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O webinar "Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biogás no Sul do Brasil" terá a

participação de pesquisadores de universidades e instituições de pesquisa e inovação do

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no dia 23 de fevereiro, das 14h às 16h. Eles

vão falar sobre projetos e ações voltados ao setor do biogás. O seminário também abre

espaço para debates e perguntas.  "A intenção é promover o debate entre os

pesquisadores sobre formas de incentivar ações para pesquisas destinadas às demandas

que o mercado de biogás exige, para ofertar serviços qualificados ao setor", explica a

pesquisadora e mediadora do webinar, Suelen Paesi, da Universidade de Caxias do Sul,

instituição que sediará o Fórum deste ano.

Fórum - O seminário online antecede o 4º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano,

que ocorrerá de 12 a 14 de abril, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O Fórum é

promovido pelo Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), Embrapa

Suínos e Aves e Universidade de Caxias do Sul (UCS). A organização é da Sociedade

Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial

(Sbera).

Transmissão - O webinar será transmitido no canal do Fórum no Youtube. As inscrições

são gratuitas podem ser feitas no site biogasebiometano.com.br (link:

https://bit.ly/3LuJXX0)

Confira os trabalhos que serão apresentados -

- Estratégias de melhoria na produção de biogás utilizando pré-tratamentos - Thiago

Edwiges (UTFPR Medianeira);

- Aplicação do digestato como acelerador de atividades agrícolas - Robson Evaldo Gehlen

Bohrer (UERGS);

- Biogás, purificação e energia - Estudos na UFSC - Paulo Belli Filho (UFSC);

- Purificação e digestato - André Cestonaro do Amaral (UNIOESTE);
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- Ciclo de Vida e circularidade de processo em plantas de biogás - Karina Guedes Cubas

Amaral (Instituto 17/BEP);

- Mobilidade elétrica a biogás - Luciane Neves Canha (UFSM).

Serviço:

O quê: Webinar "Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biogás no Sul do Brasil"

Quando: 23 de fevereiro de 2022 | quarta-feira

Horário: 14h

Onde: canal do Fórum no Youtube/FórumSulBrasileirodeBiogáseBiometano

Inscrições: Evento gratuito - Inscrições no site biogasebiometano.com.br - no link:

https://bit.ly/3LuJXX0

4º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano

Quando: 12 a 14 de abril de 2022

Onde: Universidade de Caxias do Sul | Caxias do Sul | RS

Inscrições abertas: https://biogasebiometano.com.br/inscricoes/

Mais informações sobre o 4º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano podem ser

obtidas nos canais:

www.biogasebiometano.com.br

www.facebook.com/BiogaseBiometano

www.instagram.com/biogasebiometano

www.linkedin.com/company/biogasebiometano


