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INTRODUÇÃO

Este catálogo foi preparado para a missão de match-
making da Low Carbon Business Action in Brazil (LCBA) 
em Gestão de Resíduos Sólidos & Biogás, realizada em São 
Paulo-SP, entre 21 e 24 de Novembro de 2017. A publi-
cação traz informações e dados de contatos de 54 em-
presas selecionadas para este programa de negócios da 
LCBA: 29 do Brasil e 25 da Europa. A Ação patrocinada 
pela União Europeia (UE) tem como objetivo principal 
apoiar a transição das empresas brasileiras às tecnolo-
gias de baixo carbono e aos processos com eficiência 
de recursos em cinco subsetores da economia nacional. 
A Low Carbon Business Action in Brazil promove par-
cerias e acordos comerciais entre empresários da UE 
e Brasil com interesses comuns, a partir de potenciais 
B2B identificados para a transformação destas empre-
sas em mais sustentáveis e competitivas. Desta forma, a 
Ação colabora com a redução das emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) e dos danos ao ambiente.

INTRODUCTION

This catalogue was prepared for the Low Carbon Business 
Action in Brazil (LCBA) matchmaking mission on Solid Waste 
Management & Biogas, held between November 21-24  
2017, in Sao Paulo-SP. The booklet brings information and 
contacts of 54 companies selected for the LCBA B2B pro-
gramme: 29 from Brazil and 25 from Europe. The Action, 
sponsored by the European Union (EU), aims at supporting 
the transition of Brazilian companies towards low carbon 
technologies and resource-efficient processes in five target 
subsectors of the national economy. Low Carbon Business 
Action promotes cooperation and partnership agreements 
between companies after the identification of B2B potentials 
and common interests, allowing them to become more sus-
tainable and competitive. As such, the Action collaborates 
with the reduction of emissions of Greenhouse Gases (GHG) 
and mitigates further damage to the environment.
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AgrenNewEnergy

A AgrenNewEnergy é uma companhia Holandesa com, 
atualmente, duas subsidiárias: a Agro Novas Energias 
Limited é uma subsidiária baseada em Moçambique e 
a Agro Novas, baseada no Brasil. Geramos produtos 
de baixo carbono dentro de uma cadeia de valor sus-
tentável, desde a matéria-prima até o produto final, de 
acordo com as leis de sustentabilidade e ambientais.  

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO 
Buscamos parceiros de joint venture para conversão de 
biogás, indústria de biometano, combústivel para veícu-
los, onde possamos ajudar financeiramente. Manuten-
ção e compartilhamento de conhecimento, engenharia. 
Consultoria para nossa tecnologia mais barata (Biochar) 
derivada de resíduos agrícolas e pecuários, fertilizantes. 
Desde o estudo de viabilidade até a implantação.

Holanda/Netherlands
Ano de criação/Year of establishment: 2010
www.agrennewenergy.com
Tania de Grave, +31 61175 8970
taniadegrave@agrennewenergy.com

AgrenNewEnergy is a Dutch -based holding company with 
currently two wholly owned subsidiaries: Agro Novas Ener-
gias, a Mozambique -based subsidiary and Agro Novas, a 
Brazilian-based subsidiary. We generate low carbon prod-
ucts within a sustainable value chain, from feedstock to end 
product according to sustainability and environmental laws.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Seeking joint venture partnership for biogas upgrade, 
biomethane industry, transportation fuel (dry and wet) 
where we can help financially. Consultancy, maintenance 
and joint sharing knowledge, engineering.  Consultancy 
for our cheaper technology (Biochar) from agriculture and 
livestock residues, fertilizer. From study to implantation. 
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Anacon
Áustria/Austria
Ano de criação/Year of establishment: 2015
www.anacon.info
Ludĕk Kamarád, +43 6656 5120503
ludek.kamarad@anacon.info

A Anacon oferece consultoria independente, aprimo-
ra processos de digestão anaeróbica (AD) e conceitos 
individuais de conversão de resíduos biodegradáveis 
(ex., a partir de resíduos agrícolas, resíduos de mata-
douros, destilação de rum etc.) em biogás.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estamos em busca tanto de projetos novos, bem como 
de projetos em curso, onde possamos oferecer nos-
so know-how associado a mono digestão de matéria 
residual biodegradável e suprimento relevante de 
oligoelementos (suplementos). Podemos igualmente 
oferecer consultoria em gerenciamento de resíduos 
(conceitos e estratégias).

Anacon offers an independent consulting, optimizing of 
anaerobic digestion (AD) processes and individual con-
cepts for converting your biodegradable residues and 
wastes (e.g. from agricultural residues, slaughter house 
wastes, rum distillation etc.) to biogas.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are looking for new and running projects where we 
could offer our know-how connected to challenging mo-
no-digestions of biodegradable residual material and rele-
vant supply of trace elements. We can even offer good waste 
management consulting as well (concepts & strategies).
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Artec Biotechnologie
Alemanha/Germany
Ano de criação/Year of establishment: 2009
www.artec-biotechnologie.com
Rainer Zenthöfer, +49 152 2852 3709
zenthoefer@artec-biotechnologie.com

Estamos trabalhando com carbonização hidrotermal 
(HTC), processo que pode converter qualquer tipo de 
biomassa (lodo de esgoto, lama, digestores e mais) em 
produtos carbonizados de grande valor com diferentes 
graus de carbonização. HTC-turfa, HTC-biochar e mais. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Parceiros que possuam biomassas disponíveis que 
possam ser usadas em/para processos HTC com resul-
tado em HTC biochar para fins energéticos ou HTC bio-
char como excelente fertilizante. Este fertilizante, uma 
vez aplicado, funcionará como nutriente e no armaze-
namento de água por 5 anos. Água de irrigação pode 
ser economizada em até 50%.

We are working on hydrothermal carbonization (HTC), a 
process which can convert any kind of biomass (sewage 
sludge, slurry, digestate and more) into valuable carbon-
ized products with different degrees of carbonization. 
HTC-peat, HTC-biochar and more. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
Partners who have biomasses available which can be used 
in/for the HTC process with result as HTC biochar for ener-
getic purposes or HTC biochar as perfect fertilizer. This fer-
tilizer, once applied, will work as a nutrient and water stor-
age for 5 years. Irrigation water can be saved up to 50 %.
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Awite Bioenergie
Alemanha/Germany
Ano de criação/Year of establishment: 2001
www.awite.com
Christian Etzkorn, +49 8761 7216224
etzkorn@awite.com.br

Desde 2001, a Awite oferece dispositivos de medição 
e de análise de alta qualidade para gases. Ademais, a 
Awite oferece soluções para dessulfurização automa-
tizada para todos os tipos de aplicações de biogás, 
assim como sistemas sofisticados para automação e 
visualização, incluindo acesso remoto para plantas de 
biogás. A Awite possui mais de 2.300 sistemas de análi-
se de gás e mais de 120 sistemas de automação instala-
dos no mundo todo, incluindo 4 sistemas no Brasil. Em 
Junho de 2017, a subsidiária no Brasil foi inaugurada 
em Assis/SP.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
A Awite está em busca de parceiros para cooperação 
mútua provenientes da indústria de biogás e biometano, 
da agricultura e de instituições de pesquisa para formar 
parcerias e construir uma rede de companhias brasileiras 
para cooperação em projetos de biogás. A Awite conta com 
vários anos de experiência no setor de biogás europeu; o 
principal objetivo é cooperar com parceiros brasileiros na 
adoção de produtos existentes e o desenvolvimento de 
novas soluções para o Brasil e outros países tropicais.

Since 2001 Awite offers high quality measurement and anal-
ysis devices for gases. Furthermore, Awite offers automated 
desulfurization solutions for all kinds of biogas applications 
as well as sophisticated automation and visualization sys-
tems, including remote access for biogas plants. Awite has 
more than 2300 gas analyzer systems and more than 120 
automation systems installed worldwide, including 4 sys-
tems in Brazil. In June 2017, the local subsidiary company in 
Brazil was founded in Assis – SP.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Awite is looking for cooperation partners from (biogas 
and biomethane) industry, agriculture and research in-
stitutions to form partnerships and build a network with 
Brazilian companies for cooperation within biogas proj-
ects. Awite has many years of experience in the European 
biogas sector, a major goal is to cooperate with Brazilian 
partners to adopt existing products and develop new solu-
tions for Brazil and other tropical countries.
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BEKON
Alemanha/Germany
Ano de criação/Year of establishment: 2001
http://www.bekon.eu/en
Roberto Fiume, +49 89 90779 5920
roberto.fiume@bekon.eu

Nossa companhia é líder tecnológica mundial na cons-
trução de plantas de biogás em lotes para a geração 
de eletricidade a partir de resíduos orgânicos. Desde 
2003, instalamos com sucesso 45 plantas. A BEKON é 
membro do Grupo Eggersmann que oferece portfólio 
completo de soluções para reciclagem. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estamos em busca de novos clientes no Brasil. Nossos 
parceiros preferidos seriam companhias privadas e 
públicas interessadas em produzir biogás a partir de 
resíduos orgânicos. Estes podem ser municípios, com-
panhias agrícolas, companhias de gerenciamento de 
resíduos, grandes companhias de EPC etc.

