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Numa iniciativa inédita no setor, a Ecomondo Brasil e a Ecoenergy estarão juntas em 2019.

Toda a expertise de uma das mais importantes feiras de economia verde  
da Europa, a Ecomondo Itália, associada à força do maior evento de energias  
renováveis da América Latina.

Durante 3 dias, o São Paulo Expo, mais moderno pavilhão de exposições do Brasil, será palco 
para as principais novidades e tendências na Gestão de Resíduos (Urbano, Industrial e 
Automotivo) e Energia (Biogás e Biomassa). Um ambiente B2B, especialmente preparado 
para reunir profissionais da indústria, prestadores de serviços, centros de pesquisa  
e gestores públicos e privados.

Mais oportunidades para encontrar líderes, compradores e influenciadores de todo  
o Brasil, mais conexões e muito mais negócios pra você.

Palavra 
do setor

“Esperamos superar as expectativas na 
ECOMONDO BRASIL 2019, colocando em 
pauta assuntos de extrema importância 
para o setor empresarial e toda a sociedade. 
Vamos desenvolver debates com conteúdo 
de alta qualidade, propondo soluções 
e transformando o evento em um dos 
principais encontros para discussão sobre a 
sustentabilidade”.
TATIANA TUCUNDUVA 
Presidente do Comitê Científico  
da Ecomondo Brasil 2019

“O objetivo do INRA é atuar proativamente 
para incentivar a sustentabilidade no 
mercado automotivo e a ECOMONDO BRASIL 
2019 será uma grande oportunidade para 
mostrar a importância do ciclo completo da 
desmontagem e da reciclagem automotiva”.
LUIZ NASSIF 
Presidente do Conselho do INRA – Instituto 
Nacional de Reciclagem Automotiva

“A ECOMONDO BRASIL  será um grande 
momento para que profissionais do setor 
possam compartilhar experiências, aprender 
novas e buscar  soluções criativas e inovadoras 
para a gestão de resíduos, via Economia 
Circular, e também de energias limpas”.
PROF. DR. FERNANDO C. NASCIMENTO 
Senai / IPEN-USP

CONTEÚDO, NETWORKING E NEGÓCIOS

Ecomondo Forum 
Fórum Internacional de Soluções & Negócios 

Sustentáveis.

Rodadas de Negócios
Uma agenda programada de 
encontros com compradores 

em busca de negócios e parcerias 
de sucesso.

Ilha da Reciclagem Automotiva
Exposição interativa demonstrando 

todo o processo de reciclagem 
e recondicionamento de peças 

automotivas.

Ecomondo Talks  
Espaço dedicado 
para apresentação de 

produtos e soluções de 
players do setor.

MAIS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS PRA VOCÊ

PILARES 
DA 

ECOMONDO 
BRASIL

RESÍDUOS  
Parceria com a ABRELPE / ISWA - Associação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais e The International Solid Waste 
Association para discutir as soluções, tecnologias e tendências para a gestão 
dos resíduos sólidos urbanos e industriais.

ENERGIA  
Com o apoio da ABIOGÁS - Associação Brasileira do Biogás e de Biometano, 
possibilitaremos trocas de experiências que incentivem a gestão da energia 
renovável nas empresas, aliando a competitividade industrial ao uso das 
melhores tecnologias em favor do crescimento sustentável do mercado.

3ª edição do evento, trazendo especialistas e os assuntos 
mais relevantes do universo da Biomassa.



NÚMEROS 
DA FEIRA* 

+150 marcas expositoras 
nacionais e internacionais

+ 14.000 visitantes  
qualificados

+ 8.000 m2
 de exposição

(*) Estimativa dos organizadores

QUEM EXPÕE
◗ Máquinas e equipamentos para gestão de resíduos 

◗ Serviços de gerenciamento de resíduos nas áreas industrial, urbana e 
automotiva

◗ Logística de resíduos industriais, urbanos e da saúde

◗ Instalações e equipamentos para reciclagem

◗ Tecnologias para geração de energias renováveis

◗ Veículos e implementos movidos a energias renováveis

◗ Soluções em eficiência energética 

◗ Soluções e tecnologias para a geração de bioenergia (biogás e 
biometano)

◗ Tecnologias para gerenciamento de emergências e riscos ambientais

▲ Empresários e diretores de empresas ▲ Autoridades e órgãos ambientais ▲ Gerentes de meio ambiente ▲ Refinarias e Mineradoras  

▲ Indústria de reciclagem ▲ Gestores de resíduos ▲ Engenheiros nas mais diversas especialidades ▲ Técnicos de segurança do trabalho  

▲ Consultores e especialistas do setor ▲ Brigadistas e operadores em emergência com produtos perigosos  

▲ Transportadores de produtos químicos ▲ Gestores ambientais (públicos e privados)

QUEM VISITA

Se relacionar  
com clientes 

atuais e encontrar 
clientes potenciais 

do Brasil e do  
mundo

Colocar sua 
marca em 

evidência frente 
a influenciadores 

e tomadores de 
decisão

Associar sua 
marca a um 
evento que 
é referência 
internacional 
de qualidade

Lançar 
produtos, 

soluções e 
testar novos 

conceitos

Gerar mailing 
qualificado 
e novas  
oportunidades 
de negócios

5razões
    para 
participar



GARANTA SUA PARTICIPAÇÃO:

Ecomondo_brasil Ecomondo BrasilEcomondobrasil

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ECOMONDO BRASIL

Eventos realizados em cidades estratégicas, 
apresentando conteúdo técnico-científico, além das 
novidades da Ecomondo Brasil

Road Shows

Portal com notícias e conteúdo de primeira linha para 
quem quer se atualizar sobre as novidades do setor

www.rmai.com.br 

Revista Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade. 
Publicação bimestral de referência para os profissionais 
do meio ambiente industrial e sustentabilidade

Revista

Boletins eletrônicos periódicos, enviados para mais 
de 15 mil profissionais qualificados

Newsletter

comercial.ecomondo@bmcomm.com.br
+55 11 5095-0096
www.ecomondobrasil.com.br


