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Este relatório sintetiza as atividades desenvolvidas pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 
Materiais (CNPEM) ao longo de 2019, visando prestar contas dos resultados alcançados ao seu Conselho de 
Administração, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), principal finan-
ciador do Centro, à comunidade de pesquisa científica e tecnológica, ao público interessado na área de 
CT&I e a toda a sociedade. O relatório também é insumo importante para os trabalhos da Comissão de 
Avaliação do Contrato de Gestão, formada por especialistas nas áreas de atuação do CNPEM e em gestão e 
avaliação de instituições de ciência e tecnologia, auxiliando a análise sobre o desempenho do Centro no 
âmbito do Contrato de Gestão firmado com o MCTIC.

O ano de 2019 foi, novamente, um ano difícil, exigindo medidas de ajuste na operação dos Laboratórios 
Nacionais do CNPEM. O valor anual contratado para operação do Centro foi inferior ao valor previsto na 
Lei Orçamentária Anual (LOA 2019), e a transferência da maior parte dos recursos financeiros contratados 
(74%) foi realizada nos últimos dois meses do ano. 

Este cenário exigiu esforços consideráveis para manter a operação do CNPEM em seus quatro eixos de 
atuação, a saber: (I) atender propostas de pesquisa externa em suas instalações abertas, compartilhando 
conhecimentos e técnicas com os usuários atendidos; (II) realizar projetos de pesquisa e desenvolvimento 
internos em áreas estratégicas para o País; (III) estabelecer parcerias com empresas do setor produtivo 
para apoiar seus processos de inovação; e (IV) promover atividades de treinamento, capacitação das comu-
nidades acadêmicas e empresarial, e o intercâmbio de informações e experiências. Vale lembrar que tais 
eixos de atuação se complementam e retroalimentam e, juntamente com uma equipe multidisciplinar 
altamente qualificada e avançadas instalações laboratoriais, são fundamentais para a manutenção de um 
ambiente singular de pesquisa. É esse conjunto de características que torna o CNPEM lugar propício para a 
solução de problemas que exijam integração de conhecimentos, técnicas e equipamentos avançados.

Apesar das restrições orçamentárias impostas, o ano de 2019 foi marcado por importantes realizações. 
Neste ano, três projetos desenvolvidos pelo Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), associados as 
demandas do sistema público de saúde brasileiro, foram selecionados pelo Ministério da Saúde para cap-
tação de recursos provenientes de incentivos fiscais concedidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio 
à Atenção Oncológica (PRONON) e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (PRONAS/PCD). O Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) foi renome-
ado como Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR), refletindo a reorientação estratégica, iniciada 
em 2018, em que o desenvolvimento de plataformas biológicas de alto desempenho para uso industrial 
mais amplo, englobando não somente biocombustíveis mas também materiais e insumos químicos a par-
tir da biomassa, torna-se central para sua atuação. O Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) 
reforçou suas ações voltadas para o desenvolvimento de técnicas e metodologias para aplicação de criomi-
croscopia em sistemas biológicos, além de dispositivos e nanopartículas funcionalizadas para diferentes 
aplicações. Estes resultados evidenciam o fortalecimento da atuação do CNPEM em áreas estratégicas para 
o País – como descoberta e desenvolvimento de fármacos, biocombustíveis avançados, bioquímicos, bio-
materiais e nanomateriais –, e decorrem dos esforços de integração de seus quatro Laboratórios Nacionais 
na busca e solução de desafios técnicos, científicos e de inovação. 

O CNPEM é reconhecido por sua infraestrutura laboratorial, mundialmente competitiva e aberta à comu-
nidade científica, e por ser berço do Sirius – uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron do mundo. 
Com vistas ao contínuo aprimoramento de sua infraestrutura, destacam-se como principais investimentos 
do ano de 2019: a ampliação do parque de microscopia e a instalação de plataforma para pesquisa em 
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Antonio José Roque da Silva 
Diretor Geral

sistemas biológicos, viabilizados por meio de recursos do SisNano; e, o desenvolvimento de instrumen-
tação científica para linhas de luz de imagens biológicas, integrando esforços dos quatro Laboratórios 
Nacionais. 

Outro importante marco foi o encerramento das atividades para usuários do UVX, operado pelo Laboratório 
Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em agosto de 2019. A data marca o fim de um capítulo da história da 
ciência de síncrotron brasileira, que começou na década de 80 com o projeto, desenvolvimento e monta-
gem dessa máquina pioneira. Ao longo de 22 anos de operação, a infraestrutura e as competências existen-
tes no UVX beneficiaram milhares de usuários externos, do Brasil e de outros lugares do mundo, nas mais 
diversas áreas do conhecimento.

Paralelamente, ao longo de 2019, o Projeto Sirius concluiu diversos marcos importantes, destacam-se: 
a primeira volta e posterior aumento de energia para 3GeV dos elétrons no booster; a primeira volta e 
posterior feixe acumulado no anel de armazenamento; primeira demonstração funcional de tomografia 
de raios-X na pré-montagem da linha MOGNO; demonstração de cristalografia de proteínas com o detec-
tor �-MEGA; instalação das cabanas óticas e experimentais das 6 primeiras linhas de luz, duas comple-
tas e outras quatro em progresso; instalação de componentes óticos e sistemas experimentais nas linhas 
MANACÁ e CATERETÊ; além da instalação de alguns laboratórios de apoio.

É importante ressaltar que Sirius é um projeto estruturante para o Brasil, com enorme impacto na for-
mação de recursos humanos, no desenvolvimento de CT&I, na inovação e na inserção internacional da 
ciência brasileira. No âmbito dos recursos humanos, o projeto tem formado profissionais capacitados para 
projetar, construir e operar um equipamento científico de grande porte e enorme complexidade. No campo 
da inovação, o Sirius tem construído diversas parcerias com empresas brasileiras para desenvolver com-
ponentes complexos e colaborar para a resolução de desafios envolvidos no projeto. E, no âmbito interna-
cional, o Sirius deverá atrair pesquisadores de todo o mundo, colaborando de forma decisiva para que o 
Brasil se torne um polo de atração de cérebros e para que a ciência brasileira alcance um novo patamar.

Os resultados de todos esses esforços são apresentados neste relatório, que está estruturado em três partes. 
A parte I resume os resultados institucionais por eixo de atuação, os indicadores de desempenho pactua-
dos com o MCTIC e as principais realizações do Centro no ano de 2019. A parte II concentra os resultados 
técnicos e informações detalhadas das atividades dos Laboratórios Nacionais e seus principais avanços, 
incluindo avanços do projeto SIRIUS. A parte III apresenta o detalhamento dos indicadores de desempenho 
do Contrato de Gestão e de informações mencionadas no Relatório, bem como o relatório da auditoria exter-
na sobre o desempenho contábil e financeiro do Centro.

O ano de 2020 deverá marcar o início de um novo e frutuoso ciclo para o CNPEM, com o início da operação 
do Sirius para usuários beta e com a perspectiva de renovação do Contrato de Gestão do MCTIC junto ao 
CNPEM. O novo Contrato atualizará diretrizes, objetivos e metas de desempenho institucionais para os pró-
ximos anos, além de assegurar os meios para preservar e operar os ativos construídos ao longo das últimas 
décadas, permitindo ao CNPEM manter sua singularidade e sustentar sua trajetória de sucesso nos anos 
futuros. Neste ano, também entrará em vigor o Plano Plurianual (PPA) da União para o período de 2020 a 
2023, no qual estão previstos como investimentos prioritários a segunda fase da Construção de Fonte de 
Luz Síncrotron de 4ª geração – SIRIUS, e a Expansão das Instalações Física e Laboratorial do LNNano. Este 
novo ciclo congrega importantes desafios para o Centro e para isso contamos com o apoio e as diretrizes do 
Conselho de Administração, MCTIC e Comissão de Avaliação.
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O CNPEM

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) 
é uma associação privada, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização Social pelo Poder Público Federal em 1997 e super-
visionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC). Formado por quatro Laboratórios 
Nacionais e berço de um dos mais complexos projetos da ciência 
nacional – o Sirius, o CNPEM apresenta condições singulares para 
a ciência e tecnologia. A coexistência de equipes multidisciplina-
res altamente especializadas e de infraestruturas laboratoriais 
modernas e diversificadas constitui rara vantagem competitiva, 
presente em poucos polos científicos no mundo. Esta diversidade 
e complementariedade favorece as interações e trocas de conheci-
mento, viabilizando a aceleração do desenvolvimento e da aplica-
ção de tecnologias na fronteira do conhecimento.

O CNPEM, por meio de seus Laboratórios Nacionais, desempenha 
papel estratégico junto ao Estado, como indutor e executor das 
políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. O modelo de 
operação do CNPEM permite integrar esforços de P&D e estreitar 
as relações entre as esferas científica e empresarial, constituindo 
ambiente fértil para a busca e desenvolvimento de soluções para 
os setores de energia, agricultura, saúde, meio ambiente, químico, 
aeroespacial, entre outros.

Missão do CNPEM 

Integrar competências singulares em Laboratórios Nacionais para 
o desenvolvimento científico e tecnológico e o apoio à inovação 
em energia, materiais e biociências.

Visão do CNPEM 

Ser reconhecido como um Centro Nacional de Pesquisas dotado 
de competências para criar conhecimento no estado da arte e 
desenvolver soluções criativas nas áreas de energia, materiais 
e biociências. 

