica
para o Desenvolvimento (CIRAD, na sigla
em francês). Foi concluído, finalmente,
que uma parte da palha poderia ser colhida
para a produção de energia sem, no
entanto, diminuir o teor nutricional e
orgânico do solo, ou favorecer a proliferação de ervas daninhas ou a erosão.

A MÉDIO PRAZO, QUEREMOS APROVEITAR
25.000 TONELADAS DE PALHA, O QUE
EQUIVALE A SUBSTITUIR 15.000 TONELADAS
DE CARVÃO POR ANO.
JEAN-MICHEL GÉRARD,
Diretor da usina Terragen

Nos últimos anos, a unidade Le Gol na Ilha
Reunião vem realizando testes envolvendo
a queima da porção lenhosa de resíduos
remanescentes da poda de árvores. A
conversão das usinas existentes de
bagaço/carvão na Ilha da Reunião e em
Guadalupe oferecem assim uma resposta
ao desejo destas regiões em aumentar a
participação das energias renováveis e
também uma possível solução quanto à
gestão local desses resíduos e, consequentemente, à criação de empregos.

E para Galion 2
No caso do projeto Galion 2, a planta vai
operar exclusivamente com biomassa
desde o início. Além do resíduo verde e dos
paletes usados, outras opções locais de
biomassa estão em estudo ou em vias de
serem utilizados, de acordo com a parceria
com o ONF para o desenvolvimento de um
setor de energia de madeira na Martinica.
Essa planta também utilizará a biomassa
importada proveniente exclusivamente
do sudeste dos Estados Unidos. Em sua
maioria, será madeira oriunda de operações de poda e de produção de serrarias e,

Armazenamento de fardos
de palha de cana-de-açúcar
na unidade Terragen
(Ilha Maurício)

BIOMASSA TÉRMICA

três impactos
ambientais diferentes

em complemento, madeiras provenientes
de lavouras mas de baixa qualidade que
não poderiam ser utilizadas em construções, e também madeiras de lavoura de
tronco muito fino, colhidas durante
operações de desbaste destinadas a favorecer o desenvolvimento daquelas que
permanecem no solo. Essa biomassa será
importada para a Martinica na forma de
granulados para otimizar o transporte.
Uma quantificação preliminar dos gases
de efeito estufa (GEE) foi realizada para
medir o impacto ambiental do processo.
Concluiu-se que os granulados de madeira
importados possuem um balanço de GEE
mais favorável que o carvão, óleo combustível ou mesmo o gás. Além disso, os
procedimentos que garantem a rastreabilidade dessa madeira estão em curso de
implantação e permitirão assegurar o
caráter legal da biomassa importada.
Enfim, o Grupo se compromete em
adquirir a biomassa de acordo com
práticas sustentáveis. Elas serão garantidas por sistemas de certificação exigidos
pela Albioma junto a seus fornecedores
através de contratos de fornecimento.
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Bagaço de cana armazenado em
um galpão de armazenamento
na Ilha Reunião.

Marcação de troncos
para os serviços do ONF.

Comparação do impacto de GEE entre a utilização de carvão,
óleo combustível, gás e biomassa importada para a Martinica
(Fonte: Greenflex)

1.310

Carvão

		728

Óleo
Combustível

-79%
Gás

535

-63%
-50%

Biomassa
importada
0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400 Kgéq.CO2
MWh elet.

*Inclui os seguintes elementos: liberação de carbono, exploração florestal, transformação em
granulados, transporte e combustão na Galion 2.
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ONF Martinique

269*

três impactos
ambientais diferentes
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Operação de elevação
do novo depurador de
efluentes gasosos na
Albioma Le Gol
(Ilha da Reunião).

