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Usina de energia solar – Kourou, Guiana Francesa
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573  
MilhÕes 
de euros 

de faturamento 
bruto

215  
MilhÕes  
de euros 

de EBITDA

2,6  
MilhÕes 

de pessoas  
abastecidas com 
energia elétrica

Produtora independente de energia renovável, 
a Albioma está envolvida na transição energética 
através das energias renováveis (biomassa, solar 
e geotérmica).

O Grupo tem operações nos territórios ultramarinos 
franceses, na França continental, Maurício, Brasil e 
Turquia. Desenvolvemos 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 territórios ultramarinos franceses, 
nos quais construiu e opera projetos inovadores 
com armazenamento, bem como na França 
continental.

Desde 2021, o Grupo avança na energia geotérmica, 
com a aquisição de duas usinas na Turquia.

ALBIOMA 
produtora independente  
de energia renovável

678  

técnicos  
especializados 
(80 em energia 

solar)

> 1 GW

Nossa estratégia 
se baseia  
em 3 pilares:

1  Agir em prol da 
transição energética 
nos territórios 
ultramarinos franceses

2  Acelerar o 
desenvolvimento da 
energia solar

3  Implantar a expertise  
da Albioma 
internacionalmente

3E N E R G I A  S O L A R ALBIOMA



PRESENÇA GEOGRÁFICA 
internacional
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Energia Solar
Energia Geotérmica

  

TURQUIA
2021 : 1a usina de energia 
geotérmica do Grupo, Gümüsköy
2022 : Kuyucak Jeotermal 
Elektrik Üretim

 
 

FRANÇA
CONTINENTAL

ILHA REUNIÃO
1992 : Bois-Rouge, 
1a usina de bagaço/carvão
2018 : Saint-Pierre, 
usina de ponta movida 
a bioetanol

MAURÍCIO
2000 : 1o sucesso 
internacional

MAYOTTE

BRASIL
2014 : Rio Pardo,
1a aquisição de uma 
usina de bagaço 
já existente
2015 : Codora
2017 : Esplanada
2021 : Vale do Paraná

GUADALUPE
1998 : Le Moule

MARTINICA
2018 : Galion 2,
1a usina de bagaço/biomassa

GUIANA FRANCESA

Usina fotovoltaica  
de Mamudzu, Mayotte
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Produzindo energia solar desde 2006, somos líderes nos territórios 
ultramarinos franceses. Somos também a primeira empresa francesa 
produtora de energia solar com tripla certificação em Qualidade, 
Segurança e Ambiente (QSA).

As zonas não interconectadas (ZNI) devem enfrentar o desafio 
de sua transição energética. Contribuímos para este desafio com 
o aumento da produção de energias renováveis, em particular 
através de projetos solares com armazenamento de energia, que 
compensam a produção intermitente das unidades convencionais.

Esta tecnologia permite estabilizar e garantir a produção durante 
o dia (tempo nublado, condições climáticas flutuantes, etc.), e 
aumentar a previsibilidade.

Conciliar produção de energia elétrica 
e respeito ao meio ambiente

 ▪ A Albioma desenvolve sua expertise em energia solar 
respeitando territórios e ecossistemas.

 ▪ Para a implantação de suas unidades fotovoltaicas, o Grupo 
seleciona terrenos sem conflito de uso: superfícies artificiais, 
como a cobertura do mercado de Mamudzu, em Mayotte, ou 
terrenos impróprios para outras atividades. Em colaboração 
com fazendeiros, algumas usinas acomodam até rebanhos de 
ovinos, que garantem a manutenção dos terrenos.

 ▪ Também é dada especial atenção à reciclagem de painéis 
solares que são coletados pela entidade SOREN, com 
aprovação de autoridades públicas.

 ▪ A atividade de energia solar do Grupo realmente segue 
normas rígidas em matéria ambiental, sanitária, de 
segurança do trabalho e de gestão da qualidade, como 
comprova a obtenção das certificações ISO 9001, ISO 14001 
e ILO OSH 45001, referentes a essas questões.