Eixos de Atuação 

A atuação do CNPEM se traduz em quatro frentes: (i) operação de 
instalações abertas às comunidades acadêmica e empresarial, do 
Brasil e exterior; (ii) execução de projetos de pesquisa e desen-
volvimento em suas áreas de competência; (iii) estabelecimento 
de parcerias com empresas dos setores produtivos para apoiar os 
processos de inovação; e (iv) promoção de atividades de treina-
mento e capacitação das comunidades acadêmica e empresarial.

Essas frentes se inter-relacionam, compondo um ambiente de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação complexo, efervescente, único 
no País, como mostrado no diagrama.
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 1Compreende a implantação, manutenção, operação e ampliação
de instalações abertas singulares, de alta complexidade tecnológica,
disponibilizando-as para usuários externos e contribuindo, assim, 
para a produção de resultados técnico-científicos de alta qualidade.

Em 2019, foram disponibilizadas à comunidade científica 32 modernas instalações laborato-
riais1, cujo uso é subordinado a processo competitivo de seleção de propostas. Além disso, o 
CNPEM dispõe de equipe técnica altamente qualificada para auxiliar e capacitar os usuários 
externos no uso destas instalações e, quando necessário, dá suporte ao pós-processamento dos 
dados adquiridos nos experimentos.

Em conjunto, estas instalações somaram ao longo de 2019 cerca de 47 mil horas de experi-
mentos associados à execução de 752 propostas de pesquisa, beneficiando 1.554 pesquisa-
dores externos, provenientes de 152 instituições de pesquisa do Brasil e exterior. Ao longo 
dos últimos 6 anos, em média 40% do total de pesquisadores atraídos anualmente são novos 
beneficiários, ou seja, pesquisadores externos que não fizeram uso das instalações do CNPEM 
em anos anteriores2 e que passam a compor as equipes de beneficiários externos das diferentes 
propostas realizadas. 

A manutenção do percentual de novos beneficiários reflete importante ampliação e renovação 
da base de beneficiários, o que pode ser reflexo da constante atualização da infraestrutura e 
competências disponibilizadas e dos esforços de capacitação e divulgação.

O indicador do número de propostas atendidas pelo Centro apresentou queda no ano de 20193. 
A redução do número de propostas atendidas pelo LNLS reflete o descomissionamento da fonte 
de luz síncrotron, o UVX, e suas linhas de luz. Por sua vez, a redução do número de propostas 
atendidas pelos demais Laboratórios, que se manteve no mesmo patamar de 2017, se justifica 
tanto pela interrupção da operação de equipamentos devido à manutenção corretiva4, quanto 
pelo impacto direto do encerramento das atividades do acelerador5.

15 4 7 6linhas
de luz

instalações labora-
torias destinadas 
à biociência 
e biotecnologia

instalações 
destinadas aos 
biocombustíveis 
e biorrenováveis

instalações 
destinadas à 
nanotecnologia 
e materiais

1. No Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, das 15 instalações abertas em 2019, 14 são linhas de luz na fonte de luz síncrotron UVX, e 
uma é uma estação experimental (XTMS), que opera acoplada à linha XRD1. 2. Esta estatística utiliza como base de referência os dados 
a partir de 2010 e a base comparativa para os anos subsequentes é cumulativa.

2014

40%

60%

2015

38%

62%

2016

Recorrente Novo

46%

54%

2017

41%

59%

2018

41%

59%

2019

32%

68%
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Número de propostas atendidas: 2010-2019

Número de beneficiários*: 2010-2019

3. Os dados primários que compõem os indicadores de desempenho diretamente associados ao uso das instalações dos Laboratórios 
Nacionais são extraídos do sistema de gestão denominado Portal de Usuários. Este sistema contempla desde o processo de submissão até 
seu respectivo agendamento, caso seja aprovada pelas respectivas instâncias de avaliação. O contínuo aprimoramento dos processos de 
gestão da informação relativos à avaliação dos esforços e resultados do Centro resultaram, por exemplo, na conexão de nossos sistemas à 
Plataforma Lattes com vistas a reduzir possíveis cadastros duplicados e a criação de rotinas automatizadas para a homologação das bases 
de informação. Desta forma, os dados históricos de propostas externas realizadas e beneficiários externos apresentados nesta seção foram 
atualizados e podem apresentar pequenas flutuações em relação aos valores reportados nos Relatórios Anuais anteriores. Vale ressaltar 
que, apesar das alterações, não há impacto direto no resultado da avaliação formal do Centro e que parte destas melhorias correspondem 
a implantação das recomendações do TCU ao CNPEM, formalizadas nos acórdãos 3304/2014 e 3225/2014. 4. No Laboratório Nacional de 
Nanotecnologia, o espectrômetro de fotoelétrons excitados por raios X (XPS), do LMN, teve sua agenda interrompida para manutenção a par-
tir de 18 de julho de 2019. A normalização de sua operação está prevista para o segundo semestre de 2020. 5. Neste ano, em virtude do encer-
ramento da operação do UVX, houve substancial redução no número de propostas de pesquisa submetidas ao ROBOLAB, do Laboratório 
Nacional de Biociências. O ROBOLAB é utilizado para as atividades de cristalização de proteínas, que estão diretamente relacionadas ao 
uso da linha MX2 do UVX.

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

506

360

1221

543

433
464

1214

661

391

427

1123

648

361

505

1096

730

378

550

1172

814

409

592

1152

882

452

603

1297

923

477

606

1425

941

566

699

1680

1043

143

609

635

1015

Outros LN

LNLS

*O número de beneficiários apresentado no gráfico apresenta contagem duplicada de pesquisadores, uma vez que é pos-
sível que um indivíduo se beneficie de propostas de pesquisa realizadas no LNLS e nos demais LN em um mesmo ano.
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24

4%
61

2%
22

10%
150

82%
1.189

A distribuição de beneficiários externos apresentada para Brasil e países do exterior contabiliza 1 pesquisador que teve sua instituição/país de 
origem alterado ao longo do ano. A distribuição por regiões brasileiras contabiliza 3 pesquisadores que tiveram sua instituições/região de origem 
alterados ao longo do ano. Desta forma, o computo total de beneficiários exclui as duplicatas enquanto que a demonstração de abrangência regional 
contabiliza os indivíduos em ambos os países ou regiões de vínculo.

Venezuela
Portugal

Luxemburgo
Grã-Bretanha

Canadá

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6

60

Peru
Itália

Colômbia
Alemanha

Noruega
Espanha
Uruguai
Holanda

Estados Unidos
França

Arábia Saudita
África do Sul

Chile
Argentina 92,8% 7,2%

1.443 112

Abrangência geográfica dos beneficiários externos de 2019

SUL

UFRGS
UTFPR
UEPG

NORTE

UFAM
UFPA
IFRO

SUDESTE

UNICAMP
USP
UNESP

NORDESTE

UFS
UFPE
UFRN

CENTRO-OESTE

UNB
EMBRAPA

UFMS
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Com o fim da operação para usuários em 
2º de agosto de 2019, o UVX encerrou um 
capítulo da história da ciência de síncrotron 
brasileira, que começou na década de 
80 com o projeto e a montagem dessa 
máquina pioneira. Toda a infraestrutura 
e as competências existentes no UVX 
beneficiaram milhares de usuários externos, 
do Brasil e de vários lugares do mundo, e 
nas mais diversas áreas do conhecimento.
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Os supercapacitores apresentam caracte-
rísticas híbridas, essenciais para o for-
necimento de energia em carros elétri-
cos, agregando autonomia e potência. A 
pesquisa desenvolvida utilizando a linha 
XPD do LNLS está associada ao desenvol-
vimento de supercapacitores a base de 
carbono e avalia alterações estruturais do 
material in operandum, ou seja, durante 
as ciclagens de carga-descarga dos super-
capacitores. Estes experimentos só podem 
ser realizados em instrumentos sofistica-
dos como os aceleradores síncrotron.

Bruno Freitas é estudante de doutorado da 
Faculdade de Engenharia da Universidade 
Estadual de Campinas.

Supercapacitores para carros elétricos

No dia 02 de agosto de 2019, às 8h, o UVX encerrou sua operação para usuários. A data marca 
o fim de um capítulo da história da ciência de síncrotron brasileira, que começou na década 
de 80 com o projeto e a montagem dessa máquina pioneira. Ao longo de 22 anos de operação, 
a infraestrutura e as competências existentes no UVX beneficiaram milhares de usuários 
externos, do Brasil e outros lugares do mundo, nas mais diversas áreas do conhecimento.

Durante primeiro semestre, o LNLS operou o UVX em modo de acesso especial (fast-track), 
destinado apenas às propostas previamente avaliadas pelos comitês de seleção, e que utili-
zaram tempo de feixe do UVX nos últimos dois anos (2017 - 2018). O objetivo da chamada 
foi oferecer aos usuários a oportunidade de complementarem resultados e concluírem seus 
projetos de pesquisa. Destacam-se abaixo alguns dos experimentos realizados na última 
semana de funcionamento do UVX.

O projeto analisa os efeitos da contami-
nação por mercúrio na eletrofisiologia do 
coração e os efeitos na taxa de sobrevivên-
cia do animal. A utilização da linha de luz 
de fluorescência de raios X permite avaliar 
a deposição e concentração do mercúrio no 
coração e/ou vasos sanguíneos a partir da 
ingestão via oral, confirmando o acúmulo 
desta substância. 

Sistema cardiovascular e a 
contaminação por mercúrio

Thais Bazoti Brito Sottani é estudante de 
doutorado da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.

