
 

Comunicado de imprensa 

Paris La Défense, 13 de março de 2019 

Entrada em funcionamento da 

central fotovoltaica com 

armazenamento de Port Ouest na 

Ilha da Reunião 

 

A Albioma anuncia a entrada em funcionamento industrial, em 20 de fevereiro de 2019, 

da instalação de Port Ouest, localizada na municipalidade de Port, Ilha da Reunião, com 

uma potência de 1,34 MWp, para uma capacidade de armazenamento de 1,33 MWh. 

Uma instalação que venceu o leilão realizado pela Comissão de 
Regulação de Energia (CRE) em 2016 

Port Ouest é a primeira central em funcionamento na Ilha da Reunião, vencedora do leilão 

realizado em 2016 pela Comissão de Regulação de Energia para a construção e operação 

de centrais de energia solar com armazenamento de energia localizadas em áreas não-

interligadas (ZNI). O projeto apresentado em 2015 para o CRE devia, para ser escolhido, 

demonstrar caráter inovador, inclusive em termos de previsão da produção, de 

armazenamento e de controle e monitoramento. 

O contrato de compra celebrado com a operadora EDF tem uma duração de 25 anos. 

Uma central de armazenamento com elevada inovação 
tecnológica e integrada no território 

A central está implantada em dois edifícios industriais dedicados à atividade portuária, sem 

conflito de uso. Dotada de uma capacidade total de 1,34 MWp, a central está equipada 

com baterias de armazenamento de energia Li-ion com capacidade de 1,33 MWh. 

Além da garantia de capacidade proporcionada pelas baterias, esta central irá fornecer 

energia diária durante o pico de consumo no horário do final do dia (entre as 19 e 21h). A 

tecnologia implantada para a central permite suprir a intermitência da produção dos 

sistemas solares convencionais e vem, assim, estabilizar e garantir a produção ao longo 

do dia (tempo nebuloso, alterações climáticas) e, por conseguinte, aumentar a 

previsibilidade. 

Além disso, a central está equipada com um sistema de monitoramento da energia que 

permite manter o operador do sistema informado, em tempo real, sobre a potência 

fornecida. 

Port Ouest irá produzir 1,9 GWh anualmente, correspondendo ao consumo anual de 630 

casas da ilha. 
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Líder na produção de energia fotovoltaica nos departamentos 
ultramarinos franceses, Albioma reforçou sua posição na 
França continental 

Pioneira desde 2006, Albioma é líder da energia solar nos departamentos ultramarinos 

franceses e, ainda, a primeira empresa francesa produtora de energia solar triplamente 

certificada Qualidade, Segurança e Ambiente (QSA). 

Em dezembro de 2018, a Albioma anunciou a aquisição da Eneco França para fortalecer 

seu posicionamento e sua expansão no segmento da energia solar na França continental, 

complementando assim 8 MW já instalados no país. 

A Albioma visa desenvolver projetos solares inovadores com meta a atingir até 2023 mais 

de 80% de energia renovável. 

Frédéric Moyne, diretor-geral da Albioma, afirmou: “Com a central de Port Ouest, a 

Albioma consolida sua posição como maior produtor de energia fotovoltaica nos 

departamentos ultramarinos franceses, nos quais constrói e desenvolve projetos 

inovadores com armazenamento de energia e contribui, assim, tanto para a estabilidade 

dos sistemas interligados quanto para agilizar a transição energética". 

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do 

exercício de 2019, em 24 de abril de 2019 (antes do início 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 25 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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