82 MWp 
de potência  

instalada

85 GWh 
de produção de  
energia elétrica

UM AGENTE IMPORTANTE 
da energia solar nos territórios ultramarinos 
franceses
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PRESENÇA 
no Oceano Índico

A Albioma está na Ilha Reunião 
e em Mayotte desde 2005. Em 
2006, foi inaugurada a primeira 
usina, com capacidade de 1 MWp, 
conectada à rede de alta tensão.

Desde então, o Grupo 
desenvolveu sua expertise nas 
usinas com armazenamento 
que opera desde 2014. Com 
240 unidades na região, e uma 
potência de 47 MWp (incluindo 
5 MWp com armazenamento), a 
Albioma é produtora líder em 
energia fotovoltaica nestes dois 
territórios.

Seu posicionamento estratégico 
com usinas em telhados, 
prédios administrativos e 
industriais, ou mesmo a sua 
parceria estratégica com 
a Sociedade de Habitação 
Popular da Ilha Reunião, a 
SHLMR (Société d’Habitations 
à Loyer Modéré de la Réunion), 
e o desenvolvimento de 
usinas de energia inovadoras, 
demonstram a importância do 
desenvolvimento da energia 
solar na matriz energética do 
Grupo.

47 MWp 
de potência 

instalada

180  
usinas  

em operação

Usina de energia solar  
- SHLMR, Ilha Reunião

SOLUÇÕES 
ADAPTADAS AOS 
DIVERSOS MERCADOS 
PROFISSIONAIS

 ▪ Proprietários de edifícios: 
valorização de superfícies 
livres e assistência à renovação 
de telhados (substituição de 
coberturas, adequação às 
normas de segurança contra 
incêndios, etc.)

 ▪ Proprietários de terras: 
exploração da terra 
sem conflitos de uso (fora 
de zonas agrícolas, adaptação 
aos riscos naturais)

 ▪ Gestores de edifícios 
ou de estacionamentos: 
organização de áreas 
sombreadas fotovoltaicas 
e estações de carregamento 
para veículos elétricos

 ▪Incorporadores imobiliários 
e construtoras: participação no 
financiamento e melhoria da 
oferta aos clientes

 ▪ Autarquias e cooperativas: 
otimização do consumo 
de energia e apoio na 
transição energética

 ▪ Agricultores: fornecimento 
de galpões e estufas solares 
de mais de 600 m²
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Escola Évariste Parny
ILHA REUNIÃO

Usina sobre telhados planos em áreas ocupadas

Star
ILHA REUNIÃO

Construção em aterro sanitário, em operação, 
estrutura adaptada ao assentamento diferencial 
do local, revalorização fundiária

Port Ouest
ILHA REUNIÃO  

Usina com armazenamento,  
vencedora da licitação CRE 2016

Igreja de Sainte-Suzanne
ILHA REUNIÃO

Construção notável e obras  
em declive acentuado

Mercado de Mamudzu
MAYOTTE

Usina em telhado, a com maior potência em Mayotte, 
operação e manutenção feitas por nossa equipe local

Bethléem
ILHA REUNIÃO 

Usina terrestre que permite o desenvolvimento 
de atividade pastoril

1,3 MWp

100 kWp

725 kWp

67 kWp

2 MWp

5,4 MWp
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PRESENÇA 
no Antilhas e na Guiana Francesa

A Albioma está no Antilhas e na 
Guiana Francesa desde 2008, 
onde o Grupo desenvolveu:

 ▪   10 MWp de projetos em 
telhados de grande escala 
no Caribe, conectados à 
zona interconectada de alta 
tensão (incluindo 3 MWp em 
habitações sociais)

 ▪   20 MWp de usinas terrestres, 
incluindo a maior dos 
territórios ultramarinos 
franceses, com capacidade de 
12 MWp, na Guiana Francesa, 
perto de Kourou, em 2011

 ▪   5 MWp de usinas com 
armazenamento e previsão 
meteorológica, de nova 
geração, em 2019

Devido à sua equipe local, seu 
know-how e sua experiência, a 
Albioma é a principal produtora 
de energia fotovoltaica na 
Guiana Francesa e na Martinica.