Últimos experimentos de usuários no UVX
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As plantas possuem um sistema de condução 
elétrica similar aos neurônios, sendo possí-
vel utilizar um aparelho semelhante ao ele-
troencefalograma para medir as variações de 
voltagens das células. Um dos objetivos deste 
estudo é modelar o mecanismo de condução 
elétrica das plantas, com foco na criação de 
um sensor que permita detectar níveis de 
estresse em planta e o fator estressante, visto 
que a variação da corrente elétrica de plantas 
depende do nível de estresse que ela sofre.

O pesquisador conta que a utilização da linha 
SXS possibilita a medição de elementos (como 
Ca, Cl e K) em amostras vivas sem danificar 
os tecidos. As medições possibilitam correla-
cionar as medidas elétricas, mensuradas no 
encefalograma, com a entrada e saída de ele-
mentos químicos.

Em estudo anterior, a pesquisadora verifi-
cou que o manganês promove a metástase de 
células. O estudo visa analisar a influência da 
ingestão de manganês na dieta de camundon-
gos e sua influência no controle da metástase. 
O uso da linha XRF do LNLS permite medir 
com precisão baixas concentrações de man-
ganês nas amostras, localizadas em regiões 
muito específicas.

"Não é possível fazer o que a gente 
faz aqui no laboratório dentro da 
universidade. A chegada do Sirius abre 
um mundo novo de pesquisas."

 “Não teria outro lugar, além do LNLS, 
para a gente fazer isto no Brasil.”

Condução elétrica em plantas

O manganês e a metástase de células

Gustavo Maia Souza é professor titular da 
Universidade de Pelotas no Departamento de 
Botânica e procurou o CNPEM após aprender 
sobre as possíveis aplicações da luz síncrotron 
durante o Congresso Brasileiro de Fisiologia 
Vegetal em 2017.

Simone Coutinho Cardoso é professora asso-
ciada da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e utilizou o LNLS nos últimos 
10 anos em mais de 30 propostas de pesquisa.

Relatorio_2019.indd   21Relatorio_2019.indd   21 11/02/2020   16:2211/02/2020   16:22



22 | Relatório Anual 2019

Ao longo de quatro semanas, a pesquisadora tra-
balhou com uma levedura geneticamente modi-
ficada para a fermentação do amido diretamente 
à etanol. A pesquisadora conta que a levedura 
cresceu muito bem em amido e a conversão para 
etanol ocorreu em um dos quatro testes realiza-
dos. Além do desenvolvimento dos processos, a 
pesquisadora também aproveitou a oportunidade 
para aprender a utilizar um biorreator de bancada, 
viabilizando a transferência deste conhecimento 
para seus alunos e outros funcionários de sua ins-
tituição, que já possui um equipamento similar.

Lídia Maria Pepe de Moraes é professora e 
coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
da Rede Pró-Centro-Oeste de Biotecnologia e 
Biodiversidade da Universidade de Brasília. 

Levedura para conversão de 
amido para etanol

 “As instalações propiciam um trabalho 
sério e bem objetivo. Quando você 
vem para cá, você tem todo o apoio 
técnico e de equipamentos para fazer 
o trabalho”

 “Para mim, fazer pesquisa é 
dar vida a minha atividade 
profissional. O CNPEM é um local 
onde você percebe que realmente 
a pesquisa acontece.”

Trabalhando na área de materiais 
magnéticos, a pesquisadora sintetiza 
e caracteriza óxido de ferro.  A técnica 
de microscopia eletrônica foi utiliza-
da para gerar imagens que permitem 
caracterizar morfologicamente os óxi-
dos gerados. A caracterização do mate-
rial permite avaliar e otimizar o proces-
so de síntese utilizado.

Investigação morfológica de óxidos

Cláudia Adriana da Silva é professora 
de Física na Universidade Federal do 
Tocantins.

Experimentos realizados por usuários 
externos nas instalações do CNPEM
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A Vassoura-de-Bruxa, causada pelo fungo 
Moniliophthora perniciosa, é uma doença 
que ataca o cacaueiro e provoca impactos 
econômicos severos no Brasil e outros países 
produtores de cacau da América do Sul.  Esse 
projeto visa isolar substâncias inibidoras da 
Enzima Oxidase Alternativa (AOX), enzima 
presente na cadeia respiratória do fungo que 
desempenha um papel fundamental na sua 
sobrevivência e no processo de virulência. 
Assim, a proteína AOX representa um bom 
alvo para inibição do crescimento do fungo 
e, portanto, uma forma de controle da doen-
ça. O processo utiliza solventes para isolar as 
substâncias a partir de amostras maceradas 
da planta. A técnica de ressonância magnéti-
ca permite avaliar a estrutura das moléculas 
e identificar quais são as classes de metabó-
litos presentes na amostra. A relação entre 
estrutura e atividade biológica dos compos-
tos permite identificar moléculas com poten-
cial de inibir o crescimento do fungo.

A soldagem de aço é uma técnica 
muito antiga e, a partir dela, surge 
a possibilidade de fabricar peças 
por meio de processos similares 
que utilizam a fusão de material e 
sua deposição em camadas a par-
tir de um modelo 3D. As técnicas 
de microscopia são utilizadas no 
estudo das microestruturas das 
peças, auxiliando na compreensão 
das propriedades micro e nano, e 
sua conexão com as propriedades 
macroscópicas do material (fadi-
ga, fratura e corrosão).

As peças fabricadas podem ser-
vir para diversos objetivos, como 
a reposição de peças de aviões, 
no setor de petróleo e gás, entre 
outros.

Vassoura-de-Bruxa

Materiais metálicos
em camadas

Caline Gomes Ferraz é professora da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Julian Arnaldo Ávila Dias é profes-
sor assistente na Unesp de São João 
da Boa Vista.
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Em 2019, os usuários externos do CNPEM 
foram responsáveis pela publicação de 335 
artigos em periódicos indexados na base 
Web of Science (WoS). Todos estes artigos 
fazem menção explícita ao uso das instala-
ções do Centro.
Este conjunto de artigos foi publicado em 
174 periódicos distintos, que abrangem 43 
diferentes categorias de assuntos, de acor-
do com a classificação utilizada pela própria 
base de indexação WoS. Dentre os assuntos 
mais frequentes estão Química, Ciências dos 
Materiais, Bioquímica e Biologia Molecular.

Produção científica externa

Entre o período de 2010 e 2019, destaca-se 
que o Fator de Impacto (FI) médio das publi-
cações dos usuários externos aumentou 49%, 
passando de 2,730 em 2010 para 4,068 em 
2019. A tendência de melhora na qualida-
de dos trabalhos produzidos a partir do uso 
das instalações do CNPEM também pode ser 
evidenciada pela distribuição dos artigos em 
classes de FI. Nos anos de 2018 e 2019, foram 
publicados 79 artigos em periódicos com FI 
superior a 6, enquanto nos anos de 2010 e 
2011 apenas 12 artigos alcançaram esta faixa 
de FI, resultado 5,6 vezes superior.

<2 >=6>=2 < 4 >=4 < 6

Produção científica dos beneficiários externos do CNPEM entre 2010 e 2019:
número de artigos indexados na base WoS e distribuição

por classe de Fator de Impacto

Contabilizam-se apenas os artigos publicados em periódicos com atribuição de Fator de Impacto no ano da publicação

295

173
156 143

119
96

240

284 292

329
293

99 93
108

147
178

12 16
39

52
79

335322
281285

341344
310

287
252

2010

2010-2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019
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A partir do conjunto de 335 publicações cien-
tíficas dos usuários externos do CNPEM em 
2019, é possível mapear a rede de colabora-
ções, dos indivíduos ou instituições, por meio 
das relações de coautoria. No total, essa rede 
é composta por mais de 1.600 pesquisadores, 
associados a 248 instituições, sendo: 147 do 
exterior, 54 da região Sudeste, 21 da região Sul, 
14 da região Nordeste, 7 da região Norte e 5 do 
Centro-Oeste. A seguir é apresentada a rede de 
colaboração das instituições de afiliação dos 

autores deste conjunto de publicações.

A rede apresenta as instituições por distri-
buição geográfica, destacando as regiões bra-
sileiras e instituições estrangeiras. Também 
são destacadas na figura as 10 principais 
instituições da rede, considerando o número 

de artigos publicados.

Rede de colaboração da 
pesquisa externa em 2019

USP
90

UNICAMP
71

UFMG
16

UFABC
20

UFRJ
21

UNESP
45

UFSCar
37

UFU
11

UFRGS
31

UFS
19

Sudeste
Sul
Nordeste
Norte
Centro-oeste
Exterior
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Reflete o envolvimento de pesquisadores internos em investigações de alto nível, 
em áreas de fronteira, equiparando o CNPEM a centros de ciência e tecnologia 
de classe mundial. A pesquisa e o desenvolvimento in-house envolvem a 
execução de programas de pesquisa básica, aplicada e de desenvolvimento 
experimental definidos internamente ou por instâncias governamentais.

Em 2019, o CNPEM contou com uma equipe de 
487 funcionários dedicados às atividades de 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e enge-
nharia (PDI+E). Essa equipe tem caráter mul-
tidisciplinar e congrega diversas competên-
cias em pesquisa e engenharia – combinação 
presente em poucos polos científicos no mun-
do –, o que favorece as interações e trocas de 
conhecimento e confere maior agilidade para a 

Em 2019, os pesquisadores e especialistas do CNPEM foram responsáveis pela publicação de 330 
artigos científicos indexados na base Web of Science (WoS). A análise da série histórica dos últimos 
10 anos demonstra crescimento expressivo do número de artigos publicados, refletindo o cresci-
mento e amadurecimento das atividades do Campus, e deslocamento da distribuição de artigos 
por faixa de fator de impacto para índices superiores a 6. Em relação ao período 2010-2011, o total 
de artigos publicados entre 2018 e 2019 em periódicos com FI superior a 6 mais do que triplicou6.