Our company is a worldwide technological leader in the 
construction of batch biogas plants for the generation of 
electricity from organic waste. Since 2003, we have suc-
cessfully installed 45 plants. BEKON is a member of the 
Eggersmann Group, which offers a complete portfolio of 
recycling solutions. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are looking for new customers in Brazil. Our preferred 
partners would be private and public companies that are 
interested in producing biogas from organic waste. These 
can be municipalities, agricultural companies, waste man-
agement companies, large EPC (engineering Procurement 
and Construction) companies etc.
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Bert-Energy
Alemanha/Germany
Ano de criação/t2015
www.bert-energy.com/en
Thomas Dory, +49 2116178 5111
dory@bert-energy.com

Somos uma companhia produtora de biogás especiali-
zada em plantas de biogás adaptadas ao tamanho de 
fazendas, abastecidas com estrume animal e outros re-
síduos biológicos. O biogás pode ser usado localmente 
para produção de eletricidade ou CNG. Também foca-
mos em clientes da indústria alimentícia. Há mais de 80 
sistemas Bert em funcionamento na Europa. Oferece-
mos um modelo de franquia que permite que nossos 
parceiros construam plantas de biogás sem importar 
tecnologia. Qualquer companhia no Brasil pode parti-
cipar e entrar para o setor de biogás conosco.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estamos em busca de parceiros franqueados em todo o 
Brasil. Nosso principal parceiro franqueado já deu início 
com uma ótima equipe e um completo canal de vendas. 
O site www.bertdobrasil.com.br mostra nossas conquis-
tas recentes. Estamos em busca de parceiros para juntar-
-se à nossa equipe e ajudar-nos a iniciar a construção dos 
primeiros projetos. 5 milhões de agricultores brasileiros 
e mais de 70 plantas industriais de 0.5-2.5 MW estão 
aguardando concretização. 

We are a Biogas Company specialized on farm size biogas 
plant powered by animal slurry and other bio waste. The 
biogas can be used locally to produce electricity or CNG. 
We also focus on customers in the food industry. Over 80 
Bert systems are running in Europe. We offer a franchise 
model which allows our partners to build biogas plants 
without importing technology. Any company in Brazil can 
participate and enter in the biogas sector with us.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are looking for franchise partners all over Brazil. 
Our master franchise partner has already started with 
a great team and full sales pipeline. The site www.bert-
dobrasil.com.br shows our current achievements. We 
are looking for partners to join our team and help to 
get started building the first projects. 5 Million Brazilian 
farmers and over 70 industrial plants of 0.5-2.5 MW are 
waiting for realisation. 
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Cap Brésil Developpement
França/France
Ano de criação/Year of establishment: 2011
www.bresildev.com
Florent Mailly, +33 68776 2974
Florent.mailly@bresildev.com

A Cap Brésil Developpement fornece a companhias eu-
ropeias serviços de alto nível para desenvolvimento de 
negócios e parcerias e gerenciamento de projetos no 
Brasil. Somos especializados em energia renovável e 
gerenciamento de resíduos.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Buscamos companhias brasileiras interessadas em 
representar e/ou comprar produtos de nossos clien-
tes, que são PMEs francesas com produtos inovadores 
para o gerenciamento de resíduos e resíduos para pro-
dução de energia. 

Cap Brésil Developpement provide high level services for 
business and partnership development for European com-
panies, and project management in Brazil. We specialize in 
renewable energy and waste management.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Looking for Brazilian companies that could be interested in 
representing and/or buying products from our clients that 
are French SMEs with innovative products for waste man-
agement and waste-to-energy.
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Cryo Pur
França/France
Ano de criação/Year of establishment: 2015
www.cryopur.com
Simon Clodic, +33 18038 4132
simon.clodic@cryopur.com

A Cryo Pur é um fornecedor de equipamentos especiali-
zado em projeto, produção, instalação e manutenção de 
sistemas para renovação de biogás criogênico e liquefa-
ção do biometano. A liquefação do biogás é um processo 
chave para a transição energética no Brasil, porque ela 
reduz o volume de biometano 600 vezes comparando-se 
com a fase gás. Isto permite o uso de biometano líquido 
(Bio-LNG) diretamente como combustível para caminhões 
e navios LNG ou para o transporte de Bio-LNG em cami-
nhões quando a rede de gás está fora do alcance.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Queremos encontrar clientes (produtores de biogás, 
desenvolvedores de projetos de biogás); represen-
tantes (especialistas em biogás) e construtoras (enge-
nheiros e construtoras para a construção de armações 
Cryo Pur no Brasil).

Cryo Pur is an equipment supplier specialized in the design, 
manufacturing, installation and maintenance of systems for 
cryogenic biogas upgrading and biomethane liquefaction. 
The liquefaction of biogas is a key process for the energy 
transition in Brazil because it reduces the volume of bio-
methane by 600 times if compared to the gas phase. This 
enables to use liquid biomethane (Bio-LNG) directly as a fuel 
for LNG trucks and ships or to transport Bio-LNG by truck 
when gas grids are out of reach.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Seeking to meet customers (biogas producer, biogas project 
developer); agents (biogas specialist), and construction com-
panies (engineering and construction company for building 
Cryo Pur skids in Brazil).
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DBM International
Itália/Italy
Ano de criação/Year of establishment: 2004
www.dbminternational.it
Ercole d’Ippolito, +39 0968 400654
ercole.dippolito@dbminternational.it

A DBM International é uma companhia focada no mer-
cado verde, fornecendo uma ampla gama de produtos 
e soluções para toda a indústria de gerenciamento de 
resíduos. Oferecemos um completo conjunto de pro-
dutos e soluções ITC (software) para gerenciamento 
de resíduos nos municípios. , com sistemas baseados 
em Código de Barra/RFID e de gerenciamento de frota, 
para rastreamento todo o ciclo de vida do resíduo.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estamos em busca de parceiros e clientes interessados 
em comercializar nossos produtos ou projetos no campo 
de Gerenciamento de Resíduos Municipais nos quais es-
taremos envolvidos.

DBM International is a green market focused company, sup-
plying a wide range of products and solutions for the whole 
waste management industry. We offer a full set of products 
and ITC solutions (software) for  waste management needs of 
municipalities, including  a Barcode/RFID based systems and 
an Advance Fleet managements system, which allow custom-
er to trace the whole lifecycle of waste. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are looking for partners and customers interested 
in marketing our products, or projects in the Municipal 
Waste Management field in which to be involved.
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ECOGESTUS
Portugal/Portugal
Ano de criação/Year of establishment: 2005
www.ecogestus.com
Pedro André, +35 1233 109034
pedro.andre@ecogestus.com

Nossas metas são apresentar as melhores práticas e 
soluções no campo de Resíduos Sólidos Municipais 
(MSW), Coleta e Tratamento, e no setor de Limpeza 
Pública. A falta de eficácia geralmente aparece devido 
à ausência de uma abordagem técnica científica no ge-
renciamento do fluxo dos resíduos e do processo de 
limpeza pública. Nossos métodos incluem a  investiga-
ção, documentação e anélise dos problemas, compa-
ração destes com as melhores práticas disponíveis e 
interação com os agentes operantes.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Desenvolver redes em projetos de biogás, especial-
mente plantas descentralizadas para atender áreas de 
baixa renda.

Our aim is to introduce the best practices and solutions in 
the Municipal Solid Waste (MSW) field, Collection and Treat-
ment; and Public Cleaning sector; Lack of efficacy often ap-
pears due to the absence of a technical-scientific approach 
to waste management and public cleaning. Our methods 
consist in fully understanding how waste flows, thorugh in-
vestigation, documenting and analyzing the problems; com-
paring them to the best available practices and interacting 
with the operating agents.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Developing networks on biogas projects, especially decen-
tralized plants to serve low income areas.
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Ecosistem
Itália/Italy
Ano de criação/Year of establishment: 1988
www.ecosistemgroup.it
Rocco Antonio Aversa
roccoaversa63@gmail.com

A Ecosistem é uma companhia de reciclagem especiali-
zada em gerenciamento e tratamento de resíduos pe-
rigosos e não perigosos. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Encontrar parceiros confiáveis e desenvolver negócios 
no Brasil e na América do Sul.

Ecosistem is a recycling company specialized in Dangerous 
and Not Dangerous waste management and treatment.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Find reliable partners and develop business in Brazil and 
South America.
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EnvironTec
Áustria/Austria
Ano de criação/Year of establishment: 2005
www.environtec.at
Pedro Sanchez, +43 5578 1100515
p.sanchez@environtec.at

A EnvironTec fabrica e fornece digestão anaeróbica e 
equipamentos de utilização de gás para plantas de bio-
gás e de tratamento de esgoto e de águas residuais. 
Outrora divisão de tecnologia de uma empresa de 
engenharia que oferecia soluções chave, tornou-se 
independente em 2005 com intenção de aplicar o kno-
w-how em projetos mais amplos para o desenvolvi-
mento de soluções tecnológicas específicas que abor-
davam desafios de volta à perspectiva de engenharia.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estamos procurando por:

• Clientes finais que podem ser empresas de engenha-
ria grandes ou de médio porte que operam plantas 
de Tratamento de Esgoto, Águas Residuais e Biogás 
(EPC – Engenharia, Suprimento, Construção)

• Revendedores e distribuidores que desejam ofere-
cer nossos produtos originais no mercado. 

EnvironTec manufactures and supplies anaerobic diges-
tion and gas utilisation equipment for biogas plants and 
sewage and industrial-wastewater treatment plants. 
Once the technology division of an engineering firm of-
fering turn-key solutions, it became independent in 2005 
intending to apply the extensive broader project know-
how to developing specific technology solutions tackling 
challenges back to the engineering perspective.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are looking for either:

• Final customers, which would be middle and large 
engineering firms conducting turn-key Sewage Treat-
ment, Wastewater Treatment and Biogas plants (EPC 
– Engineering, Procurement, Construction)

• Reselling and distributors willing to offer our original 
products in the market.
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ErPek Ind
Romênia/Romania
Ano de criação/Year of establishment: 1992
www.biosistem.ro
Sebestyen Tihamer, +40 756 334132
Sebestyen.tihamer90@gmail.com

A Biosistem é marca da ERPÉK IND, que possui longa 
experiência no campo da tecnologia de projeção e exe-
cução de plantas de aquecimento de biomassa. Graças 
ao alto nível de engenharia e inovação, nossa compa-
nhia conquistou uma nova patente para baixa emissão 
de CO e NOx com rigoroso controle do desempenho da 
combustão e com combustão em fases, com alta eficácia 
energética de até 92%. Nossa meta é produzir energia a 
partir de resíduo sólido de biomassa, resíduo industrial 
inutilizável através de plantas totalmente automáticas.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Nossa companhia estabeleceu o Green Energy Innova-
tive Biomass Cluster (Conjunto de Biomassa Inovadora 
de Energia Verde)  Juntamente com outros operadores 
da UE no campo do gerenciamento de resíduos, desen-
volvemos a cadeia de calor de biomassa a partir da co-
leta, produção de biomassa, depósito, logística, produ-
ção de energia e fornecimento de energia para atender 
as necessidades energéticas privadas e industriais. 