35 MWp 
de potência 

instalada

50  
usinas  

em operação

Usina de energia solar – Kourou,  
Guiana Francesa

SOLUÇÕES 
ADAPTADAS AOS 
DIVERSOS MERCADOS 
PROFISSIONAIS

 ▪ Proprietários de edifícios:  
valorização de superfícies 
livres, e assistência à renovação 
de telhados (substituição de 
coberturas, adequação às 
normas de segurança contra 
incêndios, etc.)

 ▪  Proprietários de terras:  
exploração de terras sem 
conflitos de uso

 ▪ Gestores de edifícios ou de 
estacionamentos:  organização 
de áreas sombreadas 
fotovoltaicas e estações de 
carregamento para veículos 
elétricos

 ▪Incorporadores imobiliários 
e construtoras: participação no 
financiamento e melhoria da 
oferta aos clientes

 ▪ Autarquias e cooperativas: 
otimização do consumo de 
energia e apoio na transição 
energética

 ▪ Agricultores: fornecimento de 
galpões e estufas solares de 
mais de 600 m²
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Aer
GUADALUPE

Usina em telhado com armazenamento 
em instalações de reciclagem

Matoury
GUIANA FRANCESA

Usina terrestre em terreno pantanoso sem conflito 
de uso

Kourou
GUIANA FRANCESA 

A usina solar mais potente dos territórios 
ultramarinos franceses - 160.000 módulos instalados

Concorde
MARTINICA  

Instalações em telhados de habitações sociais

Lassalle
MARTINICA  

Usina terrestre com acoplamento agrivoltaico 
(ovinocultura e fruticultura)

Bonne-Mère 
GUADALUPE 

Usina terrestre localizada em uma unidade 
ICPE  (destilaria)

230 kWp

511 kWp

4 MWp

469 kWp

4 MWp

12 MWp
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PRESENÇA 
na França Continental

Com 27 MWp instalados, 
incluindo 8 MWp terrestres e 
16 MWp em telhados, a Albioma 
Solaire France está presente 
há mais de 10 anos em toda 
a metade sul do território 
continental francês. No total, 
mais de 100 usinas fotovoltaicas 
são operadas pelas equipes do 
polo de Operações.

A Albioma Solaire France tem 
experiência no desenvolvimento 
de usinas em telhados de 
galpões, estufas agrícolas, 
edifícios industriais ou 
diretamente no solo.
Há também um foco na 
inovação para atender as 
necessidades e os desafios do 

futuro. Uma equipe qualificada 
e polivalente presta assessoria 
a parceiros e clientes durante 
toda a duração dos projetos, 
desde a fase de concepção 
até o final da operação de 
cada usina. Os projetos são 
desenvolvidos em conjunto com 
os stakeholders locais e com 
respeito ao meio ambiente.

Graças a diversas parcerias com 
o setor agropecuário, a Albioma 
também apoia e acompanha 
os agricultores para apresentar 
soluções agrivoltaicas que 
combinam produção agrícola e 
produção de energia verde.

27 MWp 
de potência  

instalada

+ de 100  
usinas em  
operação

Usina terrestre - Charpey,  
França Continental

SOLUÇÕES 
ADAPTADAS AOS 
DIVERSOS MERCADOS 
PROFISSIONAIS

 ▪ Agricultores: galpões e edifícios 
pecuários com mais de 700 m2, 
estufas e abrigos fotovoltaicos 
para lavouras acima 
de 10.000 m2

 ▪ Proprietários de edifícios: 
assessoria e adaptação ao 
renovar telhados, (remoção de 
amianto, impermeabilização, 

adequação às normas de 
segurança contra incêndios, etc.)