6. Cabe chamar a atenção para o aumento no número de artigos em periódicos indexados na WoS, entretanto sem FI disponível. Os 32 
artigos publicados nos anos de 2018 e 2019 sem classificação de FI correspondem a 23 diferentes periódicos. Destes, 18 são periódicos 
recentes e, portanto, apesar da indexação na WoS não tiveram tempo mínimo para o cômputo das citações.  Outros 5 periódicos corres-
pondem ao Emerging Sources Citation Index. Destaca-se que os periódicos deste índice não recebem Fator de Impacto.

resolução de desafios científicos e tecnológicos. 
As competências do CNPEM foram formadas 
ao longo de décadas e são resultado dos esfor-
ços de desenvolvimento e execução de proje-
tos de grandes infraestruturas (UVX e Sirius) 
e de diversos programas e projetos científicos. 
Este conhecimento singular permite viabilizar 
soluções que contribuem para avançar na fron-
teira do conhecimento.

Um campus 
multidisciplinar

487
PDI+E

30% da equipe 
são jovens profissionais

(até 30 anos)

A equipe do CNPEM é composta, 
majoritariamente, por profissionais 
formados nas áreas  de Física, Ciências 
Biológicas, Química, Engenharias, 
Farmácia, Biotecnologia e Matemática. 
Além de técnicos e tecnólogos de 
diversas áreas.
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Indisponível FI<2 >=2.1 FI<4 >=6.1 FI<8 FI>8>=4.1 FI<6

10 8 9 10
32

70
81

99 92
83

144

168
185

253
272

Σ=307 Σ=383 Σ=413 Σ=537 Σ=642

59

89 82

132

170

12
19 27 28

44

12
18

11
22

41

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019

Total de Artigos e Distribuição por Faixa de Fator de Impacto

Número de artigos publicados - colaboração entre Laboratórios Nacionais

O cálculo da taxa de publicação de pesqui-
sa interna, indicador número 8 da lista de 
indicadores de desempenho relacionados ao 
contrato de gestão, considera um subgrupo 
dos pesquisadores da carreira científica do 
CNPEM e um conjunto de especialistas que 
mantém atividades de pesquisa e desenvol-
vimento que resultam em artigos científicos.

Para efeito da apuração do indicador, em 2019 
o CNPEM contou com 84 pesquisadores inter-
nos. Estes pesquisadores foram responsáveis 
pela publicação de 223 artigos científicos 
indexados na Web of Science, o que correspon-
deu a uma taxa de 2,7 artigos por pesquisa-
dor interno. O fator de impacto máximo deste 
subconjunto de artigos foi de 23,05.

O Centro tem intensificado o desenvol-
vimento de pautas científicas que inte-
gram as competências disponíveis em 
seus Laboratórios Nacionais. A evolução 
no número de artigos com autores de 
mais de um LN reflete estes esforços.

Taxa de Publicação da Pesquisa Interna

LNLS
LNBio
LNBR

LNNano

14

29
25

28

41

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019

Total 2019

8

3

1

3

2

1
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O CNPEM também desenvolve pesquisas com diferentes 
instituições por meio de acordos formais de parceria. Ao 
final de 2019 havia 27 projetos vigentes distribuídos em 
diferentes áreas do conhecimento. Deste total 8 projetos 
foram firmados no ano envolvendo instituições nacionais 

e internacionais.
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Ciência dos
Materiais 5

Engenharia 1

Multidisciplinar 2

Bioquímica, 
Genética 

e Biologia 
Molecular

3

Engenharia 
Química 1

Energia

Parcerias Vigentes

5

Física 3

Imunologia e 
Microbiologia 4

Medicina 1

Farmacologia,
Toxicologia 

e Farmacêutica
2
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Estudo de mutações no gene da agres-
sividade MAOA em pacientes com 
Deficiência Intelectual.

Avaliação do potencial terapêutico 
de quimiocinas e moléculas modifi-
cadoras de quimiocinas em doenças 
infecciosas graves.

Estudo e correlação do impacto da 
absorção de proteínas na localização de 
nanopartículas em células mamíferas.

Desenvolvimento de software para análise 
computadorizada de imagens de semen-
tes de plântulas para avaliação de caracte-
rísticas físicas, químicas e fisiológicas.

Mobilidade acadêmica de estudantes 
de pós-graduação -  Análise estrutural 
do “wrapping” do DNA no complexo 
de iniciação da transcrição bacteriana 
usando criomicroscopia eletrônica de 
partículas isoladas.

Desenvolver e explorar técnicas de 
condições extremas nas linhas de luz 
do Sirius, combinando técnicas basea-
das em raios X e sondas microscópicas 
e macroscópicas.

Avaliação de compostos 
químicos contra doença 
de Chagas.

Desenvolvimento de metodologias 
para mapeamento e estimativa 
da produtividade da 
cana-de-açúcar a partir 
de dados de sensoriamento remoto.
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Adest

CNPEM

Grupo Natura

Rhodia

Eli Lilly

Finep

Chromadex
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PNUD
Quatá

Embraer
IPT
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Unicamp
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Embrapa
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Mahle
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Phytobios

Con�dencial (Empresa Setor Automotivo)
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Klabin

UFPE
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UFV

UNIFEI

Globalyeast
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Raízen

Está relacionado à promoção da inovação no País por meio de interlocução 
com empresas dos setores produtivos, parcerias em PD&I, transferência de 
tecnologias e materiais e prestação de serviços tecnológicos. Ei

xo
 3

O CNPEM atua na promoção da inovação por meio 
da interlocução com os setores empresariais, parce-
rias em P&D, transferência de tecnologias e mate-
riais, e prestação de serviços tecnológicos. Os pro-
jetos podem ser financiados por recursos próprios 
da empresa e/ou instituições de fomento e fundos 
de apoio. Além destas atividades, o Centro também 
promove fóruns específicos de discussões com o 
setor empresarial e visitas às instalações com a 
finalidade de estimular novas parcerias.
Ao final de 2019, o CNPEM apresentava 43 pro-
jetos vigentes com empresas, sendo 12 deles fir-
mados neste ano. Estes projetos são realizados 
em parceria com 35 empresas, e contam com o 
apoio de 9 instituições de apoio à inovação e 13 
instituições de ensino e pesquisa. Este portfólio 
congrega projetos em diversas áreas temáticas, 
entre os temas mais presentes estão energia 
renovável, fármacos e medicamentos, petróleo 
e gás e materiais avançados.
Estes projetos foram responsáveis pelo recebimento 

7. Do total contratado neste ano, o projeto “H2020 - Valoração da cadeia produtiva descentralizada de biomassa visando à produção de biocom-
bustíveis avançados: desenvolvimento e avaliação de rotas termoquímicas integradas à produção de biomassa e rotas bioquímicas” foi responsável 
pela captação de cerca de R$ 7,2 milhões. Deste montante, aproximadamente 23% será executado no CNPEM, observado que os valores estão 
sujeitos a ajustes durante a execução do projeto. Por conseguinte, o valor alavancado de fato para o CNPEM é de cerca de R$ 16,6 milhões em 2019.

de aproximadamente R$ 17 milhões, sendo 55% 
provenientes de aportes diretos das empresas 
e 45% de agentes de financiamento à inovação 
(EMBRAPII, PNUD e FUNDEP). Cumpre destacar, 
que os novos projetos contratados em 2019 totali-
zam aproximadamente R$ 22 milhões7, com previ-
são de execução em um horizonte de até 5 anos.
O CNPEM também atende as demandas específi-
cas do setor empresarial por meio da prestação 
de serviços tecnológicos de alta complexidade. 
Estes serviços são realizados por profissionais 
altamente qualificados e experientes e são 
viabilizados pela moderna infraestrutura de 
pesquisa do Centro. Tais atividades, frequente-
mente, são o primeiro passo para futuras par-
cerias colaborativas de longo prazo em projetos 
de maior profundidade científica e tecnológica. 
Em 2019, o CNPEM atendeu a demanda por este 
tipo de atividade de 10 empresas, arrecadando 
aproximadamente 690 mil reais em receitas 
provenientes dos serviços executados.

Em 2019, as atividades de pesquisa e desenvolvimento do 
CNPEM levaram ao registro 16 novas tecnologias, dentre 
patentes e softwares, o dobro do número de pedidos no 
ano anterior. Este resultado marca um recorde no número 
de registros de propriedade intelectual registrados anual-
mente pelo Centro nos últimos quatro anos. Além disso, 
foram registrados 4 novos pedidos de marcas.  
Dentre os pedidos de propriedade intelectual, destacam-
-se: a patente do Monocromador desenvolvido pela equipe 
do LNLS para o Sirius, depositada em diferentes países – 
Estados Unidos, China, Japão, Canadá e Austrália e conti-
nente europeu; a tecnologia Organ-on-a-Chip, depositada 
junto ao Patent Cooperation Treaty (PCT), que visa reduzir 
o uso de animais em testes farmacológicos e envolveu a 
colaboração do LNBio, LNNano e LNLS; e, a proteção da 
tecnologia desenvolvida em parceria com a BioLambda, 
uma startup usuária das linhas de luz do UVX.
Em 2019, o CNPEM também registrou recorde de trans-
ferência de tecnologias. Duas enzimas desenvolvidas 
pelo LNBR foram licenciadas para a startup Biolinker, 
e uma tecnologia de aquisição de dados (software e har-
dware) do LNLS para a instalação de pesquisa em anti-
prótons e íons em constrição foi licenciada para o centro 

de pesquisa alemão GSI (Facility for Antiproton and Ion 
Research – FAIR).
As atividades de prospecção de parcerias também estão 
sendo fortalecidas. Em 2019, o CNPEM esteve presente 
em 9 importantes eventos voltados para a interação com 
empresas de diferentes setores, entre eles destacam-
-se: Oportunidades e Desafios da Bioeconomia para o 
Brasil, Desafios da Indústria Brasileira de Bioprocessos 
e Soluções Disponíveis, 5ª Greenwin – International 
Conference in Green Chemistry (Bélgica) e Missão Canadá-
Brasil em Nanotecnologia. Além disso, 33 empresas 
estiveram em contato direto com a equipe interna para 
discutir possíveis parcerias.