Biosistem is a brand of ERPÉK IND, which has a long expe-
rience in the technical field of design and execution of bio-
mass heating plants. Thanks to the high level of engineering 
and innovation, our company achieved a new patent for low 
emissions of CO and NOx with a rigorous control of the com-
bustion performances and with combustion in stages, with 
a high energy efficiency of up to 92%. Our aim is to produce 
energy from solid biomass waste, unusable industrial waste 
through totally automatic plants.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Our company established the Green Energy Innovative Bio-
mass Cluster,  Together with other EU operators in the waste 
management field, we developed the biomass value chain 
from collecting, producing biomass, deposit, logistic, pro-
ducing energy and providing energy supply for private and 
industrial energy needs. 
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ExTox Gassmess-Systeme
Alemanha/Germany
Ano de criação/Year of establishment: 2004
www.extox.de
Christian Baer, +49 2303 332 4719
Christian.baer@extox.de

A ExTox desenvolve e produz sistemas de detecção 
de gás estacionário para indicar perigos de explosão 
e para a saúde causados por gases inflamáveis e tóxi-
cos. Os transmissores ExTox operam com soluções de 
tecnologia em diferentes princípios de medição.  Em 
plantas de biogás ou aterros, a medição direta é im-
possível, portanto, é necessária a amostragem de gás 
do processo e medição externa.  A ExTox já forneceu 
mais de 2.500 destes dispositivos para plantas euro-
peias e trabalha com a Reconditec no Brasil.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Com a Reconditec, a ExTox já encontrou um excelente 
parceiro capaz de fornecer a companhias brasileiras 
todos os produtos e serviços de pós-venda que elas 
precisam. Buscamos encontrar usuários brasileiros 
interessados na tecnologia alemã de medição de gás. 

ExTox develops and produces stationary gas detection 
systems, to indicate dangers of explosion and for health 
caused by flammable and toxic gases. ExTox transmitters 
operate with technology solutions based on different 
measuring principles. In biogas plants or landfills direct 
measurement is impossible, so sampling from process 
gas and external measurement are required. ExTox al-
ready supplied 2.500+ such devices for European plants 
and works with Reconditec in Brazil.

PARTICIPATION OBJECTIVES
In Reconditec, ExTox already found an excellent partner 
company able to provide Brazilian companies with all the 
products and after-sales service they need. Now we are 
looking forward to meet Brazilian users interested in Ger-
man gas measurement technology. 
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Hephaestus Boiler Makers
Grécia/Greece
Ano de criação/Year of establishment: 1924
www.boiler.gr
Apostolos Malamakis, +30 2310 752459
a.malamakis@gmail.com

Nossa empresa foi fundada há 90 anos e temos gran-
de experiência em projeto, fabricação, instalação e iní-
cio de operação de sistemas de energia funcionando 
em combustíveis sólidos, de biomassa e de resíduos. 
Ademais, estamos particularmente voltados ao uso de 
resíduos de processos agrícolas e animais em energia 
útil. Os principais escopos de nosso negócio são a re-
dução de emissões de forma geral e recuperação de 
calor e uso como energia.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Implantar estudos de eficiência energética/redução de 
CO2 em clientes brasileiros, cooperar conosco na ins-
talação, início de operação e manutenção da recupera-
ção energética e de sistemas de energia provenientes 
de resíduos e biomassa.

We were established 90 years ago and we have large expe-
rience in the design, manufacture, installation and com-
missioning of energy systems running on solid, biomass 
and waste fuels. Furthermore we are particularly oriented 
in utilizing waste from agricultural and animal processes 
into useful energy. Reducing emissions in general and pro-
viding heat recovery for use as energy is the main scope of 
our business.

PARTICIPATION OBJECTIVES
To implement energy efficiency/CO2 reduction studies 
with Brazilian customers, to co-operate with us in install-
ing, commissioning and maintenance of energy recovery 
and waste and biomass energy systems.
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HoSt Biogas
Holanda/Netherlands
Ano de criação/Year of establishment: 1991
www.host.nl
Martine Klaver, +31 6520 54986
klaver@host.nl

A HoSt é um dos maiores fornecedores de sistemas de 
bioenergia na Europa. A experiência da HoSt está foca-
da no desenvolvimento tecnológico do processamento 
do fluxo de biomassa e no fornecimento de sistemas 
de energia renovável a partir da biomassa. A HoSt for-
nece plantas de biogás para a agricultura e para a in-
dústria, sistemas de modernização do biogás e plantas 
de calor e energia combinadas com biomassa.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estamos em busca de revendedor(es) para nosso equi-
pamento de modernização de biogás, o qual será pela 
venda, instalação local e manutenção. Também estamos 
interessados em encontrar parceiros que possam atuar 
como principal empreiteiro para projetos de biogás e bio-
massa e que necessitem um provedor de tecnologia. Par-
ceiros potenciais com rede de contatos existente, expe-
riência na área, organização com prestação de serviços 
24/7 e,  financeiramente grande o suficiente para atuar 
como principal empreiteiro, terão preferência.

HoSt is one of the largest suppliers of bioenergy systems in 
Europe. The expertise of HoSt focuses on the technological 
development of the processing of biomass streams and the 
supply of systems for renewable energy from biomass. HoSt 
supplies biogas plants for agriculture and industry, biogas 
upgrading systems and biomass fired combined heat and 
power plants.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Seeking dealer(s) for our biogas upgrading equipment, who 
would be responsible for sales, local installation and main-
tenance. Also interested in meeting partners who can act as 
main contractor for biogas or biomass projects and who 
need a technology provider. Potential partners with existing 
network, experience in the workfield, a 24/7 service organi-
sation and financially big enough to act as main contractor 
have a preference.
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L.E.E. Bio-Energy Conceps
Luxemburgo/Luxembourg
Ano de criação/Year of establishment: 2000
www.lee.lu
Jean Schummer, +352 26 783432
schummer@lee.lu

A L.E.E. s.a r.l é uma prestadora de serviços cuja prin-
cipal competência está no campo do biogás e da bioe-
nergia (processos “resíduos em energia”). Desenvolve-
mos conceitos técnicos integrados que combinam, de 
forma eficiente, diferentes tecnologias de biomassa 
para aprimorar a geração de energia renovável e fer-
tilizantes orgânicos. Nossos serviços incluem todos os 
aspectos, desde aconselhamento e estudos de viabili-
dade até construção, supervisão e operação de plan-
tas. Nosso tema principal é a criação de valor a partir 
de resíduos de forma sustentável.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
A L.E.E. está constantemente procurando expandir suas 
atividades e desenvolver projetos inovadores e desa-
fiantes no campo da bioenergia, da energia a partir de 
resíduos, nacional e internacionalmente. Parceiros co-
merciais potenciais devem ter contatos sólidos para o 
desenvolvimento e implantação de conceitos técnicos 
sustentáveis na criação de valor regional agregado, 
através da valorização de resíduos  e fontes de biomas-
sa para digestão anaeróbica/tecnologia de biogás.

L.E.E. s.a r.l is a service-oriented company with core com-
petences in the field of biogas and bioenergy (“waste to en-
ergy” processes). We develop integrated technical concepts 
that combine efficiently different biomass technologies to 
maximize the generation of renewable energy and organ-
ic fertilizers. Our services cover all aspects from advisory 
and feasibility studies to construction supervision and op-
eration of plants. Our guiding principle is the sustainable 
creation of value out of waste resources.

PARTICIPATION OBJECTIVES
L.E.E. is constantly looking for expanding its activities 
and developing innovative and challenging projects in 
the bioenergy, waste-to-energy field at the national and 
international level. Potential business partners should 
have solid contacts in the domain for developing and 
implementing sustainable technical concepts that create 
regional added-value by valorising a waste and biomass 
sources for anaerobic digestion/biogas technology.
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Linton & Robinson
Reino Unido/United Kingdom
Ano de criação/Year of establishment: 2011
www.lintonandrobinson.co.uk
Trevor Linton, +44 2871 730277
linton12560@gmail.com

A Linton and Robinson Environmental Ltd fornece uma 
gama de soluções de energia renovável e ambientais. 
Desenvolvemos uma solução que permite  a aplicação 
de turbinas de vento de pequena escala e digestores 
anaeróbicos (AD) off grid – geração distribuída. A gera-
ção em pequena escala pode ficar localizada remota-
mente em locais que não possuam qualquer conexão 
de rede disponível, com conexão de fase única, porém, 
que busquem o suprimento de energia em três fases ou 
advindo de rede fraca.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
O parceiro comercial ou distribuidor deve ter, preferen-
cialmente, uma equipe de apoio formada por engenhei-
ros elétricos. A partir da perspectiva de vendas, ele ne-
cessitaria ter bom entendimento do setor renovável para 
a produção de eletricidade.

Linton and Robinson Environmental Ltd supply a range of 
renewable energy and environmental solutions. We have 
developed a solution to enable small scale wind turbines 
and Anaerobic Digesters (AD) to be completely “off grid”. 
Meaning that the generator is totally independent from the 
Distribution Network Operator. Small scale generation can 
be situated in remote locations that have either no grid con-
nection available, have a single-phase connection but seek 
three phase supply or a weak grid.

