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Luz verde para a conversão para 

100% biomassa da usina da Albioma 

de Bois-Rouge: um passo decisivo 

para o futuro energético da ilha da 

Reunião 
Abandono total do carvão na unidade emblemática do Grupo 

Extensão do contrato de venda de energia elétrica até 2043 

Prioridade para as jazidas de combustíveis locais para promover a 

economia circular 

Redução de 84% das emissões de gases com efeito de estufa da usina 

em relação ao seu funcionamento atual 

 

A Albioma anunciou hoje o abandono total do carvão em sua usina histórica de Bois-Rouge, 

na ilha da Reunião, após deliberação da Comissão Reguladora de Energia (CRE). Esta 

validou, em 03 de dezembro de 2020, a compensação suscitada pela assinatura de uma 

emenda ao acordo de compra de energia assinado pela EDF para a conversão da planta 

para biomassa. 

Os trabalhos de conversão irão começar em 2021, de modo a que a planta opere 100% a 

biomassa na segunda metade de 2023, privilegiando os depósitos locais de biomassa 

disponíveis (bagaço, madeira de floresta, madeira de poda, etc), suplementados por 

pelotas de madeira importadas de florestas certificadas como FSC e PEFC, cujo 

procedimento de rastreabilidade estará de acordo com o regulamento da sobre a madeira 

(EUTR). 

Eventualmente, a conversão irá aumentar a quota de energias renováveis na matriz 

energética da Reunião de 35% para 51%, e irá reduzir as emissões de gases com efeito 

estufa em cerca de 640.000 toneladas de equivalente de CO2 por ano, um decréscimo de 

84% das emissões diretas face à operação atual da planta. 

A deliberação da CRE também prevê um pacote de investimentos necessário para a 

extensão por 15 anos da operação da mais antiga unidade do Grupo (ABR1); o contrato 

de compra e venda de energia foi, consequentemente, prolongado de 2027 até 2043 para 

ABR1. 

Como é afirmado na resolução, "O setor da biomassa constitui uma grande aposta para o 

sucesso da transição energética na Reunião. O Programa Plurianual de Energia de Reunião 

(PPE) em vigor estabelece objetivos de substituição do carvão na produção de eletricidade 
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por energias renováveis ou de recuperação em até 481 GWh de produção anual adicional 

em 2023, em comparação a 2013. A conversão para biomassa da usina de Bois-Rouge, 

que deverá estar concretizada em todas as unidades no segundo semestre de 2023, irá 

ajudar a alcançar esse objetivo de política energética, com uma produção de eletricidade 

a partir de biomassa estimada em cerca de 530 GWh. ". 

 

Frédéric Moyne, Presidente e CEO da Albioma afirmou: "Tendo sido pioneiros em 1992 na 

ilha de Reunião ao comissionar a primeira usina híbrida bagaço/carvão, temos o prazer de 

anunciar hoje uma nova era para a transição energética: o abandono do carvão em Bois-

Rouge e o prolongamento do acordo de compra de energia da planta até 2043. Inscrita no 

Programa Plurianual de Energia (PPE), a conversão para 100% biomassa de nossa usina 

permitirá que a quota de energias renováveis na matriz energética da ilha de Reunião 

venha a tornar-se maioritária. 

No universo da Albioma, em 20 de novembro de 2020, a usina Albioma Le Moule (ALM3) 

em Guadalupe foi reposta em funcionamento para funcionar a biomassa. Hoje, a nossa 

unidade de Bois-Rouge inicia, por seu turno, a sua revolução verde. O mix de energia da 

Albioma continua priorizando, cada vez mais, as energias renováveis: nossa estratégia é 

atingir quase 100% de ENR, o mais tardar em 2030". 

 

A usina de Albioma Bois-Rouge, com uma potência instalada de 108 MW, produz cerca de 

25% do consumo no território. 

 

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 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. 
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  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. 

O Grupo também está incluído no Índice Gaïa, o índice de valores médios 

responsáveis. 

www.albioma.com 
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