CNPEM Bate Recorde de Pedidos de Patente e Licenças de Tecnologias
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Adest

CNPEM

Grupo Natura

Rhodia

Eli Lilly

Finep

Chromadex

Petrobras

PNUD
Quatá

Embraer
IPT

Uepg

Unicamp

Votorantim

Única

Embrapa

Fundep

Ticon

Embrapii

Mahle

Aché

Phytobios

Con�dencial (Empresa Setor Automotivo)

Eldorado

Pi Tecnologia

Tecbeer

Biolambda

Indena

Sinochem

Fia

Fibria

Funarbe

Facepe

Fapemig

Fapesp

Fapergs

Klabin

UFPE

UFRJ

UFSM

UFV

UNIFEI

Globalyeast
UFG

Raízen

8. Para os casos em que uma mesma empresa desenvolve projetos em diferentes setores de aplicação, a empresa foi classificada no setor com 
maior participação dos recursos em relação ao total contratado.

A partir dos 43 projetos vigentes com empre-
sas, é apresentada abaixo a rede de colabo-
ração em desenvolvimento e inovação do 
CNPEM. A rede é composta por 35 empre-
sas e 22 instituições de ensino, pesquisa e 
fomento/apoio à P&D. 

Nesta rede, as empresas foram classificadas 
de acordo com setor de aplicação da tecnolo-
gia em desenvolvimento8, e a espessura das 
arestas exibe a intensidade das interações – 
ou seja, quanto mais espessa, maior o número 
de projetos vigentes em 2019.

Rede de Desenvolvimento e 
Inovação do CNPEM em 2019

Energias Renováveis

Fármacos e Medicamentos

Materiais Avançados

Agricultura e Agropecuária

Petróleo e Gás

Instrumentação Avançada

Química Verde

CNPEM

Educação

Alimentos

Instituições de Ciência 
e Tecnologia e Apoio
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Compreende a organização dos cursos de capacitação, treinamento e outras 
ações educacionais voltadas à formação de pessoal qualificado em áreas e 
temas de competência singulares dos Laboratórios Nacionais do CNPEM. Ei

xo
 4

A capacitação e contínua qualificação de recur-
sos humanos dedicados a temas na fronteira 
do conhecimento constituem importante con-
tribuição do CNPEM para a consolidação de 
um ambiente de pesquisa criativo, produtivo 
e sustentável. Desta forma, o CNPEM atua na 
formação complementar e contínua qualifica-
ção de recursos humanos por meio de ativi-
dades de capacitação, treinamento e extensão 
promovidas por seus Laboratórios Nacionais. 
Além disso, o CNPEM também tem fortalecido 
suas iniciativas de popularização da ciência 
por meio de eventos como o Ciência Aberta, o 
Programa Institucional de Visitas e divulga-
ção de conteúdo específico nos sites e redes 
sociais. Essas iniciativas visam contribuir 
para a promoção e apropriação do conheci-
mento científico e tecnológico pela população 

9. Cabe destacar que a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2019 estabelece a Promoção da melhoria da educação cientí-
fica, a popularização da C&T e a apropriação social do conhecimento como estratégia associada para atingir o objetivo de desenvolver e difundir 
conhecimento e soluções criativas para a inclusão produtiva e social, a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania.

em geral e, consequentemente, para a melho-
ria do ensino de ciências9. 
Em 2019, o CNPEM promoveu 15 eventos cien-
tíficos de grande porte reunindo mais 1.100 
participantes, resultado recorde para a ins-
tituição. Ao longo do ano o CNPEM também 
promoveu 19 eventos de capacitação em temas 
relacionados às atividades de pesquisa e desen-
volvimento do Centro. Este total considera três 
edições do curso “Caracterização Química de 
Bagaço e Palha de Cana-de-açúcar”, duas edi-
ções do curso “Operação de Biorreatores de 
Bancada” e duas edições do curso “Laboratório 
Nacional de Nanotecnologia – Instalações 
Abertas e Pesquisas”. Tais eventos concentram 
atividades práticas que utilizam as instalações 
laboratoriais do LNBR e, por isso, têm número 
de participantes limitados por edição.

Perfil dos Participantes dos Eventos de Capacitação
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Linha do Tempo dos Eventos de Capacitação

1ª Escola de Síncrotron para Professores de Ensino Médio (ESPEM)

Segundo Frantchesco Romário de Alencar, o conhecimen-
to que será transmito em aula após as visitas irão ajudar 
os alunos a enxergar melhor o mundo.

“Venho de uma cidade pequena e muitos dos meus alu-
nos jamais saíram da cidade, muitos nem foram à capi-
tal. Mostrar para eles o que é feito aqui servirá para expli-
car que há um mundo a ser explorado”, diz Alencar.

O professor de São Luis, no Maranhão, Dadson Luis Ferreira 
Leite, enfatizou a perspectiva de atuação que o CNPEM traz 
para futuros profissionais. "O que afasta muito os alunos 
dessa área é não conseguir ver a ciência acontecer dentro 
das escolas. O trabalho que é desenvol-
vido aqui, e tudo que estamos fazendo 
durante a semana, vamos ter a oportu-
nidade de difundir, mostrar para nos-
sos alunos, que pode-se fazer ciência 
no Brasil", defende.

A 1ª ESPEM, organizada em janeiro de 2019 pelo LNLS 
em conjunto com a Sociedade Brasileira de Física 
(SBF), trouxe 20 professores de ensino médio da rede 
pública de 16 Estados e do DF ao campus do CNPEM. 
Por uma semana, os docentes tiveram uma experien-
cia de imersão nas atividades de pesquisa e desenvol-
vimento do Centro, com o objetivo de levar ideias da 
física moderna às salas de aula em que atuam.

Assista ao vídeo

Frantchesco Romário de 
Alencar é professor da rede 
pública na Chapada dos 
Guimarães (MT)

Foto: Fernando Evans/G1

14-18 de 
janeiro

20 participantes
externos 34,5h

12-14 de 
fevereiro

7 participantes
externos 20h

Curso de Caracterização química de

Bagaço e Palha de
Cana-de-Açúcar

Campinas | São Paulo

Curso de Caracterização Química de 
Bagaço e Palha de Cana-de-açúcar

Neste evento são apresentados conceitos envol-
vendo a metodologia analítica, bem como os cálcu-
los utilizados para balanço de massa no processo.

Curso de capacitação em espectroscopia 
de absorção de raio-X (XAS-Ceará)

Curso de capacitação realizado em março, em 
Fortaleza, foi uma iniciativa conjunta entre o CNPEM 
e o departamento de física da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). O evento teve como objetivo apresentar 
o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 
(CNPEM) e, em particular, o Laboratório Nacional de 
Luz Síncrotron (LNLS), com ênfase em técnicas de 
espectroscopia de absorção de raio-X.

18-25 de 
março

74 participantes
externos 23h
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Curso Qualidade da palha e do bagaço 
para queima em caldeiras

Curso Premasul -" Métodos de avaliação 
de segurança ocular que utilizam modelos 
in vitro de córnea – "Teste in vitro de curta 
duração para danos oculares" e "Epitélio 

corneano humano reconstruído"

O objetivo do curso foi apresentar as metodologias 
e técnicas analíticas importantes para o controle de 
qualidade da biomassa a ser empregada como com-
bustível em caldeiras. Foram abordadas diferentes 
metodologias analíticas desenvolvidas e aplicadas 
pela equipe do SUCRE, durante as avaliações reali-
zadas na parte industrial do Projeto.

O curso tem como objetivo capacitar os participantes 
na realização dos “Testes in vitro de curta duração para 
danos oculares” e no teste “Epitélio corneano no huma-
no reconstruído” descritos nos guias OECD TG 491 e 
OECD TG 492, respectivamente. Espera-se que o partici-
pante adquira visão ampla e critica sobre a avaliação de 
segurança ocular e que seja capaz de implementar cada 
um dos testes em seu laboratório de origem.

22 de 
maio

2 participantes
externos 5h

10-14 de 
junho

73 participantes
externos 23h

Curso Introdutório a Técnicas de Luz 
Síncrotron - Sinc-Natal

Com o objetivo de ampliar e capacitar a comunidade de 
usuários de técnicas de luz síncrotron, o LNLS promo-
veu em junho de 2019 o Curso Introdutório a Técnicas 
de Luz Síncrotron – Sinc-em Natal – RN. O evento abor-
dou fundamentos de diversas técnicas de espectros-
copia e espalhamento de raios X, abrangendo desde 
conceitos básicos da interação radiação matéria até 
exemplos avançados de caracterização de materiais.