PARTICIPATION OBJECTIVES
A business partner or distributor would be preferable with a 
support team of electrical engineers.  From a sales perspec-
tive they would need an good understanding of the renew-
able sector for the production of electricity.
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Metanogenia
Espanha/Spain
Ano de criação/Year of establishment: 2013
www.metanogenia.com
Francisco Cuadros, +34 924 289256
francisco@metanogenia.com

A Metanogenia é uma subsidiária da Universidade de 
Extremadura (Espanha), dedicada ao tratamento e 
valorização da energia de resíduos agroindustriais e 
lama de esgoto por meio da biometanização. A Meta-
nogenia realiza projetos de biogás industrial e possui 
importante componente de P&D para o aprimoramen-
to de processos microbiológicos, melhorando, desta 
forma, a produção de biogás. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estamos em busca de companhias que possuem uma 
ampla e sólida rede de clientes que possam ter proble-
mas com o gerenciamento de resíduos. Isto significa 
que a Metanogenia e nosso parceiro potencial podem 
ter uma relação lucrativa para realizar projetos de bio-
gás juntos, a partir de nosso know-how técnico e de 
seu posicionamento no mercado brasileiro.

Metanogenia is a spin-off of the University of Extremadura 
(Spain), dedicated to the treatment and energy valorization 
of agro-industrial waste and sewage sludge by means of bio 
methanization. Metanogenia performs industrial biogas 
projects and has an important component in R & D of opti-
mization of microbiological processes, and thus, maximize 
biogas productions. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are looking for companies with a wide and solid custom-
er network that may have a problem with their waste man-
agement. We look for Brazilian partners well positioned in 
the market in order to share our technical know-how with 
and meet profits together. 
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A Murphy Inventions Limited (MIL) é uma equipe fami-
liar de quatro colaboradores dedicados. A companhia 
foca no desenvolvimento de projetos ambientais que 
procuram reduzir a pegada de carbono. Desenvolve-
mos modelos de trabalho, provamos sua eficácia e 
os oferecemos para venda no mercado global. A MIL 
atualmente trabalha nos campos da Energia Marinha 
sustentável, Energia Solar e redução/reciclagem de 
emissão de metano na agricultura. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Reduzir a emissão de metano na agricultura e a polui-
ção das águas – reciclagem de metano, CO2 e econo-
mia de terra com agricultura leiteira melhorada que 
permita o restabelecimento de terra produtora de O2.

Murphy Inventions
Irlanda/Ireland
Ano de criação/Year of establishment: 2014
www.biocore.net
Thomas Murphy, + 353 01 2889003
murphylaure@gmail.com

Murphy Inventions Limited (MIL) is a family team of four 
dedicated employees. It focuses on the development of en-
vironmental projects which seek to reduce carbon footprint. 
We develop working models, prove their efficiency and of-
fer them for sale on the global marketplace. MIL currently 
works in the fields of sustainable Marine Energy, Solar Ener-
gy and reduction/recycling of methane emission in farming. 
It also is developing affordable housing which can accom-
modate a low carbon emission.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Reduce farming methane emission and water pollution - re-
cycling of methane, C02 and saving land with improved dairy 
farming to allow for reinstatement of 02 producing land.
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Companhia familiar operando há mais de 30 anos no 
negócio de triagem de resíduos. Especializada no pro-
jeto e fabricação de maquinário e linhas de triagem de 
resíduos. Know-how 100% interno e fabricação 100% 
Italiana.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Apresentar soluções para os problemas de resíduos bra-
sileiros (plantas pequenas de triagem descentralizada).

Parini
Itália/Italy
Ano de criação/Year of establishment: 1985
www.parinisrl.com
Fabio Parini, +39 0522 599990
f.parini@parinisrl.it

Family owned company operating for over 30 years in the 
waste sorting business. Specialized in the design and manu-
facturing of waste sorting machinery and waste sorting lines. 
100% internal know-how and 100% manufactured in Italy.

PARTICIPATION OBJECTIVES
To present solutions for the Brazilian waste problems (small 
decentralized sorting plants).
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A PlanET é uma construtora de plantas de biogás, ati-
va mundialmente desde 1998. Construímos plantas de 
biogás completas, entregamos componentes da planta 
e fornecemos serviços técnicos e biológicos. Nosso es-
copo de suprimento varia entre pequenas plantas de 
50 kW e grandes plantas de vários MW, usando resíduo 
industrial agrícola e biológico como restos de alimen-
tos e resíduos de matadouros.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
A PlanET está em busca de um parceiro confiável para 
venda e serviços interessado em trazer a indústria do 
biogás para o Brasil. Idealmente, o parceiro deve ser 
capaz de lidar com o seguinte: rede de clientes e aquisi-
ção, suporte ao cliente no que diz respeito à permissão 
para construção e aplicação de rede, gerenciamento 
do trabalho de construção civil local, gerenciamento e 
organização do material e mão de obra locais e suporte 
no canteiro de obra, pós-venda e suporte na operação.

PlanET Biogas
Alemanha/Germany
Ano de criação/Year of establishment: 2013
www.planet-biogas.com
Athaydes Leite, +49 2564 3950113
a.leite@planet-biogas.com

PlanET is a constructor of biogas plants, active worldwide 
since 1998. We construct complete biogas plants, deliver 
plant components and provide technical and biological ser-
vice. Our scope of supply ranges between small plants of 50 
kW and large plants of several MW, using agricultural and 
biological industrial waste like food leftovers and slaugh-
terhouse waste.

PARTICIPATION OBJECTIVES
PlanET is looking for a reliable sales and service partner, 
who is interested in bringing the biogas industry forward in 
Brazil. Ideally, the partner is able to handle the following: 
customer networking and acquisition, supporting custom-
ers with building permission and grid connection applica-
tion, managing local civil and construction work, managing 
and organising local material and labour, and on site after 
sale service and operation support.
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A Pro Materials Consulting Oy (PMC) tem atuado des-
de 1997 como consultora e representante comercial 
de negócios entre Brasil e Finlândia, especializando-se 
em bioenergia, bioeconomia e tecnologia limpa. A PMC 
está no Brasil como representante exclusivo da Envor 
Protech Oy, companhia de engenharia Finlandesa para 
plantas de biogás e biometano.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estamos em busca de novas informações sobre a indús-
tria de papel e celulose, etanol, tratamento de águas re-
siduais e indústria processadora de alimentos. Estamos 
procurando, também, companhias locais para operar 
como empreiteiras e subcontratadas em EPC.

Pro Materials Consulting Oy
Finlândia/Finland
Ano de criação/Year of establishment: 1987
www.latinamerica.fi
Kauko Matilainen, +358 14 618323
kauko.matilainen@gmail.com

Pro Materials Consulting Oy (PMC) has promoted since 1997 
as a consultant and commercial representative business 
between Brazil and Finland, specializing in the bio-energy, 
bio-economy and cleantech. PMC is in Brazil as the exclu-
sive representative of Envor Protech Oy, a Finnish engineer-
ing company for biogas and biomethane plants. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are searching additional information on the pulp and 
paper industry, ethanol industry, wastewater treatment 
and food processing industry. We are also searching for lo-
cal companies to operate as EPC contractors or as sub-con-
tractors.



5352

A S&C é uma companhia de tecnologia limpa com foco 
no tratamento de efluentes, água de esgoto, água 
subterrânea e água de superfície a partir de poluen-
tes, como metais pesados, óleos/solventes/PAH e car-
ga orgânica. A S&C também conduz tecnologias para 
conversão de produtos residuais orgânicos em biofer-
tilizantes, através de técnicas avançadas de compos-
tagem, e para produzir pellets de combustível a partir 
de produtos residuais, tais como lama de esgoto e sub-
produtos da agricultura, silvicultura e indústria. Uma 
terceira técnica é o pré-tratamento de fluxos de resí-
duo orgânico para produção de biogás.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
A S&C está em busca de cooperação com companhias 
já estabelecidas no gerenciamento de resíduos orgâ-
nicos para reuso como fornecedor de equipamento e 
insumos ativos ou como acordos de licenças.

Spikes & Cogs
Suécia/Sweden
Ano de criação/Year of establishment: 2010
www.spikescogs.com
Johan de Faire, +46 85 9922482
johan@defaire.se

S&C is a cleantech company focusing on treatment of efflu-
ents, sewage water, groundwater and surface water from 
pollutants, such as heavy metals, oils/solvents/PAH and 
organic burdens. S&C also runs technologies for convert-
ing organic waste products into bio-fertilizers by advanced 
composting techniques and to make fuels pellets from 
waste products such sewage sludge and by-products from 
agriculture, forestry and industry. A third technique is to 
pre-treat organic waste streams for biogas.

PARTICIPATION OBJECTIVES
S&C is looking for cooperation with companies already es-
tablished in waste management of organic waste for re-use 
as a supplier of equipment and active input goods or as 
licensing arrangements.
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A Syngulon está desenvolvendo tecnologias genéticas 
originais para a melhoria da eficácia de micro-organis-
mos envolvidos em qualquer bioprodução industrial, 
incluindo o biogás. A Syngulon apresenta uma nova 
tecnologia de seleção focando no controle de micro-
-organismos, a fim de aumentar a produtividade. A pa-
tente está baseada no uso da bacteriocina/imunidade 
em qualquer bactéria, fungo ou alga para crescimento 
controlado de micro-organismos.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estamos em busca de companhias que usam fermen-
tação microbiana interessadas nas seguintes questões 
chave: Aumento da produtividade / Contenção genéti-
ca / Prevenção de contaminações / Desvio genético / 
Seleção livre de antibióticos.

Syngulon
Bélgica/Belgium
Ano de criação/Year of establishment: 2013
www.syngulon.com
Guy Helin, +32 4 290 5549
ghelin@syngulon.com

Syngulon is developing original genetic technologies to 
improve the efficiency of microorganisms involved in any 
industrial bioproduction including biogas. Syngulon intro-
duces a new selection technology focusing on the control of 
microorganisms in order to increase the yield. The patent is 
based on the use of bacteriocin/immunity in any bacteria, 
yeast or algae for controlled growth of microorganisms.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are looking for companies using microbial fermentation 
looking for the following key issues: Yield increase / Gene 
containment / Contamination prevention / Genetic drift / 
Antibiotic-free selection.