Transmission
des connaissances
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Nossas iniciativas para redução da emissão de gases estão
totalmente em linha com os esforços para combater o
aquecimento global, permitindo ainda uma melhoria da

558
gramas de CO2
equivalentes por
KWh produzido

qualidade do ar

Reduzir nossas
emissões de gases
A estratégia do Grupo, que consiste em
desenvolver progressivamente e de forma
proativa a utilização de combustíveis renováveis para descarbonizar seu mix energético está totalmente em linha com a redução
das emissões de gases do efeito estufa.
Assim, essa estratégia faz da Albioma um
agente da luta contra o aquecimento global
nos departamentos ultramarinos franceses
e no exterior. Outra medida emblemática
de nossa política de investimento abrange o
período de 2013-2023 e se refere à instalação

das melhores tecnologias disponíveis de
tratamento de gás nas plantas termelétricas francesas. Esse programa começou
a ser implementado em 2015 na Albioma
Le Gol e continuou em 2016. O trabalho
consistia em equipar a planta com um novo
depurador de efluentes gasosos que terá
como efeito a redução de dois terços das
emissões. As outras plantas do grupo serão
equipadas de forma semelhante a partir
do 2º semestre de 2017, com a respectiva
redução das emissões poluentes até 1º. de
janeiro de 2020.

BIOMASSA TÉRMICA

Continuar com os esforços
em matéria de valorização
dos resíduos
Os principais resíduos gerados no âmbito de nossas atividades
termelétricas são cinzas e escórias de combustão.
No caso do bagaço e da palha da cana, as
cinzas apresentam características agronômicas tais que podem constituir um
bom adubo para os solos agrícolas. Esta
qualidade é também reconhecida oficialmente desde 2015 pela Agência Nacional
de Segurança Sanitária da Alimentação,
do Meio Ambiente e do Trabalho em
nossas unidades na Ilha da Reunião e em
Guadalupe.
Há pouco mais de dois anos são realizadas pesquisas científicas para encontrar
formas de recuperar mais efetivamente
os subprodutos de carvão para uso no
setor de construção e obras públicas. O
ano de 2016 foi especialmente marcado
pela defesa da tese de Moustapha Sow na
universidade Paul Sabatier Toulouse III.
Este trabalho permitiu a confirmação, em

Desafios ambientais
da biomassa térmica

+
+
+
+

o
Garantir forneciment
os de
sustentável de recurs
biomassa
de gases
Reduzir as emissões
água
da
ão
Otimizar a utilizaç
ação
Priorizar a implement
ção
riza
valo
de
ões
de opç
de resíduos

escala laboratorial, do potencial de aproveitamento das cinzas volantes de carvão
(produzidas na Ilha Reunião), dentro
de materiais à base de cimento. Como
próximos passos, uma das perspectivas
previstas consistirá na realização de testes
em escala industrial.
Na Ilha Maurício, o Grupo e seus parceiros
açucareiros colocaram em funcionamento
no final de 2016 um novo equipamento de
"Carbon Burn Out" destinado à redução do
carbono presente nos resíduos de carvão.
Ele permitirá tratar todos os subprodutos
de carvão gerados por nossas três centrais
mauricianas e gerará um produto final que
poderá ser misturado ao cimento para a
utilização no setor de construção.

Operação de
movimentação de carvão
e cinzas no centro da
câmara de combustão.

Armazenamento das
escórias do carvão.
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430.000
toneladas
de subprodutos
de combustão
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três impactos
ambientais diferentes
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Consciente do papel das indústrias na preservação
da água e de sua qualidade, nós nos esforçamos
para implementar medidas destinadas a melhorar

Transmission
des connaissances
Preservar
os recursos hídricos
a gestão deste recurso em nossas unidades.

Assim como o aquecimento global, a
água é um dos principais desafios do
século XXI.
Uma das principais medidas implementadas pelo Grupo consiste na
otimização de suas necessidades de
água. Para as plantas em operação,
isso implica em um monitoramento
aprimorado das várias fontes de
consumo. Os resultados destas
medidas se traduzem em uma diminuição progressiva do consumo
de água por unidade de energia
produzida entre 2014 e 2016. Para os
novos projetos, estamos comprometidos em otimizar o consumo
da água já no planejamento das
futuras instalações. Por exemplo, na
Galion 2 atualmente em construção,
serão instalados condensadores

20

Amostragem
de controle
para garantir a
qualidade da água.

