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Docente do Departamento Eletromecânica e Sistemas de Potência da UFSM, a

professora Luciane Neves Canha será uma das palestrantes do webinar Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação em Biogás no Sul do Brasil. Evento preparatório ao 4º

Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, o webinar ocorre na próxima quarta-feira

(23), das 14h às 16h, no canal do fórum no Youtube. Além de palestras, o seminário

on-line vai contar também com espaço para debate e perguntas. O público pode

inscrever-se gratuitamente aqui. A programação do webinar é constituída por seis

apresentações de trabalhos de pesquisadores que atuam em universidades e instituições

de pesquisa e inovação: - "Estratégias de melhoria na produção de biogás utilizando

pré-tratamentos", por Thiago Edwiges, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná

(UTFPR); - "Aplicação do digestato como acelerador de atividades agrícolas", por Robson

Evaldo Gehlen Bohrer, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs); -
"Biogás, purificação e energia - Estudos na UFSC", por Paulo Belli Filho, da Universidade

Federal de Santa Catarina (UFSC); - "Purificação e digestato", por André Cestonaro do

Amaral, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste); - "Ciclo de vida e

circularidade de processo em plantas de biogás", por Karina Guedes Cubas Amaral, do

Instituto 17; - "Mobilidade elétrica a biogás", por Luciane Neves Canha, da UFSM.

Docente do curso de Engenharia Elétrica da UFSM, a professora Luciane figurou no ano

passado em uma lista internacional das 21 mulheres mais influentes em mobilidade, a

qual foi elaborada pelo projeto Influential Women of Mobility, promovido pela Vulog,

instituição provedora de tecnologia para companhias de mobilidade compartilhada.

Luciane destaca-se como pesquisadora em temas como sistemas elétricos de potência,

fontes renováveis de energia, redes elétricas inteligentes, armazenamento de energia,

geração distribuída, gestão da energia elétrica e mobilidade elétrica. Fórum - Programado

para o período de 12 a 14 de abril, o 4º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano 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
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