biogás

84MW

eólico

127MW

fotovoltaico

12MW

GRUPO ASJA
energia renovável desde 1995

biomassa

1MW

microcogeradores

200+

GRUPO ASJA
energia renovável desde 1995

Nome

biogás

Asja

Data de fundação

A Asja Ambiente Italia é um grupo internacional que
eólico

fotovoltaico

Empresa privada

Matriz
Turim - Itália

Website
www.asja.energy

Características da equipe

opera no setor de renováveis, de eficiência
energética e na redução dos gases de efeito estufa,

9 de fevereiro de 1995

Segmento

Quem somos

biomassa

responsáveis pelas mudanças climáticas.

Asja desde 1995
Fundada em 1995, a Asja construiu mais de 60
plantas, com uma potência instalada total superior a

microcogeração

220 MW, aliando o seu interesse pelo meio ambiente
com a tecnologia e a pesquisa científica, sempre
respeitando o homem e o planeta.

Asja People 172
70% idade < 40 anos
50% com nível superior (graduação)

Asja é energia renovável

Atividade

eólico, fotovoltaico e de biomassa; através da

Produção de energia limpa
Redução das emissões de CO2
Eficiência energética
Asset Management
Pesquisa e desenvolvimento

Líder na Itália em produção de energia elétrica a partir
de biogás de aterro sanitário, a Asja atua nos setores
controlada Asja Market, atua na comercialização de
energia limpa.

Asja é eficiência energética
A Asja atua no setor de eficiência energética, através
da fabricação e venda dos microcogeradores de alto
rendimento TOTEM, equipamentos que produzem
calor e energia elétrica simultaneamente com um
único combustível, o metano.

Asja no mundo
A Asja opera em todo o território italiano e está
presente na América do Sul e na China, com plantas
de produção de energia verde e de redução das
emissões de gases de efeito estufa (GS CDM Project
Activity).

Matriz | Turim | Italiá

Asja Brasil
A Asja opera no Brasil desde 2005 através da Asja
Brasil, empresa brasileira com sede em Belo Horizonte
(MG). A Asja Brasil, graças à sólida experiência
acumulada em projeto, construção e operação de
usinas de captação e valorização energética do

Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil

biogás de aterro sanitário, é a parceira ideal, tanto
para os proprietários e gestores de aterros sanitários
quanto para os detentores da concessão da
valorização do biogás. O Brasil é central nos planos
de desenvolvimento da Asja, que busca consolidar a
sua presença no país através de um plano de
investimento de longo prazo.

Uberlândia | Minas Gerais | Brasil

Belo Horizonte
Usina de biogás
Potência instalada 1.4 MW
Registro UNFCCC n. 3464
Registro GOLD STANDARD n. GS3122

Sabará | Minas Gerais | Brasil

Belo Horizonte
Matriz Asja Brasil

Sabará
Usina de biogás
Potência instalada 5.7 MW
Registro UNFCCC n. 9063

Uberlândia
Usina de biogás
Potência instalada 2.8 MW
Registro UNFCCC n. 7110
Registro GOLD STANDARD n. GS3434

ASJA BRASIL
Serviços para o Meio Ambiente Ltda.
Av. Getúlio Vargas, 456 - 10º Andar
Bairro Funcionários - CEP. 30.112-020
Belo Horizonte - (MG) - Brasil
T. + 55 3132863311
infobrasil@asja.energy
www.asja.energy

ASJA AMBIENTE ITALIA SpA
Turim, Itália
info@asja.energy
www.asja.energy
ASJA MARKET srl
Turim, Itália
info@asja.energy
www.asja.energy
TOTEM ENERGY srl
Turim, Itália
info@totem.energy
www.totem.energy
ASJA RENEWABLES SHENYANG Co., Ltd.
Shenyang, China
info@asja.energy
www.asja.energy