BIOMASSA TÉRMICA

três impactos
ambientais diferentes

2,03 m3
de água por
MWh produzido

refrigerados a ar ao invés de torres
de resfriamento convencionais. Essa
opção elimina totalmente o uso de
água para remoção do calor residual, uma vez que o vapor necessário
para geração de energia elétrica foi
condensado.
21

A água utilizada é tratada em nossas
unidades na saída dos processos. Ela
retorna ao ambiente natural após um
último controle de qualidade. No caso
da planta de Oteo Saint-Aubin, localizada na Ilha Maurício, a utilização
de água para resfriar os subprodutos
foi totalmente eliminada graças à
instalação de um novo equipamento
pós-combustão em 2015. O resultado
é uma diminuição do consumo total
de água na unidade de até 8% entre
2015 e 2016.

Instalação
de tratamento
de água antes
de liberá-la ao
ambiente natural.

Albioma I 2016 I Relatório de desenvolvimento sustentável

três impactos
ambientais diferentes

SOLAR

Transmission
des connaissances

Fortalecidos com nossa experiência na valorização da energia
solar, continuamos o desenvolvimento de nossos projetos
fotovoltaicos nas regiões que se beneficiam de altos níveis
de incidência solar, contribuindo assim para a produção
local de eletricidade de origem renovável.
22

Instalação solar
em telhado
em Lamentin
(Martinica).

Inovação no negócio
de energia solar

75 MW
instalados

98 GW
produzidos em 2016,
o equivalente ao
consumo de eletricidade de mais de
30.500 domicílios

98,7%
de taxa de
disponibilidade

Comprometida com energia solar desde
2006, a Albioma se tornou um agente
indispensável da produção de eletricidade solar na Martinica, em Guadalupe,
na Ilha Reunião, na Guiana Francesa e no
sul da Europa. Para compensar a natureza
intermitente desta energia, os próximos
projetos de plantas fotovoltaicas planejadas pelo Grupo, incluirão a tecnologia de
armazenamento, como a de Saint-Leu em
operação na Ilha Reunião desde 2014.

A tecnologia de armazenamento é uma
resposta ao caráter intermitente da
energia solar, uma vez que esse tipo de
energia depende dos níveis de incidência do
sol. Assim, equipar as plantas solares com
baterias capazes de armazenar energia
durante as horas de forte exposição e redistribuir essa energia para a rede, permite
antecipar as quedas de produção elétrica
mantendo uma constância do envio de
energia.

Com essa inovação, ganhamos uma licitação da Comissão de Regulamentação
de Energia (CRE) em 2016, onde a Albioma
iniciará a construção de três novas plantas
fotovoltaicas com armazenamento: duas
em telhados na Ilha Reunião e uma no solo
em Guadalupe. O início das operações está
previsto entre 2018 e 2019.

A Albioma está plenamente consciente do
impacto ambiental que poderá ser gerado
pelas baterias de armazenamento no final
de sua vida útil. Nós cuidamos disso com
atenção para que, de forma semelhante
aos painéis fotovoltaicos, elas sejam
descartadas em canais apropriados de
maneira a serem recicladas.

SOLAR

A tripla certificação da
atividade para harmonizar as
boas práticas.

2016, cuja previsão de instalação se dará
sobre uma zona restaurada de um aterro
sanitário. Outro instrumento de ação é
permitir que essas centrais de energia
coexistam numa mesma área com outros
usos. Recentemente, a atividade de pecuária de ovinos que ocorre há alguns anos
na planta de Bethléem na Ilha da Reunião
se uniu à produção de mel em parceria com
um apicultor.