 ▪ Autarquias ou outros 
proprietários de 
estacionamento: instalação de 
áreas sombreadas fotovoltaicas

 ▪ Incorporadores imobiliários 
e construtoras: assessoria em 
procedimentos de construção de 
baixo consumo com instalação 
de usinas em telhados, em áreas 
sombreadas fotovoltaicas de 
estacionamento

 ▪ Indústrias, autarquias e 
cooperativas: projeto para

 ▪ autoconsumo ou contrato direto 
para controle completo do 
orçamento de energia

 ▪ Proprietários de terras: 
valorização de terrenos sem 
conflito de uso (terrenos com 
baixo valor agrícola, terrenos 
baldios, locais poluídos e 
degradados, locais 
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Pierrelatte
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Usina terrestre situada em terreno industrial (25 ha) 
que alimenta um rebanho de ovelhas

Rouches 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Construção e operação de usina solar em telhado 
de um galpão agrícola, revestimento e integração 
paisagística específicos

Estufa do colégio Restat
NOUVELLE AQUITAINE 

Estufa fotovoltaica para colégio agrícola, com 
finalidade de realização de testes de cultivo

Fabrègues
OCCITANIE

Usina terrestre situada em um terreno (4 ha) 
localizado em região industrial

Bourg-lès-Valence  
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Usina de energia para autoconsumo, áreas 
sombreadas fotovoltaicas no estacionamento de 
funcionários de uma unidade industrial

Alixan 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Usina de energia para autoconsumo em um imóvel 
de uso misto para escritórios e comércios.

7 MWp

1,3 MWp

225 kWp

60 kWp

378 kWp

1057 kWp
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Usina de energia solar - Região 
de Pradaria, Ilha Reunião

LICITAÇÕES 
vencidas em 2021

O Grupo continuou a desenvolver sua 
atividade de energia solar, com o ganho 
de 29 MWp de projetos em todas as áreas.

Uma capacidade total de 17,4 MWp 
foi conquistada nas licitações 
governamentais para as zonas não 
interconectadas (ZNI).

Na França continental, o Grupo também 
conquistou 11,7 MWp nas últimas 
licitações. O início das operações destes 
projetos está previsto para 2023.
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INOVAÇÃO, 
pedra fundamental  da transição energética

A Albioma oferece soluções inovadoras, posicionando-se em prol do armazenamento de energia para 
compensar a intermitência de produção das unidades convencionais

13ALBIOMAE N E R G I A  S O L A R

Sainte-Rose, Guadalupe
A usina solar de Sainte-Rose está situada no 
recinto do centro de tratamento e recuperação 
de resíduos de Esperance, em Sainte-Rose, em 
terrenos impróprios para a atividade agrícola.

Com potência de 3,3 MWp e equipada com 
um dispositivo de armazenamento composto 
de baterias de íons de lítio com capacidade 
de 3,3 MWh, a unidade iniciou a produção 
no primeiro semestre de 2019. Produz 
4,5GWh (representando o consumo anual de 
4.200 habitantes) e impede a liberação para a 
atmosfera de cerca de 3.850 toneladas de CO2/ano.

Stade de l’Est, Ilha Reunião
A Albioma apoia a cidade de Saint-Denis, na Ilha 
Reunião, em seu compromisso com a transição 
energética da ilha por meio da usina com 
armazenamento no Stade de l’Est.

Os 12.000 m² de painéis solares instalados na 
cobertura do Stade de l’Est Jean Ivoula têm uma 
potência total de 1,25 MWp e estão equipados 
com baterias de íons de lítio com capacidade de 
1,33 MWh. A usina irá produzir anualmente 1,7 GWh 
por ano, representando o consumo anual de 
600 lares da Ilha Reunião.