A iniciativa foi promovida por meio de uma parce-
ria entre o CNPEM e programas de pós-graduação do 
Centro de Ciências Exatas e da Terra da UFRN.

27-31 de 
maio

13 participantes
externos 38,3h

Curso para Operação de 
Biorreatores de Bancada

O treinamento essencialmente prático atende 
profissionais e estudantes que precisam utili-
zar biorreatores para processos fermentativos 
em suas atividades.

3 - 5 de 
abril

10 participantes
externos 19h
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Groundwater Remediation using Nano/ 
Biotechnology with focus on the 

Contaminated Resources in Brazil (GRUN)

3ª Escola Brasileira de Síncrotron: 
“Fundamentos e Aplicações”

O GRUN foi o primeiro workshop realizado no Brasil 
com foco no uso de nanopartículas metálicas para 
degradação in situ de contaminantes das águas subter-
râneas. O evento reuniu um grupo interdisciplinar para 
explorar como os avanços tecnológicos podem ser apli-
cados aos sistemas de águas subterrâneas brasileiras.

A Escola tem o objetivo de abordar tanto conceitos 
básicos da produção e das propriedades da luz sín-
crotron quanto a apresentação de técnicas e tecno-
logias específicas possíveis com o uso das fontes 
de luz. As duas semanas de evento são compostas 
por aulas teóricas e práticas, ministradas por pes-
quisadores do LNLS.

26 de 
junho

17 participantes
externos 7h

15-26 de 
julho

99 participantes
externos 70h

Confira os depoimentos da 
3ª EBS nas páginas 38 e 39

Curso de Caracterização Química de 
Bagaço e Palha de Cana-de-açúcar

Neste evento são apresentados conceitos envolven-
do a metodologia analítica, bem como os cálculos 
utilizados para balanço de massa no processo.

2-4 de 
julho

7 participantes
externos 19,5h

Mapa de Remoção da Palha

No âmbito do Projeto SUCRE, o treinamento, visou 
apresentar a metodologia de geração de mapas de 
remoção de palha, desenvolvida pelo Projeto para 
auxílio no planejamento e gestão da usina. O curso 
promoveu a capacitação dos profissionais das usinas.

8 de 
agosto

3 participantes
externos 2,5h
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LNNano - Instalações Abertas
e Pesquisas

Nestas oportunidades foram oferecidos treina-
mentos em Cryo-TEM e preparo de amostras para 
Microscopia de Força Atômica (AFM). Além disso as 
divisões linhas de pesquisa do LNNano e sua infra-
estrutura foram apresentadas, com ênfase na pes-
quisa em micro e nanodispositivos, nanomateriais 
verdes avançados, Criomicroscopia Eletrônica de 
Partículas Isoladas, Microscopia de Varredura por 
Sondas, Microtomografia de raios X e Espectroscopia 
de Fotoelétrons Excitados por raios X. Informações 
sobre o atendimento aos usuários externos foram 
explicitadas para todos os participantes.

Belém, Pará:

22-23 de 
agosto

77 participantes
externos 3h

Workshop de caracterização de macromolé-
culas com foco em afinidade de interações

Realizado em parceria com a empresa NanoTemper 
Technologies, o evento contou com palestras sobre a 
teoria existente por trás da técnica de termoforese em 
microescala e com a apresentação de dados de usuários 
e discussões sobre soluções de problemas e aplicações.

7-8 de 
agosto

36 participantes
externos 5,75h

Salvador, Bahia:

19-20 de 
agosto

77 participantes
externos 3h
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Curso de Caracterização Química de 
Bagaço e Palha de Cana-de-açúcar

Biologia Sintética Aplicada 
à Biotecnologia Industrial

Neste evento são apresentados conceitos envolven-
do a metodologia analítica, bem como os cálculos 
utilizados para balanço de massa no processo.

O LNBR compôs a programação da XXXI Semana de 
Química da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), oferecendo curso específico que visou 
abordar ferramentas avançadas de biologia sintéti-
ca e de biologia industrial abordando três grandes 
frentes de pesquisa: (I) multiômicas e bioinformá-
tica; (II) biologia molecular estrutural e; (III) enge-
nharia genética e metabólica.

22-24 de 
outubro

7 participantes
externos 20,5h 7-8 de 

novembro
15 participantes
externos 10h

IX Proteomics WorkshopPReMASUL – Sistemas Microfisiológicos 
Humanos – Fundamentos e Perspectivas

Esta edição do evento cobriu os métodos de inte-
gração de dados, computacional e estatística apli-
cados ao Omics. Os participantes apresentaram 
seus trabalhos e tiveram 17 horas de aulas práticas 
e teóricas com palestrantes de instituições concei-
tuadas do Brasil, Estados Unidos e Canadá.

O encontro teve o objetivo de atualizar os partici-
pantes sobre as características e potencialidades da 
nova e disruptiva tecnologia de dispositivos micro-
fluídicos povoados com organoides humanos, e deu 
a eles a oportunidade de acompanhar a confecção 
de organoides e a operação da tecnologia na realiza-
ção de testes de absorção, distribuição, metaboliza-
ção, além de testes toxicológicos in vitro aplicáveis 
a fármacos.

11-14 de 
novembro

43 participantes
externos 17h

12-13 de 
novembro

43 participantes
externos 17h
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A Escola Brasileira de 
Síncrotron é uma ini-
ciativa do LNLS para 
qualificar pesquisa-
dores a utilizarem 
técnicas de luz sín-
crotron. A Escola ofe-
rece um curso de for-
mação em síncrotron, 
com conteúdo bási-
co e acessível para 
diferentes áreas do 
conhecimento, com 
o objetivo de popu-
larizar o uso dessas 
técnicas para além 
da Física e para todo 
o território brasileiro. 

A EBS tem duração 
de duas semanas: a 
primeira é dedica-
da ao conhecimento 
teórico das técnicas 
e do funcionamento 
da fonte de luz sín-
crotron; na segunda 
semana, orientada 
para a prática, os 
alunos desenvolvem 
atividades nas linhas 
de luz e participam 
de seminários sobre 
a aplicação das técni-
cas existentes.

Em 2019, a 3ª Escola 
reuniu participantes 
de 14 estados brasi-
leiros e outros 4 paí-
ses, associados a 42 
instituições de ciên-
cia e tecnologia e que 
atuam em diversas 
áreas do conhecimen-
to – como química, 
biologia, engenha-
rias, ciências da terra, 
agronomia e física.

Entender a formação 
das partículas geradas 
durante o disparo de 
uma arma de fogo é um 
dos atuais desafios da 
ciência forense. A geó-
loga, especialista em 
mineralogia e petrolo-
gia, busca aplicar seus 
conhecimentos sobre a 
cristalização de mine-
rais para entender esse 
processo. Ela explica 
que os resíduos gerados 
a partir do disparo de 
armas fogo são muito 
pequenos para serem 
estudados por meio de 
técnicas tradicionais. 
A luz síncrotron permi-
te estudar a estrutura 
das pequenas partí-
culas (nanominerais) 
formadas a partir do 
disparo e distingui-las 
de outras partículas 
presentes na atmosfera 
e, consequentemente, 
contribuir para o cor-
reto reconhecimento 
do autor do disparo. 
A pesquisadora relata 
que a escola contribui 
para aprender novas 
técnicas e para abrir 
perspectivas de aplicar 
seus conhecimentos em 
outros temas de pes-
quisa, como estudos do 
interior e da superfície 
da terra, magnetismo, 
fósseis e micro fósseis.

Trabalhando na área de 
ligas nanoestruturadas, 
a pesquisadora emprega 
o processo de moagem 
mecânica de alta energia 
para produzir e estudar 
novos materiais com pro-
priedades específicas. Ela 
explica que este método 
permite combinar maté-
rias-primas e produzir 
novos materiais, além de 
utilizar química verde para 
reduzir o impacto ambien-
tal do processo produtivo. 
Os novos materiais poderão 
ser aplicados em diversas 
áreas, como eletrônica, 
saúde, agricultura, meio 
ambiente e saneamento 
básico. A estudante relata 
que escola abriu horizon-
tes para aplicar técnicas 
diferentes para a caracte-
rização de materiais. A luz 
síncrotron permite estudar 
os materiais utilizando 
técnicas que não estão dis-
poníveis no laboratório da 
universidade em que atua, 
como por exemplo, estudar 
a evolução da estrutura 
de materiais utilizando 
altas temperaturas ou 
altas pressões.

O estudante de doutora-
do Daniel Gau de León, 
da Universidade de La 
Republica do Uruguai, 
trabalha com células 
solares. A pesquisa bus-
ca novos materiais que 
tenham boa eficiência 
solar, sejam abundan-
tes na natureza e que 
possam ser utilizados 
em processos de fabri-
cação químicos de bai-
xo custo. Estas caracte-
rísticas são importantes 
para baratear os custos 
de produção das células 
solares e, consequente-
mente, permitir maior 
difusão e o acesso da 
população em geral à 
essa tecnologia.

“O Sirius vai permitir ver 
coisas que nunca ninguém 
antes no mundo inteiro 
conseguiu enxergar, por-
que tem uma potência dife-
rente e técnicas diferentes. 
Eu vou poder enxergar meu 
material de uma forma que 
hoje não é possível”

“Eu me surpreendi mui-
to com a qualidade das 
instalações disponíveis 
e com a quantidade de 
ensaios extras que per-
mitem complementar a 
capacidade de pesquisa 
que temos no Uruguai.”