Em 2016, toda a atividade Solar do Grupo
obteve a tripla certificação: ILO OSH 2001,
ISO 9001 e ISO 14001. Através delas a
Albioma assegura a conformidade com
padrões rigorosos em matéria de meio
ambiente, de saúde e de segurança no
trabalho, bem como de gestão da qualidade.

Uma atenção particular
voltada à utilização dos solos

três impactos
ambientais diferentes

Desafios ambientais
da atividade solar

+
+

a de
Inovar com tecnologi
armazenamento
solos
Respeitar o uso dos

... E REDISTRIBUÍ-LA
DURANTE AS QUEDAS

A Albioma opera um parque fotovoltaico
composto por metade das centrais em
telhados e metade em solo. A inserção
correta desses projetos é um elemento de
atenção particular, especialmente com
relação a eventuais conflitos de utilização
dos solos. Um dos nossos instrumentos
de ação se baseia na implantação de
plantas sobre terrenos sujeitos à restrição
de uso, como é o caso de um de nossos
projetos vencedores da licitação da CRE em

ARMAZENAR ENERGIA
DURANTE OS PICOS
DE PRODUÇÃO...
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MEIA-NOITE

Princípio do
funcionamento da
tecnologia solar com
armazenamento.

A TRIPLA CERTIFICAÇÃO
PERMITE HARMONIZAR AS
BOAS PRÁTICAS EM TODA
A CADEIA DE PRODUÇÃO.
NÓS IMPLEMENTAMOS
UM SISTEMA DE MELHORIA
CONTÍNUA DAS PRÁTICAS.
FRANCK DUPONT,
Responsável de QSA e logística das atividades
de energia solar na Ilha da Reunião

Intervenção em
uma instalação
solar em telhado na
Ilha da Reunião.
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2 MW
instalados
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Contribuir para uma
economia local circular
com a biometanização
Esta técnica ilustra perfeitamente o modelo de economia
circular ao permitir a valorização de resíduos orgânicos na
forma de energia e de matéria.

20 GW
produzidos em 2016

69.500
toneladas de digestor
produzidos e valorizados

Nossas unidades de metanização decompõem os resíduos orgânicos, especialmente
agrícolas (frutas e legumes estragados,
estrume), para a produção de biogás.
Esse gás é recuperado em um processo de
cogeração possibilitando o envio de eletricidade para a rede e vapor para a atividade
industrial
O resíduo desta decomposição, que é
chamado de digestor, é utilizado como
adubo
apresentando
qualidades
e
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COLETAR
OS RESÍDUOS AGRÍCOLAS

características agronômicas superiores
à biomassa bruta, graças a uma melhor
disponibilidade dos elementos fertilizantes
(nitrogênio, fósforo e potássio) e a uma
maior contribuição aos solos na forma de
húmus.
O domínio desta atividade na França
Metropolitana proporciona à Albioma a
oportunidade de completar sua oferta de
serviços ao setor de produção de açúcar e
de etanol.

METANIZAR ESSES RESÍDUOS

PARA PRODUZIR
ENERGIA

COGERADOR
Biogás
Produtos agrícolas

Eletricidade
Calor
UNIDADE DE METANIZAÇÃO

Cereais

Esterco e estrume

Lamas
e lodos
do digestor

Subprodutos
agrícolas

ESPARGIMENTO

Exploração agrícola em
Deux-Sèvres.

REGRESSO À TERRA

BIOMASSA TÉRMICA

três impactos
ambientais diferentes
Instalação de
metanização operada
pela Albioma
em Deux-Sèvres.
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Aplicação
do digestor
para garantir
retorno ao solo.

