
   
 

  

  

 

 
 
 

 
 
 

Missão para a IFAT 2018 com visitas técnicas 
Munique - Alemanha 

13 a 18/05/18 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

  

 

 

1. PROGRAMAÇÃO PREVISTA 
 

Data  Horário Atividade 

13/05/2018 
Domingo 

Ao longo do dia Chegada em Munique 

11:00 

Proposta para quem já estiver em Munique:  
M-Wasserweg 
Trilha da água potável em Munique  
(pode ser feito com bicicleta elétrica) 

19:00 Encontro no lobby do hotel 

19:30 
Jantar na Hofbräuhaus Munique  
(despesas por conta do participante) 

14/05/2018 
Segunda-feira 

08:30 Encontro no lobby do hotel 

09:00 - 18:00  Visita à feira IFAT 

15/05/2018 
Terça-feira 

08:30 Encontro no lobby do hotel 

09:00 - 18:00  Visita à feira IFAT 

16/05/2018 
Quarta-feira 

08:00 Encontro no lobby do hotel 

08:15 Saída para visita técnica 

09:00 - 12:00  Visita técnica a definir 

12:00 - 13:00 Pausa para o almoço 

13:00 Saída para visita técnica 

14:00 - 16:00 Visita técnica a AWM Munique 

16:00 -17:00 
Visita técnica a instalação municipal destinada a 
coleta de lixo 

17:00 Retorno ao hotel 

17/05/2018 
Quinta-feira 

08:00 Encontro no lobby do hotel 

08:15 Saída para visita técnica 

10:00 - 16:00 Visita técnica a AlzChem AG Trostberg 

16:00 - 18:00 Retorno ao hotel 

18/05/2018 
Sexta-feira 

08:15 Encontro no lobby do hotel 

08:30 Saída para visita técnica 

09:00 - 12:00 
Visita técnica ao Gut Marienhof em Munique 
Estação de tratamento de água 

12:00 - 13:00 Pausa para o almoço 

13:00 Saída para visita técnica 

14:00 - 15:00 
Visita técnica a Eggersthof, Freising 
Instalação de produção de biogás e lixo orgânico 

15:00 - 16:00 Retorno ao hotel 

19/05/2018 
Sábado 

- Transfer para o aeroporto (contratado a parte) 



   
 

  

  

 

 
 

2. DESCRIÇÃO DAS VISITAS TÉCNICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM), Munique 
Gestão de resíduos 

 

A Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) é uma empresa de eliminação de 

resíduos municipais em Munique e é a maior empresa desse setor na 

Alemanha. 

O sistema de funcionamento acontece em 3 toneladas: o lixo é 

separado em toneladas de dejetos residuais, papel e biológico. Cada 

morador paga uma taxa sobre o lixo, que em parte já está inclusa nos 

impostos e recebe um calendário de coleta, que identifica quando cada 

tipo de lixo será recolhido. 

A eliminação dos resíduos é garantida por meio de 1.400 funcionários 

que o fazem para 790.000 domicílios, empresas e instalações públicas. 

 

O objetivo da visita é conhecer uma empresa pública alemã no setor de 

gestão de resíduos, bem como a organização e coordenação de sua 

frota.  

 
 

Instalação municipal, aberta ao público 

 

Esse centro de reciclagem recebe o lixo de empresas públicas 

coletoras de lixo, instituições privadas, associações de coleta e 

pequenas empresas. 

Esse posto de reciclagem atua no sistema de recebimento do lixo, ou 

seja, os proprietários dos resíduos devem levar seus dejetos até este 

centro. 

Nos depósitos de reciclagem, são aceitos resíduos volumosos, 

materiais perigosos e resíduos verdes de maneira gratuita. 

 

O objetivo da visita e conhecer um centro de reciclagem na Alemanha.  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlzChem Group AG, Trostberg 

 

A AlzChem Group AG é uma empresa química internacional, 

especializada na fabricação de produtos à base de nitrogênio-carbono 

e nitrogênio para agricultura, produtos químicos, ingredientes 

farmacêuticos, pigmentos e blocos de construção para sínteses 

químicas. 

A empresa possui mais de 1.400 funcionários e receita anual de mais 

de 320 milhões de euros. 

 

A AlzChem tem quatro fabricas no Triângulo Químico da Baviera e tem 

escritórios regionais de vendas nos EUA, na Suécia e na China. A sede 

da AlzChem está localizada em Trostberg, na Alta Baviera, no distrito 

de Traunstein. 

