
 

 
PROGRAMAÇÃO DO PROBIOGÁS NA IFAT 

 
 

 
Domingo 

29/05 
Segunda-feira 

30/05 
Terça-feira 

31/05 
Quarta-feira 

01/06 
Quinta-feira 

02/06 
Sexta-feira 

03/06 
Sábado 
04/06 

Manhã 

Chegada em 
Munique 

Boas vindas / 
Apresentação da IFAT 

e DWA Visita guiada à IFAT em 
ETE 

Visita técnica à Planta 
de RSU de Munique 

Visita técnica à 
ETE Grüneck 

Visita técnica à Planta 
de RSU de Augsburg 

Retorno ao 
Brasil 

Reunião com 
Associação Europeia 

de Biogás (EBA) 

 Almoço/ Livre Almoço/ Livre Almoço/ Livre Almoço Almoço 

Tarde 
Visita guiada à IFAT 
em Resíduos Sólidos 

Apresentação de 
empresas 

Visita guiada à IFAT 
em Aproveitamento 

energético de biogás Visita Técnica à 
uma Planta 
Industrial 

Visita técnica à ETE 
de Augsburg 

Palestras Umweltcluster 
ou reuniões bilaterais 

Anúncio da parceria entre 
a ABiogás e a Associação 

Alemã de Biogas 

Painel sobre 
Profissões e Carreira - 
Desenvolvimento de 

competências 

 
 



 
 
 

1. Boas vindas, Apresentação da IFAT e DWA: nosso grupo se reunirá em uma 
sala da DWA (Agência Alemã de Água, Esgoto e Resíduos) para conversarmos 
e nos conhecermos. Um representante da DWA fará uma breve apresentação 
sobre os trabalhos da agência e sobre a feira IFAT. 

2. Reunião com EBA: a Associação Europeia de Biogás irá apresentar seus 
trabalhos e possibilidades junto ao mercado brasileiro 

3. Visitas guiadas à IFAT: cada uma das visitas guiadas terá duração de cerca de 
2h e serão visitadas empresas com foco nos setores de RSU, ETE e 
aproveitamento energético de biogás. Os representantes das empresas 
visitadas apresentarão seus produtos e serviços e a tradução do alemão para 
português será realizada pela equipe do PROBIOGÁS. 

4. Apresentação de empresas: esse momento acontecerá na mesma sala do 
primeiro encontro e empresas que têm interesse no mercado brasileiro terão 
entre 5 e 10 minutos para apresentar seus trabalhos ao nosso grupo. O objetivo 
é que, de maneira muito objetiva, nossos parceiros possam conhecer ainda mais 
empresas, visando possíveis parcerias. 

5. Palestras do Umweltcluster: consistem em palestras rápidas (20 min cada) 
sobre diferentes formas de aproveitamento de resíduos e efluentes para 
produção de energia e reciclagem. Os assuntos podem ser acessados através 
do link: http://www.umweltcluster.net/de/veranstaltungen/details/572-forum-
waste-to-energy.html?xref=572#program-english. O Umweltcluster é uma 
organização de indústrias e comércios do estado da Bavária, cujo objetivo 
central é promover a inovação e internacionalização da indústria local no campo 
das tecnologias ambientais. 

6. Reuniões bilaterais: para quem pretende conversar mais diretamente com 
algumas empresas, nós nos propomos a agendar reuniões com os 
representantes das empresas. A equipe do PROBIOGÁS fará a apresentação 
inicial e deixará os potenciais parceiros conversarem sobre os assuntos de 
interesse bilateral. 

7. Anúncio da parceria entre ABiogás e Fachverband Biogas: haverá um brinde 
em comemoração à parceria entre as associações no stand da Associação 
Alemã. 

8. Painel sobre Profissões e Carreira - Desenvolvimento de competências: 
esse painel é voltado para a capacitação profissional na área de saneamento em 
momentos de mudanças geográficas e técnicas. O Prof. Rodrigo Zawadzki, do 
SENAI-PR, irá palestrar sobre a experiência brasileira no assunto.  

9. Visitas técnicas: serão visitadas 2 estações de tratamento de esgoto e 2 plantas 
de biogás a partir do tratamento de resíduos sólidos urbanos. Mais próximo da 
viagem enviaremos informações técnicas das plantas. 
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