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O grupo coloca em funcionamento
sua quarta usina 100% a bagaço no
Brasil, Vale do Paraná Albioma
Albioma anuncia o comissionamento industrial, em 25 de dezembro de 2020, de sua planta
100% a bagaço, Vale do Paraná Albioma, no Brasil.
Localizada na cidade de Suzanápolis, no estado de São Paulo, a unidade de cogeração a
biomassa Vale do Paraná Albioma é a quarta usina do Grupo a ser implantada no Brasil e
conta com um contrato de venda a longo prazo de 120 GWh, garantido até 2046 e indexado
à inflação.
O investimento da operação eleva-se a 121 milhões de reais.

Eficiência energética, know-how da Albioma reconhecido no
Brasil
Desde 2014 a Albioma está aplicando o modelo original do Grupo no Brasil, país líder
mundial na produção de açúcar e etanol a partir de cana-de-açúcar. A Albioma adquiriu e
desenvolveu dessa forma três unidades existentes de cogeração (Rio Pardo, Codora e
Esplanada), que agora apresentam excelente desempenho operacional graças a
investimentos feitos para melhorar os rendimentos da cogeração e reduzir o consumo de
vapor das usinas de açúcar.
Primeiro projeto brasileiro no qual o grupo está envolvido na construção, conexão à rede
e operação, a usina, cujo acordo de cooperação foi assinado em 2016, é propriedade
conjunta da Albioma e da Usina Vale do Paraná. Ela está situada em anexo à destilaria de
mesmo nome, que tem capacidade anual de moagem de 2 milhões de toneladas de canade-açúcar.
Com capacidade instalada de 48 MW, a usina será capaz de exportar até 30MW de energia
renovável para o Sistema Interligado Nacional.
Frédéric Moyne, Presidente e CEO da Albioma afirmou: "Estamos muito satisfeitos em
anunciar o comissionamento da usina Vale do Paraná Albioma no Brasil, dentro do prazo e
de acordo com nosso orçamento, o que reflete o nosso know-how no exterior. O segmento
muito importante de produtividade e eficiência energética neste país com grande potencial
levou a Albioma a se interessar por este mercado, que continua sendo, naturalmente, uma
das prioridades para o Grupo em nível internacional para os próximos anos. Parabéns às
equipes do Brasil. "
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Produtora de energia renovável e independente, a Albioma está comprometida
com a transição energética por meio da biomassa e da energia fotovoltaica.
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O Grupo opera nos departamentos ultramarinos franceses, na França continental,
na Ilha Maurício e no Brasil. Desenvolveu há 25 anos uma parceria única com o
mundo sucroenergético para produzir energia renovável a partir do bagaço,
resíduo fbroso da cana de açúcar.
Principal produtora de energia fotovoltaica nos departamentos ultramarinos
franceses, onde constrói e opera projetos inovadores com armazenamento, a
Albioma reforçou a sua posição na França continental.
A Albioma é negociada na Euronext Paris, compartimento B, elegível a SRD, PEA,
PEA-PME, e faz parte do SBF 120 e CAC Mid 60.
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O Grupo também está incluído no Índice Gaïa, o índice de valores médios
responsáveis.
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