 

O objetivo da visita é conhecer a empresa, sua produção de calcário e 

nitrogênio, uma unidade de separação de ar e uma estação interna de 

tratamento de águas residuais. 

 

 

Gut Marienhof 

 
A Estação de Gut Marienhof é uma das duas principais estações de 

tratamento de água instaladas em Munique.  

 

A estação de tratamento de esgoto Gut Marienhof foi inaugurada em 

1989 após um período de construção de cinco anos e um investimento 

de 300 milhões de euros. Com uma performance de limpeza de 99%, é 

uma das mais modernas usinas de tratamento de esgoto na Europa. 

 

O objetivo da visita é conhecer uma instalação pública para tratamento 

de água. 

 
 

Eggertshof, Freising 
 

Essa é uma instalação de produção de biogás e lixo orgânico. Os 

resíduos da agricultura e da produção de alimentos geram energia 

valiosa que pode ser reaproveitada. 

 

O objetivo da visita é conhecer uma planta privada de biogás. 

 



   
 

  

  

 

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

3.1. Preço por participante 
 

3.1.2. Parte aérea e terrestre 
 

a. Em apartamento individual  USD 4.270,00 

b. Em apartamento duplo  USD 3.250,00 
 

As passagens aéreas não precisam ser compradas com a Seiva Turismo. Desta forma, a 
Seiva Turismo pode descontar o valor das passagens que estão inseridas no pacote. Consulte-
os para mais detalhes. 
 

Observações:  
 
a. Serviços sujeitos à disponibilidade. Valores podem ser alterados sem prévio aviso 
b. Inscrição mediante pagamento de sinal de 30% 
c. A desistência após a inscrição implica na perda de 10% do valor pago 
d. Valores sujeitos a confirmação no ato da inscrição 
e. Para a concretização e realização da viagem, a Câmara estabelece um grupo mínimo 

de 06 participantes. Caso o grupo não atinja essa quantidade, a Câmara pode, por 
decisão própria, cancelar a ida da missão 

f. A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo se reserva o direito de alterar livremente a 
programação 

g. Valores por participante 
 
3.2. Abrangência do pacote 
 

• Passagem aérea São Paulo – Munique – São Paulo em classe econômica 

• 07 noites de hospedagem em apartamento standard com café da manhã em Munique 

• Transporte terrestre para visitas técnicas 

• Cartão de assistência de viagem, válido pelo período para menores de 70 anos 

• Kit de viagem 

• Ingresso para visita a feira IFAT 2018 

• Acompanhamento por profissional trilíngue da Câmara Brasil-Alemanha 

• A abrangência do pacote não inclui: despesas de caráter pessoal, refeições e outros 
itens que não constarem no ponto 3.2. Abrangência do pacote 
 

3.3. Condições de pagamento 
 

• Parte aérea: Pode ser providenciada individualmente ou junto à Seiva Turismo 

• Parte terrestre: O pacote de viagens pode ser visto aqui e deve ser adquirido junto à 
Seiva Turismo 

 
Vinicius Gozzi 
E-mail: vinicius@seivaturismo.com.br 
Telefone: (11) 2973-6469 
www.seivaturismo.com.br 

http://www.seivaturismo.com.br/feira-IFAT-munique-gestao-agua-residuos-tecnologia-saneamento-alemanha-missao-empresarial-sustentabilidade.html#inscricao


   
 

  

  

 

 

4. DADOS PARA INSCRIÇÃO 
 

 
Participante:________________________________________________________   

 

Empresa:__________________________________________________________ 

 

Cargo: ____________________________________________________________ 

 

Endereço:__________________________________________________________ 

 

Cidade/Estado:______________________________CEP:___________________ 

 

Tel.:_________________________   E-Mail:______________________________ 

 

Idiomas para correspondência:      (   ) Alemão     (   ) Inglês   (   ) Português 

 

Atividades da empresa:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Serviços prestados pela empresa:________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Principais interesses na visita à feira e/ou visitas técnicas: ____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Favor encaminhar este formulário preenchido para: 
Câmara Brasil-Alemanha 

Gabriel Machado 
Departamento de Comércio Exterior e Feiras  

E-mail: comex@ahkbrasil.com 
Tel.: (11) 5187-5111 

mailto:comex@ahkbrasil.com