Elisa Rocha Barbosa é geóloga 
e pesquisadora especialista em 

mineralogia e petrologia na 
Universidade Federal de Goiás  

Camila Pinto é estudante de mes-
trado em Ciências e Engenharia 
de Materiais na Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM)

Daniel Gau de León é estudante 
de doutorado Universidade de 
La Republica, no Uruguai, e 

pesquisa novos materiais para a 
produção de células solares

Da Geologia à 
Ciência Forense

Nanomateriais

Energias Renováveis

Escola 
Brasileira 
de 
Síncrotron 
(EBS)
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Os óxidos de ferro têm 
grande capacidade de 
reter e/ou liberar subs-
tâncias como carbono, 
fertilizantes (fósforo), 
e elementos poluentes 
(metais pesados). Este 
estudo analisa o solo 
do estuário do Rio Doce, 
que recebeu rejeitos de 
minérios oriundos do 
rompimento da barra-
gem de Fundão, Minas 
Gerais. O pesquisador 
explica que esse rejei-
to contém quantidade 
significativa de metais 
pesados – tais como 
cobre, níquel e chumbo 
–, que podem ser libe-
rados no estuário do Rio 
Doce, agravando a polui-
ção ambiental e a eutro-
fização no local. A luz 
síncrotron permite elu-
cidar como esses metais 
estão ligados quimica-
mente ao óxido de ferro, 
medir o estado de oxi-
dação, além de estudar 
o crescimento de mine-
rais e posterior liberação 
desses poluentes.

O tamanho diminuto 
dos nanomateriais con-
fere a eles diversas pro-
priedades atrativas para 
aplicação industrial. 
Todavia, o aumento na 
produção e uso destes 
materiais gera preocu-
pações de seus poten-
ciais impactos ambien-
tais e toxicológicos para 
a saúde humana e de 
outras espécies. Nesse 
contexto, a pesquisa-
dora busca desenvolver 
técnicas para monitorar 
nanomateriais no meio 
ambiente.

Formada em Engenharia 
Metalúrgica, a pesqui-
sadora trabalha com a 
caracterização de mate-
riais metálicos, espe-
cificamente aços com 
alto teor de manganês 
– que, em grande quan-
tidade, altera drastica-
mente as propriedades 
do aço. Neste estudo, 
busca obter maior segu-
rança e melhores neste 
tipo de aço. A estudan-
te participou da EBS 
para conhecer novas 
técnicas e ampliar seus 
conhecimentos.

Atualmente, o processo 
de produção de biodie-
sel utiliza catalisadores 
– substâncias que ace-
leram a velocidade das 
reações – em fase líqui-
da, o que traz entraves 
econômicos e ambien-
tais. Como alternativa, 
a pesquisadora busca 
catalisadores sólidos 
que podem tornar o 
processo de produção 
de biodiesel mais sus-
tentável e aumentar a 
competitividade desse 
combustível. A pesqui-
sadora relata que “a 
Escola mostrou técnicas 
que permitem conhecer 
a superfície do catali-
sador, entender o que 
acontece durante as rea-
ções e, assim, melhorar 
o design dos catalisado-
res, para que sejam mais 
produtivos”.

“Participar da Escola 
Brasileira de Síncrotron 
foi uma excelente opor-
tunidade para conhe-
cer a infraestrutura do 
CNPEM, dialogar com os 
pesquisadores e buscar 
possíveis soluções para 
o estudo.” 

"Na escola, eu vi mui-
tas técnicas que eu não 
conhecia e técnicas para 
analisar amostra líqui-
da, o que não é possí-
vel realizar na nossa 
Universidade” 

Aqui, eu vi tanto novas 
técnicas que estão na 
fronteira do conheci-
mento científico, quanto 
a técnica que eu uso sen-
do aplicada em outros 
materiais, por exemplo, 
materiais biológicos, 
fármacos e proteínas”

Diego Barcellos é engenheiro 
agrônomo e trabalha com 

química de solo

 Priscila Lagner da Silveira 
Estevão é estudante de doutora-
do em Química na Universidade 

Federal do Paraná 

Tathiane Caminha Andrade 
é estudante de doutorado no 

Laboratório de Caracterizações 
de Materiais da Universidade 

Federal do Ceará 

Zuy Maria Magriotis é professora 
do Departamento de Engenharia 

da Universidade Federal de 
Lavras e busca desenvolver 
catalisadores sólidos para a 

produção de biodiesel

Meio-Ambiente

Nanotoxicologia

Materiais
Biocombustíveis
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Ao longo de 2019, o CNPEM promoveu 15 eventos científicos que reuniram mais de 1.000 parti-
cipantes externos e cerca de 200 participantes internos. Em termos de distribuição geográfica, 
a maior parte dos participantes externos (88%) estava associada a instituições brasileiras das 
regiões Sudeste (70%), Nordeste (14%), Sul (7%), Norte (6%) e Centro-Oeste (2%). Além disso, 
participaram destes eventos pesquisadores de outros 27 países.

Eventos Científicos 2019

Groundwater Remediation 
using Nano/biotechno-
logy with focus on the 

Contaminated Resources 
in Brazil (GRUN)

Escola de Catálise 
de 20º CBCAT: New 

Challenges and Approaches 
to Modern Catalysis 

3rd International User 
Workshop on Coherent X-Ray 

Imaging and Small Angle 
X-Ray Scattering

Workshop de Processamento 
e Queima de Palha nas 
Usinas para Geração de 

Eletricidade 

IV Curso de Introdução 
à Nanotecnologia & 

Nanotoxicologia 

Synchrotron Techniques 
Under High Pressure 

(PRESSYNC) 

1st Sirius Workshop 
on X-ray Nanospectroscopy, 

Nanodiffraction and 
Nanoimaging (CARNAÚBA 

Workshop) 

3rd Nanocellulose
Workshop 

IV Workshop de Resultados 
do Projeto SUCRE 

LNNano - Instalações 
Abertas e Pesquisas 

(Belém/PA) 

IV LNNano
AFM Workshop

10th edition of 
International Workshop 
on Infrared Microscopy 
and Spectroscopy with 

Accelerator Based Sources – 
WIRMS 2019 

Workshop on Sustainable 
Chemicals and Fuels 

Through Synthetic Biology

29th Annual
Users’ Meeting 

(RAU)

LNNano - Instalações 
Abertas e Pesquisas 

(Salvador/BA) 

50 participantes externos
5 participantes internos

86 participantes externos

62 participantes externos
37 participantes internos

50 participantes externos
22 participantes internos

82 participantes externos
2 participantes internos

51 participantes externos
6 participantes internos

104 participantes externos
26 participantes internos

91 participantes externos
8 participantes internos

50 participantes externos
41 participantes internos

50 participantes externos

74 participantes externos

63 participantes externos
26 participantes internos

167 participantes externos
78 participantes internos

95 participantes externos

56 participantes externos
10 participantes internos
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De 8 de janeiro a 1º de março de 2019, o CNPEM 
recebeu 26 estudantes de graduação para desen-
volverem projetos de P&D nos quatro laborató-
rios nacionais. Os jovens vieram de 13 Estados 
Brasileiros e do Distrito Federal: BA, CE, ES, 
GO, MA, MG, PR, RJ, RS, RO, RN, SC, SP, além de 
representantes do Equador, Peru e Argentina.

O Programa Bolsas de Verão é uma excelente opor-
tunidade para aprender novas técnicas, desenvol-
ver habilidades tanto técnico-científicas, como 
análise de dados específicos, quanto habilidades 
de escrita e oratória, descobrir várias novas áreas 
de pesquisa e conhecer pessoas trabalhando em 

projetos extremamente diversificados.
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Indicadores de desempenho

As ações do CNPEM, em seus quatro eixos de atuação, são acompanhadas por 18 indicadores de desempenho, 
cujas metas são pactuadas anualmente com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
Tais indicadores são os principais instrumentos para a avaliação dos resultados institucionais.

Taxa geral de ocupação das instalações

Artigos publicados por pesquisadores externos

Confiabilidade da fonte de luz síncrotron

Taxa de ocupação das instalações por usuários externos

Este indicador mede a ocupação das instalações aber-
tas do CNPEM, considerando o número total de horas 
utilizadas, nos quatro eixos de atuação, e o número de 
horas disponíveis.

Este indicador tem a finalidade de avaliar o resultado 
do uso das instalações abertas do Centro na percepção 
de seus usuários. Após execução da proposta de pes-
quisa, o pesquisador principal tem a oportunidade de 
responder a um questionário de avaliação, destinado a 
medir seu grau de satisfação, tendo em vista os objeti-
vos do experimento, o que representa um importante 

Para o ano de 2019, o indicador contabiliza a publica-
ção de artigos indexados na base Web of Science nos 
anos de 2017, 2018 e 2019, a partir do uso das instala-
ções abertas do CNPEM, considerando as propostas de 
pesquisa realizadas no ano de 2017.

A confiabilidade da fonte de luz síncrotron mede a 
capacidade técnica da facility de atender seus usuários 
externos dentro de prazos e períodos programados nos 

Calcula-se a taxa de ocupação das instalações 
abertas considerando exclusivamente as horas 
relacionadas ao atendimento de propostas de 
pesquisa da comunidade científica externa.

Em 2019 foram disponibilizadas aproximadamente 
124 mil horas para uso das instalações. Foram contabiliza-
das cerca de 103 mil horas de uso, o que corresponde a uma 
taxa de ocupação de 83%. A meta anual do indicador era 70%.

feedback para pesquisadores e funcionários do CNPEM. 
Em 2019, 195 pesquisadores externos responsáveis 
pela execução de propostas de pesquisa preencheram 
o formulário de satisfação e 193 escolheram as opções
de resposta “muito satisfeito” ou “satisfeito” com o uso 
das instalações, resultando em índice de satisfação de
99%. A meta do indicador para o ano era de 85%.