Limite das emissões
Nossas unidades de metanização são
equipadas com motores que geram eletricidade a partir do biogás produzido. Elas
lançam na atmosfera óxidos de nitrogênio e
pequenas quantidades de óxidos de enxofre
e também de partículas. O tratamento de
materiais dos abatedouros e o armazenamento do chorume inerente à atividade de
metanização, podem causar maus odores.
Atribuímos grande importância a esse tipo
de impacto olfativo.
Dessa forma, todas nossas plantas possuem
um sistema de extração e de tratamento de
odores, associado às normas organizacionais de vedação das salas de carga. Quanto
à unidade Tiper Méthanisation, estudos
estão em curso para melhorar este sistema
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Exploração agrícola
em Deux-Sèvres.

e reduzir o desconforto gerado pelas emissões geradas.

Aproveitamento
dos resíduos
Utilizado como fertilizante em complemento ou em substituição aos fertilizantes
minerais em terras agrícolas, o digestor
permite enriquecer os solos e contribuir
eficazmente ao crescimento das culturas
locais. Isso é constatado por testes realizados há alguns anos em terras destinadas
a essa finalidade. Esses testes permitem
otimizar as contribuições do digestor e
mostram uma melhoria nos rendimentos
que permitem limitar ou até mesmo
eliminar a dependência de fertilizantes
químicos. O digestor de algumas instalações é compatível com culturas orgânicas.

Desafios ambientais
da metanização

+
+

Limitar as emissões
Garantir o regresso
à terra do digestor
resultante da
metanização

indicadoreschave

CONTRIBUIÇÃO PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Energia renovável

Unidade

Porcentagem de ER na produção

%

UTILIZAÇÃO EFICAZ DE RECURSOS
Eficácia

Unidade

Quantidade de biomassa valorizada milhão de toneladas

Milhões de toneladas

Exportação de kWh por tonelada de cana moída

kWh/tonelada de cana

Disponibilidade das instalações termelétricas

%

Intensidade em água da energia produzida

m3/MWh

CONTROLE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
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Valorização do Meio Ambiente

Unidade

Intensidade de CO2 da energia produzida

géq.CO2/kWh

Quantidade de subprodutos de combustão gerados
(carvão e bagaço)

Milhares de toneladas

Digestor de metanização produzido

Milhares de toneladas

SOCIAL E AMBIENTAL
Segurança

Unidade

Número de acidentes de trabalho

#

Taxa de frequência de acidentes de trabalho

%

Taxa de gravidade de acidentes de trabalho

%

Social

Unidade

Efetivo do Grupo

#

Número de horas de formação por funcionário

h/ano/empregado

Porcentagem de aprendizes e estagiários

%

Porcentagem de mulheres no efetivo

%

Número de empregos indiretos gerados

emprego

Social

Unidade

Número de domicílios abastecidos com eletricidade

Milhares de domicílios

indicadoreschave

2015

2016

50

50

2015

2016

2,4

2,3

91,5

94,4

Perímetro
Grupo

Perímetro
Grupo
Biomassa Térmica

88

91

Biomassa Térmica, exceto Brasil

2,0

2,0

Biomassa Térmica

2015

2016

Perímetro

561

558

Grupo

420

430

Biomassa Térmica

62

69

Biometanização

2015

2016

21

21

Grupo

20,8

18,7

Grupo

0,5

0,6

Grupo

2015

2016

Perímetro

624

615

Grupo

32

41

Grupo

4,6

3,6

Grupo

13

14

Grupo

297

296

Grupo, exceto ilhas Maurício e Brasil

2015

2016

Perímetro

1.072

1.112

Grupo

Perímetro
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Galion 2, uma central 100% biomassa
a serviço da transição energética na
Martinica. Maquete de integração na
paisagem desta planta em construção
em 2016.

Direção de Responsabilidade Social e Ambiental da Empresa (RSE)
Charlotte Thévenet, Diretora RSE
E-mail: charlotte.thevenet@albioma.com
Telefone: +33 (0)1 47 76 66 24

Para mais informações, consulte as publicações da Albioma
no site www.albioma.com e, especialmente, o Documento de Referência de 2016.

Projeto e Realização:

REGISTRATION

Document
Financial year

2016
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