5756

AALOK
Contagem/MG
Year of establishment/Ano de criação: 2001
www.aalok.com.br
André Santos, +55-31-33902301
andre@aalok.com.br

We are a technology based company, established in 2012 
with the mission of generating savings by developing effi-
cient solutions for the energy use. We work with 1) manage-
ment and monitoring of energy resources; 2) manufactur-
ing of public and industrial lamps with LED technology; 3) 
treatment of mine tailings for selective extraction of metal 
and resources production; 4) waste-to-energy technology.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Meeting suppliers of knowledge/technology/products/ser-
vices on the waste-to-energy sector.

Somos uma empresa de base tecnológica, criada em 2012 
com a missão de gerar economia desenvolvendo soluções 
eficientes para o uso de energia. Atuamos com 1) gestão 
e monitoramento de recursos energéticos; 2) fabricação 
de luminárias públicas e industriais com tecnologia LED; 
3) tratamento de rejeitos de mineração para extração se-
letiva de metais e produção de recursos; 4) tecnologias 
waste-to-energy.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Encontrar fornecedores de conhecimento/tecnologia/
produtos/serviços no setor de waste-to-energy.
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Agregare Soluções Ambientais
Cascavel/PR
Year of establishment/Ano de criação: 2008
www.agregare.com.br
Átila Saraiva de Rezende, +55-045-32235713
atila@agregare.com.br

Agregare Soluções Ambientais receives agroindustry waste 
and transforms it in organic fertilizer through composting. 
About 2,000 tons of waste is received per month, creat-
ing about 1,000 tons of organic fertilizer. The main wastes 
received are: float sludge, hatchery waste, flour factory 
waste, slaughterhouse waste, boiler ashes, among others.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We search for partners that work on the development of 
Technologies for waste management, engineering and 
implementation of Biogas projects; manufacturing or 
supplying of biodigestors and other equipment, compost, 
waste collection and transport, technology and equip-
ment for sorting, energy generation through waste from 
agroindustry and animal waste.

A Agregare Soluções Ambientais recebe resíduos da 
agroindústria e os transforma em fertilizante orgâni-
co, através de compostagem. São recebidas cerca de 
2.000 toneladas de resíduos por mês, gerando  1.000 
toneladas de fertilizante orgânico, aproximadamente. 
Os principais resíduos recebidos são: lodo de flota-
dor, resíduos de incubatório, resíduos de fábrica de 
farinha, resíduos de abatedouros, cinza de caldeira, 
entre outros.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Buscamos parceiros que atuam em desenvolvimen-
to tecnologias para gestão de resíduos, engenharia 
e implantação de projetos de Biogás, fabricação ou 
fornecimento de biodigestores e outros equipamen-
tos, compostagem, coleta e transporte de resíduos, 
tecnologias e equipamentos para triagem, geração de 
energia a partir de resíduos de origem da agroindús-
tria  e dejetos de animais.
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Alber Energia
Vitória/ES
Year of establishment/Ano de criação: 2015
www.alberenergia.com.br
Fabio Quintella, +55-27-996215001
fabio@alberenergia.com.br

We are a service provider company specialized in devel-
oping engineering solutions through renewable and clean 
energy, focused on the commercial and corporate market. 
Our team has engineers with over 30 years of experience 
in large projects on the national and international market.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We search for commercial partners for enabling the cre-
ation of renewable energy  projects , specially, forfinanc-
ing partners to these projects.

Somos uma empresa de prestação de serviços dedica-
da ao desenvolvimento de soluções de engenharia a 
partir de energia renovável e limpa, com foco no mer-
cado comercial e empresarial. Nossa equipe dispõe de 
engenheiros com 30 anos de experiencia em projetos 
de grande porte no mercado nacional e internacional.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Buscamos parceiros comerciais para viabilizar projetos 
de geração de energia renovável. Principalmente par-
cerias para  financiamento destes projetos.



6362

AMB Engenharia Ambiental
Porto Alegre/RS
Year of establishment/Ano de criação: 2016
www.ambengenharia.com
Heitor Campana, +55-51-992169469
heitor_campana@hotmail.com

Environmental engineering company focused on projects 
and management consulting. The main subject is the stra-
tegic management and planning of solid waste. It took 
part of the last edition of the Program and had good re-
sults (5 partnerships were submitted). 

PARTICIPATION OBJECTIVES
AMB Engenharia searches for partners with technical solu-
tions for biogas management towards the new resolutions 
of ANP and ABIOGÁS. It also searches for solutions on the 
doubts related to municipal solid waste management and 
private investments (clusters of regional waste). Always with 
the intention of improving the treatment process, mitigat-
ing the production of waste and greenhouse gases effects.

Escritório de engenharia ambiental com foco em proje-
tos e consultoria de gestão. A área principal é o gerencia-
mento e planejamento estratégico de resíduos sólidos. 
Participou da edição passada do Programa e teve resul-
tados animadores (foram encaminhadas 5 parcerias).

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
A AMB Engenharia procura parceiros com soluções tec-
nológicas para a gestão do biogás frente as novas reso-
luções da ANP e ABIOGÁS. Também procura soluções 
nas questões relacionadas a  gestão de resíduos sóli-
dos municipais e de investimentos privados (clusters 
de resíduos regionais).  Sempre no intuito de otimizar 
o processo de tratamento, mitigando a produção de 
rejeito e gases de efeito estufa.
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Arueira Ambiental
São Paulo/SP
Year of establishment/Ano de criação: 2015
www.arueira.com
André Mantovani, +55-11-981369664
andre@arueira.com

Arueira Ambiental is a company that deploys manage-
ment projects of solid, dry and organic waste, on large 
commercial establishments. Our projects offer a reduc-
tion on environmental impact, increase of recyclable ma-
terial generation, income with the sale of those recyclable 
materials and reduction of collection costs. We also do 
locally the accelerated composting of organic waste for 
fertilizing gardens and use on the production of urban 
vegetable garden.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We search for new compost Technologies, management 
tools of waste management projects and new technologies 
for biogas production.

A Arueira Ambiental é uma empresa que implanta proje-
tos de gestão de resíduos sólidos, secos e orgânicos, em 
estabelecimentos comerciais de grande porte. Nossos 
projetos proporcionam redução de impacto ambiental, 
aumento da geração de materiais recicláveis, receitas 
com a venda dos mesmos e redução de custos de cole-
ta. Também fazemos localmente a compostagem acele-
rada dos resíduos orgânicos para uso em adubação de 
jardins e na produção de hortas urbanas.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Procuramos novas tecnologias de compostagem, fer-
ramentas de gestão de projetos de gestão de resíduos 
e novas tecnologias para produção de biogás.
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Biociclo
Taubaté/SP
Year of establishment/Ano de criação: 2017
www.biociclocompostagem.com.br
Robson Correa Leite, +55-12-991530136
contato@biociclocompostagem.com.br

We conduct the domestic collection of organic waste by 
bikes. All waste is transformed into fertilizer through the 
composting process, avoiding the emission of a large quan-
tity of harmful gas. At the end of each month we return to 
clients the fertilizer created or a seeding of greens and also 
a report detailing the quantity of compost waste generated 
by  each client and the amount of gas emissions avoided. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
We search for partners to help us expand and for reach-
ing a large number of people out, so that everybody can 
understand that organic waste is not garbage and that it 
can be transformed on a source of life again, closing the 
food cycle.

Realizamos a coleta domiciliar de resíduos orgânicos 
com uso de bicicletasTodo o resíduo é transformado 
em adubo através do processo de compostagem, dei-
xando de emitir uma maior quantidade de gases noci-
vos. No final de cada mês devolvemos o adubo gerado 
para os clientes ou uma muda de hortaliça e também  
um relatório que detalha as quantidades de resíduos 
compostados por cada cliente e total das emissões de 
gases evitadas.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Procuramos parceiros para expandir e poder chegar a 
um maior número de pessoas, para que todos enten-
dam que os resíduos orgânicos não são lixo, e podem 
ser transformados em fonte de vida novamente, fe-
chando o ciclo dos alimentos.
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Biorecycle
Itaporanga D’Ajuda/SE
Year of establishment/Ano de criação: 2009
www.biorecycle.com.br
Alan Fraga, +55-79-32641552
alan@biorecycle.com.br

Biorecycle is a company specialized on the complete man-
agement of industrial waste. , we intend to avoid or reduce 
the waste generation on the source by applying certain 
techniques and procedures that maximize the reutiliza-
tion and recycling of waste, offering all types of disposing, 
such as co-processing, composting, incineration, disposal 
in  landfill and others. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
Biorecycle’s objective is to search for partners to imple-
ment new technologies to waste disposal on the Northeast 
of Brazil, aiming to encourage the exchange of experiences 
and to search for low carbon emission technologies and 
processe,The Northeast of Brazil is affected by the lack of 
these technologies and companies that apply such proce-
dures for the management of waste.

A Biorecycle é uma empresa especializada no Geren-
ciamento total dos resíduos industriais, com técnicas e 
procedimentos que visam evitar ou reduzir a geração 
de resíduos na fonte e maximizar o reaproveitamento 
e reciclagem dos resíduos, oferecendo todos os tipos 
de destinação para coprocessamento, compostagem, 
incineração, despejo em aterros e outros. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
O objetivo da Biorecycle e buscar parcerias para im-
plantação de novas tecnologias para a destinação dos 
resíduos da região Nordeste do Brasil, visando fomen-
tar o intercâmbio de experiências e buscar tecnologias 
e processos de baixa emissão de carbono. A região 
Nordeste do Brasil sofre muito pela falta destas tec-
nologias e de empresa que aplicam os procedimentos 
adequados para a gestão de resíduos.
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Boomera
São Paulo/SP
Year of establishment/Ano de criação: 2011
www.boomera.com.br
Guilherme Brammer, +55-11-23085175
gui.brammer@boomera.com.br

Boomera is a Circular Engineering company that was cre-
ated with the objective of changing the way products are 
planned, produced, consumed and reused. Like the prin-
ciple of biomimetics (to use the nature as an example of 
source of inspiration), the goal of the circular engineering 
is that the raw-materials already available on the society 
are used accordingly so we design  products that use these.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We search for partners that care about the way products 
are planned, manufactured and disposed, so that every-
thing can be transformed and reused.