Nossas linhas 
de atuação 

 ▪ Todos os procedimentos 
administrativos (levantamento 
topográfico, alvarás de 
construção e autorizações 
de urbanismo, estudos 
de impacto, estudos 
especializados, estudo 
estrutural, viabilidade técnica, 
cartório, oficial de justiça, 
interconexão)

 ▪ Financiamento de projetos: 
obras de renovação e 
adaptação às normas, 
equipamentos da usina, 
conexão ao sistema 
interconectado

 ▪ Construção: instalação de 
módulos solares, conexão dos 
inversores, proteção e acesso 
aos telhados, estradas e 
saneamento, construção civil, 
interconexão à estação de 
fornecimento da EDF

 ▪ Operação e manutenção por 
20 anos: manutenção de 
equipamentos, diagnósticos de 
segurança Q18/Q19, manutenção 
de desempenho máximo, 
pagamento de taxas anuais

Vamos unir  
nossas energias

 ▪ Ao unirmos nossas forças na 
geração de energia elétrica 
fotovoltaica, estamos optando 
por um ato responsável 
que beneficia o planeta e a 
economia local

 ▪ Ao instalar módulos 
fotovoltaicos em telhados, 
oferecemos proteção térmica 
contra a radiação solar, o 
que melhora o conforto dos 
ocupantes

 ▪ Estes projetos podem criar 
sinergias, como assumir (total 
ou parcialmente) o encargo da 
reabilitação de seus terrenos, 
ou a renovação de seus 
edifícios.

 ▪ Nossas instalações são 
dimensionadas de acordo 
com as normas em vigor. São 
projetadas para durar pelo 
menos 20 anos e resistir a 
ventos extremos

VALORIZAR SEUS BENS IMOBILIÁRIOS:  
vamos unir nossas energias

Seus 
benefícios e 
vantagenss

 ▪ Um parceiro baseado 
localmente

 ▪ Gerenciamento 
completo de projetos 
por nossas equipes

 ▪ Uma operação 
sustentável e ecológica

 ▪ Disponibilidade de um 
recurso, ou uma renda 
adicional considerável, 
com garantia de 
contratos de longo 
prazo
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O QUE 
nos diferencia

Equipes 
especializadas em 
cada uma das regiões 
em que atuamos

Projetos 
dimensionados de 
acordo com suas 
necessidades

Um contato único à 
sua disposição durante 
toda a duração do 
projeto

Parcerias de 
confiança com 
autoridades públicas e 
agentes privados

Solidez financeira 
comprovada
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ILHA REUNIÃO 
Albioma Solaire  
Réunion
21 rue Hélène Boucher
Zone aéroportuaire
97438 Sainte-Marie  
Ilha Reunião

Telefone:  
+262 (0)262 98 09 83 
contact.asoi@albioma.com

MAYOTTE 
Albioma Solaire 
Mayotte
Lot 18 zone Nel
BP 247 Kaweni
97600 Mamoudzou
Mayotte

Telefone:   
+262 (0)269 66 60 60 
contact.asoi@albioma.com

MARTINICA 
GUADALUPE 
Albioma Solaire Antilles
16 rue des artisans
ZAC du Bac
97220 Trinité
Martinica

Telefone:  
+596 (0)596 38 03 10
contact.asa@albioma.com

GUIANA FRANCESA 
Albioma Solaire Guyane
Route du Degrad Saramaca
PK 9 
97310 Kourou 
Guiana Francesa

Telefone:  
+594 (0)594 22 12 79
contact.asg@albioma.com

AVIGNON 
Albioma Solaire France
Ecoparc Courtine
ZI Courtine
120 rue Jean-Marie Tjibaou
84000 Avignon
France

Telefone: 
+33 (0)4 90 87 29 65 
contact.asfr@albioma.com

MONTPELLIER 
Albioma Solaire
Ecoparc
196 rue de la Garriguette
34130 Saint-Aunès
France

Telefone:  
+33 (0)1 47 76 67 00 
contact.asfr@albioma.com

Está na hora  
de mudar  
a energia!

BRASIL 
Albioma Participações 
do Brasil Ltda
Rua Gomes de Carvalho, 
1069, 13° andar, conjunto 
131 e 132, Jardin Paulista
Vila Olímpia -  
CEP 04547-004
Sao Paulo, SP – Brésil

Telefone:  
+55 11 3047 -0500
corporativo.brasil@
albioma.com


