
Centro Empresarial e Científico Brasil – Alemanha

Seu parceiro nas relações económicas bilaterais
Energias Renováveis – Biogás – Biometano – Resíduos 

Iniciativa Brasil-Alemanha - Agronegócio e Inovação

Cooperação na Bioeconomia  

-- Transferência de tecnologia e treinamento --



 Desde 2003, a Iniciativa Brasil-Alemanha para Cooperação em 
Agronegócio e Inovação tem sido a plataforma de discussão central para 
política e negócios

 O WWZ-BD é membro fundador da Iniciativa e participou desde o início 
das reuniões no Brasil e na Alemanha 

 Os membros da Iniciativa reúnem-se uma vez por ano como parte do 
Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), organizado por BDI e CNI

 As reuniões são lideradas por representantes dos Ministérios da 
Agricultura da Alemanha e do Brasil, da BASF e da ABAG 

 A bioeconomia está há muito tempo na agenda 

Iniciativa Agronegócio e Inovação



 Tecnologia para produtividade agrícola - O novo mundo digital

 Cooperação na transferência de tecnologia de biogás

 Rota 2030 e RenovaBio - O desafio para a mobilidade 
sustentável

 Centro de Inovação Brasil-Alemanha para Bioeconomia

 Prêmio Bioeconomia Brasil-Alemanha

 Ações de Bioeconomia Sustentável – Green Latin America –
Green Rio

 Pesquisa aplicada na bioeconomia

Sessão de Colônia 2018 - Extrato da agenda  



 German-Brazilian Bioeconomy Award

Speaker: Dr. Tilman Schachtsiek (BMEL) 

 Sustainable Bioeconomy actions – Green Latin America – Green Rio

Speaker: Dr. Tilman Schachtsiek (BMEL) 

Speaker: Beatriz Bley, Manager (Planeta Orgânico – Green Rio) 
Speaker: Ingo Plöger, Melhoramentos, ABAG 

Sessão de Colônia 2018 - Extrato da agenda  
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Extrato do relato ao BDI: "Essa cooperação envolve o desenvolvimento de 

padrões para a formação especializada de engenheiros de biogás e gerentes 

de usinas de biogás no Brasil, o desenvolvimento de um conceito de ensino 

e a preparação dos materiais didáticos necessários, bem como a 

implementação de cursos de treinamento teórico e prático".

Sessão da Iniciativa em Colônia 2018 
O WWZ-BD relatou sobre a 

primeira cooperação no 

treinamento de especialistas 

brasileiras de biogás – uma 

cooperação entre o Ministério 

da Educação do Brasil, 

SENAI, KfW/DEG, ME-LE 

Energietechnik GmbH e 

WWZ-BD



German-Brazilian cooperation in the training of biogas experts

“With a kick-off workshop on 19th September 2017 in Brasília a new German-Brazilian cooperation for the 
training of biogas technicians and biogas plant managers in Brazil was started. The KfW/DEG project has a term 
from 2017 to 2019. Partners from Brazil are the Ministry of Education and the National Training Service for 
Industry SENAI, from the German side the ME-LE Energietechnik GmbH and the WWZ-BD. After completing the 
first phase of training multipliers on biogas (October 2018), the training of biogas technicians begins. The courses 
take place in a combination of attendance phases and 

e-learning. The apprenticeship is completed by a practical training in a 
biogas plant in the state of Paraná.”
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Sessão da Comissão Mista - Colônia 2018 
A Iniciativa para Cooperação em 

Agronegócio e Inovação relata na 

Sessão Mista Brasil-Alemanha –

assim tópicos importantes estão 

incluídos nas atas oficiais da reunião, 

que serão encaminhadas aos 

governos dos dois países:



 Apoio na transferência de tecnologia para empresas de 
médio porte – por ex. no ramo do biogás

 Parceiro dum projeto germano-brasileiro para treinamento 
de especialistas de biogás

 Estudo do mercado de biogás / biometano no estado de Santa 
Catarina

 Workshops sobre energias renováveis no Brasil e na Alemanha

 “Study Tour” de especialistas brasileiros com visitas em usinas 
de biogás e de tratamento de lixo na Alemanha 

 Projeto piloto de biogás em Pomerode (S.C.)

Exemplos da contribuição do WWZ-BD



 Estudo do mercado sobre as possibilidades de usar a tecnologia alemã de biogás 
em Santa Catarina com MVV GmbH, Mannheim,  e Eco Conceitos S.A., Blumenau

 Projeto piloto para o desenvolvimento de um “Sistema Inteligente de Gestão de 
Resíduos e Reciclagem com Fluxo de Materiais”  em cooperação com a AMMVI -
Associação dos Municípios do MédioVale do Itajaí, BN-Umwelt, Rostock, e OVVD 
Rosenow

 Novo Projeto entre BN Umwelt e AMMVI 2018, Santa Catarina

 Estudo do mercado de gás em Santa Catarina - Injeção de biometano na rede com 
BDC Dorsch, SC Gas, ANP, Eco Conceitos 

 Projeto de formação de técnicos para instalações de biogás na agricultura 
brasileira com ME-LE Energietechnik GmbH, Torgelow, 
MEC Brasília e SENAI

Projetos do WWZ-BD com o DEG e com o apoio do 
governo alemão



Eduardo Barros Neves (ANP)

“Após vários estudos e missões ao Reino Unido e à Alemanha, organizados 
respectivamente pela embaixada Britânica e pelo Centro Empresarial e 
Científico Brasil-Alemanha (WWZ-BD), foi possível propor especificação 
também para o Biometano de Aterros Sanitários e Estações de Tratamento 
de Esgoto. Ressaltamos a importância da cooperação entre os diversos 
agentes para se chegar ao modelo de regulação proposto e aproveitamos 
para reiterar os agradecimentos aos organizadores da missão à Alemanha 
em 2016 e à constante troca de informações.”

Projeto Estudo de Mercado
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Formação de técnicos de biogás  



Visitas técnicas – Workshops – Estudos 



Cooperação CIBIOGÁS - WWZ-BD



Ficamos à sua disposição para quaisquer questões. 

WWZ-BD e.V.                                   
Hans-Dieter Beuthan – Vice-presidente executivo 

Warschauer Straße 38, 

10243 Berlin, Alemanha 

Tel.  0049-30-29665610

Fax. 0049-30-29665612

Email: beuthan@wwz-b.de

Web: www.wwz-bd.com

Contato

mailto:beuthan@wwz-b.de
http://www.wwz-bd.com/


Muito obrigado!