A Boomera é uma empresa de Engenharia Circular que 
nasceu com o propósito de mudar a forma como pro-
dutos são pensados, produzidos, consumidos e rea-
proveitados. Como no princípio da biomimética (utili-
zar a natureza como exemplo e fonte de inspiração), o 
objetivo da engenharia circular é usar a matéria-prima 
disponível na sociedade da forma apropriada. Nós de-
senhamos produtos que aproveitam esse material.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Buscamos por parceiros que, como nós, se preocupam 
com a forma como os produtos atuais são idealizados, 
fabricados e descartados. Tudo pode ser transforma-
do e reaproveitado.
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Casológica
São Caetano do Sul/SP
Year of establishment/Ano de criação: 2014
www.casologica.com.br
Luiz Guilherme Gomes Barbosa, +55-11-975424393
guilherme@casologica.com.br

We are a company formed by biologists and environmen-
tal engineers that have the following among its main activ-
ities: the commercialization of home composting devices, 
the resale of organic processing machines for large waste 
generators, in addition to waste management and envi-
ronmental educational projects.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are searching for new technologies related to compost-
ing and waste management, in addition to showcase our 
work to partners.

Somos uma empresa idealizada por biólogos e enge-
nheiros ambientais que tem entre suas principais ativi-
dades as seguintes: comercialização de composteiras 
domésticas, a revenda de máquinas processadoras de 
orgânicos para os grandes geradores, além da gestão 
de resíduos e projetos de educação ambiental.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Procuramos novas tecnologias relacionadas a compos-
tagem e gestão de resíduos, além de divulgar nosso 
trabalho aos parceiros.
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CHP Brasil
Rio de Janeiro/RJ
Year of establishment/Ano de criação: 2011
www.chpbrasil.com.br
Péricles Pinheiro Filho, +55 21 9889 94849
pericles@chpbrasil.com.br

Brazilian manufacturer of natural gas, biomethane and 
biogas generators. We offer solutions for energy genera-
tion projects through biogas or biomethane from landfills 
or wastewater treatment plants.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are searching for partners with technology for siloxane 
filters and technologies for exploiting the energy potential 
of organic waste, Also  seeking partners with available  fi-
nancial resources for developing projects in Brazil, such 
as investment funds for stockholding participation on the 
company’s capital. We are searching for partners for the 
commercialization of CHP generators outside Brazil, as 
well as funds for research and development of sustainable 
technologies.

Fabricante brasileira de geradores a gás natural, biome-
tano e biogás. Fornecemos soluções para projetos de 
geração de energia por meio de biogás ou biometano 
proveniente de aterros sanitário ou estações de trata-
mento de esgoto.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Busca de parceiros que possuam tecnologia na filtra-
gem de siloxano e tecnologias de aproveitamento do 
potencial energético do resíduo orgânico. Procura tam-
bém parceiros com recursos financeiros para desen-
volvimento de projetos no Brasil, tais como fundos de 
investimento para participação acionária no capital da 
empresa. Parceiros para comercialização de geradores 
CHP no exterior. Fundos para pesquisa e desenvolvi-
mento de tecnologias sustentáveis.
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Cofama
Araruna/PR
Year of establishment/Ano de criação: 1985
www.cofama.com.br
Fabio Carlos Bonato, +55 44 3562 1426
fabio@cofama.com.br

Cofama is a manufacturer of machines for the production 
of polyurethane foam and the EPU conformation in prod-
ucts, foam coat, mattresses, upholstery supplements, 
shoes. The company has a high technology for manufac-
turing its products, also with the technology in embedded 
automation for most of them. It works with the largest EPU 
manufacturers of the country and Latin America.

PARTICIPATION OBJECTIVES
To find new Technologies for the use or reuse of industrial 
waste, in addition to contact new partners, new ideas for 
the investment in new products and new markets.

A Cofama é fabricante de máquinas para a produção 
de espuma de poliuretano e a conformação da EPU em 
produtos, mantas de espuma, colchões, suplementos 
para estofados, calçados. Possui altíssima tecnologia 
na fabricação de seus produtos, em sua grande maio-
ria,  com tecnologia em automação embarcada. Traba-
lha com os maiores fabricantes de EPU do país e da 
América Latina.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Encontrar novas tecnologias para a utilização ou rea-
proveitamento de resíduos industriais, além do con-
tato com novos parceiros, novas idéias para o investi-
mento em novos produtos e novos mercados.
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COOPERFLOREST
Igarassu/PE
Year of establishment/Ano de criação: 2014
www.cooperflorest.com
Godofredo Nadler, +55 81 412 10012
cooperflorest@gmail.com

COOPERFLOREST is a cooperative focused on the environ-
ment and sustainability, working with Carbon Markets, 
Solar Energy, Projects for Solid Waste Treatment and with 
Export Canada Program.

PARTICIPATION OBJECTIVES
To find a partner company that offers simple and not ex-
pensive solutions for Biogas and waste treatment to be 
implemented in organizations of small producers in the 
Northeast of Brazil.

COOPERFLOREST é uma Cooperativa com foco em 
meio ambiente e sustentabilidade trabalhando nas 
áreas de Créditos de Carbono, Energia Solar, Projetos 
de Tratamento de Resíduos Sólidos e com o Programa 
Exporta Canadá.

OBJETIVOS DA PARTICIPAÇÃO
Conseguir uma empresa parceira que forneça soluções 
simples e baratas na área de biogás e no tratamento 
de resíduos para serem implantados em associações 
de pequenos produtores no Nordeste.
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EBM Bioenergia
Foz do Iguaçu/PR
Year of establishment/Ano de criação: 1994
www.ebmbioenergia.com.br
Luiz Cláudio Oliveira, +55 45 99965 3195
luizclaudio@ebmbioenergia.com.br

EBM BIOENERGIA develops projects for the energy genera-
tion through biogas that is produced by processing the ma-
terial contained in the organic fraction of waste from the 
processing of food, beverages and agribusiness. It uses Hu-
mid Anaerobic Reactor and Continuous Flow, Recirculation 
between Phases and High Solid Concentration. During the 
processing it produces gas for industrial use, biogas, bio-
methane, energy and biofertilizers, among other products.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Looks for a partnership with companies from EU for the 
development of Information System, Automation and 
Control, Mediation and Treatment of gas generated on the 
System of biogas and industrial gas production through 
the processing of urban solid waste, processing of food, 
beverages and agribusiness production.

A EBM BIOENERGIA desenvolve projeto para geração 
de energia elétrica a partir de Biogás produzido por 
processamento da matéria contida na fração orgânica 
de resíduos de processamentos de alimentos, bebidas 
e agronegócios. Utiliza Reator Anaeróbio Úmido e Flu-
xo Continuo, Recirculação entre Fases e Alta Concen-
tração de Sólidos.  No processamento são  produzidos 
gases de uso industrial, Biogás, Biometano, Energia 
elétrica, Biofertilizantes dentre outros produtos.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Celebração de parceria com empresas da UE para de-
senvolvimento de Sistema de Informação, Automação 
e Controle, Medição e Tratamento de gases gerados no  
Sistema de produção de Biogás e Gases de uso indus-
trial  a partir do processamento de resíduos  sólidos 
urbanos,  processos de produção de alimentos,  bebi-
das e agronegócio.
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Fornari Indústria
Concórdia/SC
Year of establishment/Ano de criação: 2008
www.fornariindustria.com.br
Luciane Fornari, +55 49 344 22421
luciane@fornariindustria.com.br

Our company is specialized on the manufacturing of ma-
chines and equipment for the Agribusiness, especially for 
the Industrial Aviculture sector - chicken and eggs. We also 
work on the pig farming activities and dairy cattle breed-
ing sector providing solutions for the separation of solid 
and liquid waste. We work across the Brazilian territory.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are searching for companies looking for partners for 
the equipment manufacturing in BRAZIL (joint venture) or 
sole manufactures. We are also seeking companies that 
have energy generation technologies and for water treat-
ment and reuse on the cleaning of installations at rural 
properties.

Nossa empresa especializada em fabricação em ma-
quinas e equipamentos para o Agronegócio princi-
palmente no setor de Avicultura industrial -  frangos 
e ovos, também.  Atuamos também no setor de sui-
nocultura e bovinocultura do leite com  soluções para 
separação de dejetos sólidos e líquidos. Atuamos em 
todo território brasileiro.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Buscamos empresas que procurem parceiros para fa-
bricação de equipamentos no BRASIL (joint venture) 
ou apenas como fabricantes. Também buscamos em-
presas que tenham tecnologias para geração de ener-
gia e para tratamento de água para reuso na limpeza 
de instalações de propriedades rurais.
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Green Representação
Joinville/SC
Year of establishment/Ano de criação: 2015
Luiz Francisco Ferreira, +55 47 3425 5457
lf_ferreira@hotmail.com

GREEN is a commercial representative company; it acts at 
the national level offering solutions for the use of biogas en-
ergy  as well as mud drying from effluent-treatment plants.

PARTICIPATION OBJECTIVES
To have a closer partnership and business relations with 
companies willing to work in the Brazilian market of bio-
gas and biomethane in landfills, effluent-treatment plants 
as well as in food and agribusiness industries.

