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I. Introdução 

Na Alemanha a utilização de materiais reutilizáveis é um grande tema 

desde os anos 80. 

Por exemplo 

• finitude de combustíveis fósseis e de energia proveniente de 

combustíveis fósseis 

• problemas decorrentes de impactos ambientais (mudança climática, 

poluição de águas e outros) 

Para conservar os combustíveis fósseis, e evitar a mudança climática, é 

necessária uma importante mudança para as energias renováveis 

nas próximas décadas. 



II. Brasil e Alemanha 

Brasil se apresenta como um parceiro excelente, por causa de sua 

vegetação nativa, como as florestas tropicais, riqueza em biodiversidade, 

e posição contra as mudanças climáticas e para a conservação da 

biodiversidade. 

 

Na Alemanha há pesquisa por novos usos de materiais na indústria, na 

medicina, em cosméticos, assim como pesquisa para manejo de 

resíduos, novas fontes de energia renovável e eficiência energética. 

 



III. Oportunidades para cooperação 

Minha impressão é de que já há uma estreita cooperação entre Brasil e 

Alemanha. 

Dentro da  área de agricultura, gostaria de me concentrar na área de 

produção de energia a partir de produtos e resíduos da agricultura. 

Na área de biodiesel e bioetanol há enormes possibilidades de parcerias 

entre Brasil e Alemanha: 

• O Brasil tem uma enorme biomassa, por causa das chuvas e incidência 

solar e, como consequência, um grande potencial energético. 

• Na Alemanha há um grande avanço na pesquisa e tecnologia de biogás 

assim como grandes plantas de biogás que utilizam subprodutos da 

agricultura e da pecuária. 

 

 





IV. Biogás 

A produção de biogás em áreas rurais apresenta inúmeros benefícios, dentre 

eles: 

• Produção de energia elétrica e energia térmica e consequente redução 

de custos com energia 

• Uso para redes de gás para aquecimento 

• Uso como combustível para veículos e máquinas agrícolas 

• •Proteção ao meio ambiente (redução de impactos ambientais) 

– Destinação de resíduos: as plantas de biogás são um componente muito 

importante para evitar a poluição de águas subterrâneas. Em algumas 

regiões, como o sul e oeste do Brasil, é importante, além da produção da 

energia, essa contribuição com a proteção das águas. 

 

– Redução de emissões de gases de efeito estufa 

 

• Produção de biofertilizantes 

– Os resíduos das plantas de biogás podem também ser aplicados como 

adubos, o que leva a uma menor dependência de fertilizantes. 

 



V. Projeto Probiogás 

Projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao Aproveitamento Energético de 

Biogás no Brasil 

Ministério das Cidades e a Agência Cooperação Internacional Alemã  (GIZ). 

Objetivo: ampliar o aproveitamento energético de biogás no Brasil 

“Principais linhas de atuação: 

• Informações de Base e Condições Quadro: levantamento e 

disseminação de informações sobre o aproveitamento energético de 

biogás e melhoria das condições quadro; 

• Capacitação: Apoio à formação profissional e sensibilização/capacitação 

de instituições e agentes relevantes para consolidação do tema no Brasil; 

• Parcerias acadêmicas e empresariais: Facilitação na formação de 

parcerias acadêmicas e empresariais entre o Brasil e a Alemanha; 

• Boas Práticas e Projetos de Referência: Apoio técnico a potenciais 

projetos de referência para o setor” 

Para mais informações: www.cidades.gov.br/probiogas 

 



VI. Exemplo: Usina de Pomerode - SC 

A Usina de Beneficiamento de Biogás Pomerode é um exemplo de 

parceria entre Brasil e Alemanha. 

Duas empresas (Brasil Clean Energy e ARCHEA Biogás 

Alemanha) juntaram tecnologias para produzir e comercializar 

biogás por meio da biodigestão de dejetos de suínos. 

O biogás pode ser aproveitado para geração de energia elétrica, 

térmica, em processos industriais, como combustível para 

automóveis e para aquecimento. 

 



VII. Observações 

Infelizmente muitas plantas de biogás funcionam ainda com um 

aproveitamento de energia muito baixo ou com nenhum 

aproveitamento. 

Isso acontece devido a falta de conhecimento técnico especifico em 

relação ao modo de funcionamento de usinas de biogás. 

A Alemanha tem muitos anos de experiência e gostaria de 

compartilhar esse conhecimento, para que as usinas no Brasil não 

sejam construídas apenas com experiência própria, mas com a 

tecnologia decorrente de muitos anos de pesquisa. 

Fico aberto a discussão para possíveis cooperações entre o Brasil e a 

Alemanha. 
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