A GREEN é uma empresa de representação comercial 
que atua em nível nacional oferecendo soluções para 
aproveitamento energético de biogás bem como seca-
gem de lodos de estação de tratamento de efluentes.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Estreitar relações comerciais e aproximar-se de em-
presas interessadas em trabalhar o mercado Brasileiro 
de Biogás e Biometano tanto na área de aterros sani-
tários, em estações de tratamento de efluentes, bem 
como em indústrias alimentícias e agronegócios.
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Instituto CO2 Zero
Brasília/DF
Year of establishment/Ano de criação: 2012
www.co2zero.eco.br
Marcus Andrey Vasconcellos, +55 61 3971 2433
marcus.andrey@co2zero.eco.br

Instituto CO2 Zero has the objective of promoting, sup-
porting and developing actions on behalf of the society, 
through scientific studies on GHG (greenhouse gases) miti-
gation management  from its main factor of emission. Also 
works with environmental studies, research and innova-
tion, focusing on the defense, preservation, conservation, 
recovery and sustainability of the environment, in order to 
maintain the life quality of the living beings. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
Partners interested in long term relations with a modern 
and dynamic organization that could support the techni-
cal capacity building as well cooperate with fundraising 
for the implementation of Green solutions.

O Instituto tem como finalidade promover, apoiar e de-
senvolver ações no interesse da sociedade, através de 
estudos de caráter científico na gestão de mitigação de 
GEE – Gases de Efeito Estufa e dos seus principais fato-
res de contribuição de emissões. Atua também em edu-
cação ambiental, pesquisa e inovação, primando pela 
defesa, a preservação, a conservação, a recuperação 
e a sustentabilidade do meio ambiente, objetivando a 
manutenção da qualidade de vida dos seres viventes. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Parceiros que possuam interesse em estabelecer re-
lações de longo prazo com uma instituição moderna e 
dinâmica e que possam dar suporte de capacitação téc-
nica e para colaborar com a captação dos recursos para 
implementação das soluções verdes.
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Instituto Lixo e Cidadania - ILIX
Curitiba/PR
Year of establishment/Ano de criação: 2003
www.institutolixoecidadania.org.br
Rejane Paredes, +55 41 3079 8620
rejane@ilix.org.br

ILIX serves people in social and personal risk, especially 
those whose main income comes from the sales of recy-
clable materials. Throughout more than 13 years of work, 
ILIX has been developing projects and promoting debates 
about the importance of the work of scavengers of recycla-
ble material and their respective social inclusion, income 
generation and improvement of life quality.

PARTICIPATION OBJECTIVES
ILIX supports over 100 organizations and cooperatives 
that intend to transform PEAD, PP, PEBD and ABS into 
plastic granules that may be commercialized directly with 
the industries using such raw-materials to produce plastic 
items, consequently, offering an increase on the scaven-
gers’ income.

O ILIX atende as pessoas em estado de risco social 
e pessoal, especialmente aquelas que  tem como 
principal fonte de renda a venda do material reci-
clável. Ao longo desses mais de 13 anos de trabalho 
o ILIX vem desenvolvendo projetos e promovendo 
debates direcionados para o reconhecimento da 
importância da categoria profissional de catador 
de material reciclável, e da inclusão social, geração 
de renda e melhoria da qualidade de vida.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
O ILIX apóia mais de 100 associações e cooperativas 
que pretendem transformar o PEAD, PP, PEBD e o 
ABS, em grânulos de plásticos, que será comerciali-
zada diretamente com as indústrias que utilizam esta 
matéria prima para fabricar artefatos plásticos e, 
conseqüentemente, proporcionando um aumento na 
renda dos catadores.
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Methanum Resíduo e Energia
Belo Horizonte/MG
Year of establishment/Ano de criação: 2009
www.methanum.com
Felipe Gomes, +55 31 3024 1080
felipe@methanum.com

An innovation company focused on the technological de-
velopments related to the waste management and ener-
gy. Its mission is to transform waste into resources and 
energy through the research and development of tech-
nologies and solutions that promote the economical de-
velopment combined with the preservation of the energy 
resource base. It acts on the development of technologies 
for the energy generation from municipal, industrial and 
agriculture waste and effluents.

PARTICIPATION OBJECTIVES
The company is searching for strategic partners for the 
“tropicalization”of technologies  in order to make it fea-
sible, technically and economically viable to the Brazilian 
and to south and central America. Intends to supply tech-
nologies for the organic waste and effluent management 
and treatment, automation, monitoring and control, turn-
key solutions; Training, with main focus on RSU, industrial 
liquid effluents, vinasse and cattle and pig waste.

É uma empresa de inovação focada no desenvolvi-
mento tecnológico relacionados a gestão de resíduos 
e energia. Com a missão de transformar resíduos em 
recursos e energia por meio da pesquisa e desenvol-
vimento de tecnologias e soluções que promovam o 
desenvolvimento econômico aliado a preservação 
da base de recursos energéticos. Sua atuação é no 
desenvolvimento de tecnologias para a geração de 
energia a partir de resíduos e efluentes municipais, 
industriais e do setor agrícola.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Busca por parceiros estratégicos para a tropicalização 
de tecnologias de modo a viabilizar técnica e economi-
camente ao mercado brasileiro e das américas sul e cen-
tral. Busca oferecer tecnologias para gestão e tratamen-
to de resíduos e efluentes orgânicos, automação, moni-
toramento e controle, soluções turn-key,; Treinamento 
e capacitação, com foco principal em RSU, efluentes 
líquidos industriais, vinhaça, dejetos suínos e de gado.
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Morada da Floresta
São Paulo/SP
Year of establishment/Ano de criação: 2009
https://moradadafloresta.eco.br
Claudio Spinola, +55 11 2503 0036
claudio@moradadafloresta.eco.br

Morada da Floresta develops and offers solutions for or-
ganic waste composting on  its generation spot, such as 
home composting in condominium, schools, industries, 
etc. We recently launched a domestic composting device 
with an innovative and different design for houses and 
apartments.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Our main objective is to find partners and buyers inter-
ested on selling our domestic composting device (http://
humi.eco.br/) in Europe . We would also like to meet sup-
pliers of products for composting solutions in small and 
large scale, apps and IoT products related to composting 
and monitoring of organic waste collection.

A Morada da Floresta desenvolve e oferece soluções 
para a compostagem dos resíduos orgânicos no pró-
prio local de geração, como compostagem doméstica 
em condomínios, nas escolas, nas indústrias, etc. Re-
centemente lançamos uma composteira doméstica 
projetada para casa e apartamentos com um design 
inovador e diferenciado. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Nosso principal objetivo é encontrar parceiros e com-
pradores interessados em vender a nossa compostei-
ra doméstica (http://humi.eco.br/) na Europa. Também 
temos interesse em conhecer fornecedores de produ-
tos voltados para soluções em compostagem de pe-
quena e grande escala, aplicativos e produtos de IoT 
relacionados a monitoramento da compostagem e co-
leta de resíduos orgânicos.
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Nitron Gases
Manaus/AM
Year of establishment/Ano de criação: 1997
www.nitrongas.com.br
Fabio Soares, +55 92 3615 1783
fabio.soares@nitrongas.com.br

Air gas industry with big future capacity for capturing 
CO2 directly from the atmosphere and activities of for-
est preservation. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
Carbon gas commercialization and forest preservation.

Indústria de gases do ar com grande capacidade futura 
para captura de CO2 diretamente da atmosfera e ativi-
dades de preservação da floresta. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Comercialização de gás carbônico e preservação da 
floresta viva.
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OWG
Rio de Janeiro/RJ
Year of establishment/Ano de criação: 2011
www.owg.com.br
Marco Salvati Cristellotti, +55 21 2553 3501
mc@owg.com.br

Engineering company focused on using waste for energy 
generation,with a two-track solutions: for volatile waste 
and biogas plants of high output; also solutions for lig-
nocelluloses waste with boilers and traditional steam tur-
bines and ORC - Organic Rankine Cycle.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Partners interested in be part of consortium and of an 
SPE for specific ongoing projects in both  indicated sectors 
above. Suppliers of key technology and financial partners. 
Place of the projects: Rio de Janeiro and São Paulo.  

Empresa de engenharia com foco em aproveitamento 
de resíduos para geração de energia com duas linhas 
principais de soluções: para resíduos voláteis plantas 
de biogás de alto rendimentoe: Solução para resíduos 
ligno-celulósicos soluções com caldeiras e turbinas tra-
dicionais a vapor e ORC  - Organic Rankine Cycle.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Parceiros interessados em ingressar consórcios e SPE 
para projetos específicos em fase de andamento em 
ambos os setores indicados acima. Fornecedores de key 
technology e parceiros financeiros. Local dos projetos 
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.  
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Pragma Soluções
Brasília/DF
Year of establishment/Ano de criação: 2014
www.pragma.eco.br
Dione Manetti, +55 61 3225 6142
dione.manetti@gmail.com

We act as a connection between segments that search 
innovative solutions for overcoming challenges and le-
veraging businesses. We are experts in the elaboration of 
technical solutions that connect workers, companies and 
governments. We have a wide network of relationships 
with community leaders, civil organization, companies 
and professionals from different areas of knowledge with 
large experience in preparing, planning, managing and 
evaluating projects.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Exchange knowledge, develop projects in partnership, de-
velop new methods of work, identify business opportuni-
ties and conduct business partnerships.

Atuamos como um elo entre segmentos que buscam 
soluções inovadoras para superar desafios e alavan-
car negócios. Somos especializados na formulação 
de soluções técnicas que conectam trabalhadores, 
corporações e governos. Temos uma ampla rede de 
relações com lideranças comunitárias, organizações 
civis, empresas e profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, em todo o Brasil. Formada por profis-
sionais com grande experiência em elaboração, pla-
nejamento, gerenciamento e avaliação de projetos.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Trocar conhecimento, desenvolver projetos em conjun-
to e novas metodologias de trabalho, identificar oportu-
nidades de negócio e realizar parcerias de negócio.
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R E Castro Avila & Cia
Boa Vista/RR
Year of establishment/Ano de criação: 2008
www.rcengenhariarr.com.br
Luiz Mario Avila, +55 95 3623 7986
lms.avila@yahoo.com.br

Grupo Avila Engenharia has operated for 20 years in Rorai-
ma, contributing for the development of the state through 
road construction projects and supervision, planialtimet-
ric topographic survey of lands, creation and execution 
of works, plotting, copies, scan, evaluation, investigation 
and with the service of collection of debris . We have initi-
ated recently a plant for construction waste.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Partners to supply equipment and solutions for improving 
the use of the construction waste in the recycling plant.

O Grupo Avila Engenharia atua há 20 anos em Rorai-
ma, contribuindo para o desenvolvimento do estado, 
através de projetos e fiscalização de construção de es-
tradas, levantamento topográfico plani-altimétrico de 
terrenos, elaboração e execução de obras, plotagens, 
cópias, escaneamentos, avaliações, perícias e com o 
serviço de recolhimento de entulhos. Ultimamente , 
iniciando fábrica de resíduos da construção.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Procuro parceiros no fornecimento de equipamentos 
e soluções para melhorar a utilização de resíduos da 
construção na fábrica de reciclagem.
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SANergya operates in the development of projects, imple-
mentation, operation, maintenance of effluent-treatment 
stations and eco-efficiency biomethanization for vehicular 
use and/or net injection of natural gas. The company also 
acts on the upgrade area of ETEs, focusing on biometh-
anization and on the closed cycle to the enhancement of 
byproducts as biomethane compressed and/or liquefied, 
elemental sulphur and biocompost.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Supplying of compression systems and/or biomethane liq-
uefaction; supplying of large tanks to assembly reactors 
and biodesulfurization towers.

A SANergya atua no desenvolvimento de projeto, im-
plantação, operação e manutenção de estações de tra-
tamento de efluentes e biometanização ecoeficiente 
para uso veicular e/ou injeção na rede de gás natural. 
Também atua na área de upgrade de ETEs focando a 
biometanização e ciclo fechado para a valorização de 
subprodutos na forma de biometano comprimido e/ou 
liquefeito, enxofre elementar e biocompostagem.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Fornecimento de sistemas de compressão e/ou de 
liquefação de biometano; fornecimento de megatan-
ques para montagem de reatores e torres de biodes-
sulfurização.

SANergya
Taubaté/SP
Year of establishment/Ano de criação: 2015
Ederaldo Godoy Junior, +55 12 99115 9451
godoyjr17@gmail.com.br



105104

TECFAG aims to promote technological and socio-environ-
mental development, focusing on the service integration 
and applied research at the Centro Universitário. TECFAG 
counts with fully prepared labs and a highly trained team 
of researchers and technicians to support public and pri-
vate companies, working on the service, research, devel-
opment and innovation sectors.

PARTICIPATION OBJECTIVES
To search for partnership opportunities with groups, orga-
nization and companies in Brazil and in foreign countries, 
that have potential to straighten the research and devel-
opment capacities.

TECFAG tem como objetivo promover o desenvolvi-
mento tecnológico e socioambiental, tendo como foco 
a integração de serviços e pesquisas aplicadas do Cen-
tro Universitário. O TECFAG conta com laboratórios 
capacitados e equipe de pesquisadores e técnicos 
altamente qualificados, buscando atender empresas 
públicas e privadas, atuando no setor de serviços, pes-
quisa, desenvolvimento e inovação.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Procurar oportunidades de colaboração com grupos, ins-
tituições e empresas no País e no exterior, que tenham o 
potencial de fortalecer as competências de pesquisa e de-
senvolvimento.

TECFAG – Centro Tecnológico da Fundação 
Assis Gurgacz
Cascavel/PR
Year of establishment/Ano de criação: 1999
www.fag.edu.br/tecfag
Roberson Parizotto, +55 45 3321 3780
tecfag@fag.edu.br
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Translogistics conducts the Integral Management of haz-
ardous, non- hazardous and recyclable Industrial Waste 
and Tailing (reclassification, handling, collect, transport 
and final disposal), with specialized services with a com-
plete focus on the client’s needs and extreme care with the 
Environment. Our clients are large and medium industries 
of Automotive, Cellulose, Energies, Petrochemical Sectors, 
among others. We also work with Industrial gardening and 
we are entering in the solar energy sector.

PARTICIPATION OBJECTIVES
We are searching for companies to partner with on the 
sectors of solid waste management and its several Tech-
nologies, such as cargo vehicles, compactors, lifting, con-
veyors, packers, techniques for final disposal and organic 
waste compost. Such partnership can be an association 
on our company, commercial representation, creation of 
a new company, etc.

A Translogistics realiza o Gerenciamento Integral de 
Resíduos e Rejeitos Industriais (descaracterização, ma-
nuseio, coleta, transporte e destinação final) perigo-
sos, não perigosos e  recicláveis, com serviços especia-
lizados, atuando com o foco total no cliente e máximo 
cuidado com o Meio Ambiente, . Nossos clientes são 
grandes e médias indústrias das áreas Automobilística, 
Celulose, Energias, Petroquímica, entre outras. Atua-
mos também com Jardinagem Industrial e iniciando na 
área de Energia Solar.

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Procuramos empresas para iniciarmos parcerias nas 
áreas de gestão de resíduos sólidos e as suas diversas 
tecnologias, tais como veículos de carga, compactadores, 
içamento, esteiras, acondicionadores, técnicas de desti-
nação final e compostagem de resíduos orgânicos. Tal 
parceria poderá ser participação em nossa empresa, re-
presentação comercial, formação de nova empresa, etc.

Translogistics
Salvador/BA
Year of establishment/Ano de criação: 2004
www.translogistics.com.br
Carlos Santos, +55 71 3341 7578
carlos@translogistics.com.br
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We offer services for collection and management of sol-
id waste, focusing on the composting process. We have a 
composting unit in Boituva, São Paulo, and we also pro-
pose the installation of these systems in condominium 
and municipalities. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
Seeking solutions that decrease the composting process-
ing time, and also interested in getting acquainted with 
waste collection equipment and treatment, in general. We 
are searching for partners that are interested in imple-
menting local projects.

Oferecemos serviços de coleta e gerenciamento de 
resíduos sólidos, com foco no processo de compos-
tagem. Possuímos uma unidade de compostagem em 
Boituva-SP. E também propomos a instalação de siste-
mas em condomínios e municípios. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Buscamos encontrar soluções que diminuam o tem-
po de processamento de compostagem, além de es-
tarmos interessados em conhecer equipamentos de 
coleta e tratamento de resíduos de uma forma geral. 
Procuramos também parceiros que estejam interessa-
dos na implementação de projetos locais.

Verdes Ares
Boituva/SP
Year of establishment/Ano de criação: 2015
http://verdesaresboituva.wixsite.com/ 
verdes-ares
Mauricio Mamede, +55 15 3263 2683
verdesares.boituva@gmail.com



111110

Virtú Ambiental is a company that has the mission to con-
tribute to the sustainable development, offering consulting, 
engineering and strategic management services in the envi-
ronmental sector. Effluent Treatment and Waste Manage-
ment are the  company’s focus. Besides acting strongly in 
the regional scope, Virtú Ambiental connects organizations, 
people and ideas at both national and international level.

PARTICIPATION OBJECTIVES
Looking for company specialized in waste-to-energy 
through thermal processes in order to evaluate the pos-
sibility of implementing a project in the North/Northeast 
area in Brazil. Also looking for: company specialized in the 
recovery of landfills ; company specialized in the logistic 
organization of selective collection by waste type and on 
the definition of tasks for the payment of the collection; 
ttreatment of organic waste.

A Virtú Ambiental é uma empresa que tem como mis-
são contribuir para o desenvolvimento sustentável, 
prestando serviços de consultoria, engenharia e ges-
tão estratégica na área do ambiente. Tratamento de 
Efluente e Gestão de Resíduos representam o foco da 
nossa empresa. Além de atuar fortemente no âmbito 
regional, a Virtú Ambiental conecta instituições, pes-
soas e idéias em nível nacional e internacional. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Buscamos empresa especializada  no tratamento tér-
mico dos resíduos com aproveitamento de energia 
para avaliar a possibilidade de implantação do em-
preendimento na região de atuação da Virtú (Norte/
Nordeste). Também buscamos: empresa especializada 
na recuperação dos lixões; empresa especializada na 
organização da logística de coleta seletiva, na criação 
de cooperativas organizadas por classe de resíduos e 
na definição de tarifas para o pagamento dos serviços 
de coleta; tratamento de resíduos orgânicos.

Virtú Ambiental
São Luis/MA
Year of establishment/Ano de criação: 2015
www.virtuambiental.com
Francesco Cerrato, +55 98 3301 4727
francescocerrato@virtuambiental.com
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WB Suporte Técnico has experience in project and implemen-
tation of industrial automation systems. The company has 
experience in working on biogas plants. Since 2010, we work 
on this sector, working on SWM beneficiation plants, Food 
Waste, vinasse, animal waste, etc. The results obtained, so 
far, confirm the qualification of our technical team. 

PARTICIPATION OBJECTIVES
Our aim is to generate business and to expand our activi-
ties to the waste treatment and biogas energy use sectors. 
We believe that it is important to have contact with the 
stakeholders that work on these sectors.

A WB Suporte Técnico possui experiência em projeto 
e implantação de sistemas de automação industrial. A 
empresa possui experiência na atuação em plantas de 
biogás. Desde 2010 atuamos neste setor, trabalhando 
em plantas de beneficiamento de RSU, de resíduos ali-
mentares, vinhaça, dejetos animais, etc. Os resultados 
obtidos até então confirmam a qualificação de nosso 
corpo técnico. 

OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
O objetivo da WB SUPORTE é gerar negócios e aumen-
tar sua atuação no setor de tratamento de resíduos 
e aproveitamento energético do biogás. Acreditamos 
ser importante o contato com os stakeholders que 
atuam no setor.

WB Suporte Técnico
Belo Horizonte/MG
Year of establishment/Ano de criação: 2014
www.wbsuporte.com
Augusto de Assis Temponi, +55 31 98045 0102
augusto.temponi@wbsuporte.com
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Av. Paulista, 1636, 9º andar, cj. 906, Bela Vista
CEP 01310-200 São Paulo – SP, Brazil

www.lowcarbonbrazil.com
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