No ano de 2017, o CNPEM atendeu 1.083 propostas de 
pesquisa. Nos três anos de referência, os beneficiários 
dessas propostas publicaram 820 artigos científicos 
indexados na base Web of Science. A taxa de artigos 
por proposta foi de 0,75. A meta do indicador era 0,75.

agendamentos dos experimentos. 
No primeiro semestre de 2019, a fonte de luz síncrotron ope-
rou em 97% das horas programadas. A meta anual era 95%.

Em 2019, foram destinadas 47 mil horas de 
equipamentos a pesquisadores externos, resul-
tando numa taxa de ocupação de 38% neste 
eixo de atuação10. A meta do indicador era 40%.

10. A redução no resultado deste indicador reflete majoritariamente o encerramento do atendimento de propostas externas do UVX a partir do
segundo semestre de 2019. 11. A redução no número de beneficiários externos está diretamente associada ao número de propostas externas rea-
lizadas no ano. 12. A redução no número total de propostas externas atendidas em 2019 foi impactada pelo encerramento das atividades do UVX
no segundo semestre de 2019. Além da redução já esperada no número de propostas atendidas pelas linhas de luz, a instalação responsável pelas 
atividades de cristalização de proteínas, ROBOLAB/LNBIO, também apresentou redução em seu atendimento, uma vez que parte de suas atividades 
estão diretamente relacionadas ao uso da linha MX2 do UVX. Ademais, um importante equipamento da instalação LMN do LNNano (XPS - espec-
trômetro de fotoelétrons excitados por raios X) teve sua agenda de atendimento interrompida a partir de 18 de julho para manutenção corretiva.
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Beneficiários externos das instalações abertas
Este indicador mede o universo de pesquisadores externos beneficiado pelo uso das instalações abertas do CNPEM. 
Em 2019, foram beneficiados 1.554 pesquisadores externos por meio das propostas de pesquisa realizadas11. A 
meta para o indicador era 1.600.

Propostas realizadas por usuários externos nas instalações abertas
O indicador afere o número de propostas realizadas nas instalações abertas por pesquisadores externos ao CNPEM. 
No ano, foram realizadas 752 propostas de pesquisa externas12. A meta anual era 870.

Índice de satisfação dos usuários externos
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Taxa de publicação da pesquisa interna

Qualidade da produção científica interna

Taxa de coautoria internacional

Parcerias em projetos de P&D com instituições de ensino e pesquisa

Parcerias em projetos de PD&I 

Recursos associados à Inovação

Tecnologias protegidas

Eventos científicos

Pesquisadores de outras regiões do país capacitados pelo CNPEM

Horas de capacitação de pesquisadores externos

Número de pesquisadores externos capacitados

Em 2019 foram publicados e indexados na base Web of Science 223 artigos do total de 84 pesquisadores internos 
considerados, o que correspondeu a 2,7 artigos por pesquisador. A meta anual era 2.

Este indicador mede a razão entre o número de artigos 
publicados por pesquisadores ou especialistas internos 
classificados pela JCR no Quartil 1 (Q1) e o número total de 

O indicador mede a razão entre o número de artigos publica-
dos por pesquisadores ou especialistas internos com coau-
tor filiado a instituições internacionais e o número total de 

Além do desenvolvimento de pesquisa interna, os pesqui-
sadores do CNPEM colaboram com outras instituições de 
ensino e pesquisa, fortalecendo a capacidade mútua de 

As atividades de apoio à inovação nos setores da 
Agricultura, Indústria e Serviços também são mensura-
das pelo número de contratos de parceria vigentes em 

O indicador mede o volume de recursos captados 
em projetos e serviços tecnológicos voltados à 
inovação em relação ao volume total de recursos 

Parte das atividades relacionadas ao apoio à gera-
ção de inovação é medida pelo número de pedidos 
de proteção de tecnologias registrados. Em 2019, 

Além dos eventos de capacitação, o CNPEM promove 
eventos direcionados à divulgação científica para públi-
co especializado. Em 2019, foram realizados 15 eventos 

O indicador mede o número total de pesquisadores exter-
nos provenientes das regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-
Oeste capacitados em eventos realizados pelo CNPEM. Em 

Em 2019, o CNPEM dezenove eventos de capacitação, totalizando 372 horas dedicadas a essas atividades. 
A meta anual era de 300 horas.

Nos eventos de capacitação realizados no ano participaram 559 pesquisadores externos. A meta anual era de 270 
pesquisadores.

artigos publicados e indexados na base Web of Science. Em 
2019, 99 dos 223 artigos publicados foram classificados em 
Q1, representando 44% do total. A meta anual era 50%.

artigos de pesquisadores internos. Em 2019, 90 dos 223 
artigos apresentaram coautoria internacional, representan-
do 40% do número total de artigos. A meta anual era 30%.

solução de problemas científicos e tecnológicos. No final 
de 2019, havia 27 acordos de parceria vigentes. A meta 
anual era 20.

determinado período. No final de 2019, o CNPEM tinha 
uma carteira de 43 projetos em parceria com empresas. A 
meta anual para este indicador era 35. 

recebidos pelo Centro no ano de referência. O 
resultado apurado foi 18%, enquanto a meta para 
o indicador era de 8%.

foram contabilizados 16 novos pedidos, sendo 14 
de patentes e 2 de software. A meta anual para o 
indicador era 8.

científicos, que contaram com a participação de 1075 
pesquisadores externos ao CNPEM. A meta anual para o 
indicador era 4.

2019 foram beneficiados pelos eventos de capacitação 362 
pesquisadores de outras regiões brasileiras exceto Sudeste. 
A meta anual era 80.

Relatorio_2019.indd   43Relatorio_2019.indd   43 11/02/2020   16:2311/02/2020   16:23



44 | Relatório Anual 2019

Resultados Detalhados por Laboratório

Em 2019, o conjunto de instalações abertas do 
CNPEM disponibilizou um total de 123,6 mil 
horas de equipamentos distribuídas nos qua-
tro Laboratórios Nacionais, sendo 30,3 mil no 
LNLS, 25,9 mil no LNBio, 16,9 mil no LNBR 
e 50,4 mil no LNNano. O uso destas horas 
em 2019 atingiu a marca de 103,2 mil horas, 
ou seja, 83,5% do total disponível. O Eixo 1 
– Instalações Abertas a Usuários Externos 

Em 2019, foram realizadas 752 propostas de pesquisa externa, sendo 143 no LNLS, 117 no 
LNBio, 45 no LNBR e 447 no LNNano. Ao todo, 1554 pesquisadores externos foram beneficiados 
por estes experimentos, sendo 635 no LNLS, 263 no LNBio, 109 no LNBR e 703 no LNNano.

– se destacou como eixo de maior número 
de horas utilizadas (45,6%), seguido do Eixo 
2 – Pesquisa e Desenvolvimento in house 
(33,8%), Eixo 3 – Apoio à Geração de Inovação 
(17,7%) e Eixo 4 – Treinamento, Educação 
e Extensão (2,8%). Entre os Laboratórios 
Nacionais, a distribuição das horas nos eixos 
de atuação é diversificada explicitando as 
especificidades de atuação de cada um deles.

Horas disponibilizadas e utilizadas

Propostas de pesquisa externa realizadas e beneficiários externos

Horas utilizadas por Laboratório Nacional e Eixo de Atuação em 2019

21.111

10.213

39

1.433

1

2

3

4

7.160

7.222

165

31

1.878

5.863

7.978

180

16.921

11.602

10.119

1.295

LNLS

LNLS

LNLS

LNLS

LNBio

LNBio

LNBio

LNBio

LNBR

LNBR

LNBR

LNBR

LNNano

LNNano

LNNano
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Evolução das Propostas de Pesquisa Realizadas por Laboratório13

Evolução dos Beneficiários Externos por Laboratório

13. Ver nota 3 da seção anterior.
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A contabilização de artigos científicos produzi-
dos a partir do uso das instalações por pesqui-
sadores externos considera apenas os artigos 
indexados na base Web of Science que conte-
nham citação ou agradecimento ao CNPEM ou a 
um de seus Laboratórios Nacionais e/ou a uma 
das instalações. Na apuração final do resultado, 
excluem-se as duplicatas de artigos que apre-
sentam citações de dois ou mais Laboratórios.

Em 2019, o total de artigos publicados com autores afiliados ao CNPEM – artigos internos – foi de 330, 
valor acima da média de 2010 – 2018 que corresponde a 217 artigos. O acompanhamento do histórico 
dessas publicações vem mostrando um crescimento consistente desse resultado ao longo dos anos.

Desde 2013, o indicador de publicações exter-
nas contabiliza publicações de múltiplos anos 
para um conjunto específico de pesquisadores. 
Em detalhe, para um ano ‘x’ são consideradas 
as publicações de autoria dos beneficiários dos 
anos ‘x-2’ + ‘x-1’ + ‘x’. Para 2019 consideram-se 

Artigos Científicos Externos

Artigos Científicos Internos

14. Os totais de artigos científicos externos apresentados para os anos de 2010-2018 podem ser superiores aos apresentados em rela-
tórios anteriores devido ao acréscimo de publicações com indexação tardia na Web of Science.

Em 2019, 335 artigos foram publicados por 
beneficiários externos do CNPEM, marca supe-
rior à média anual entre os anos de 2010 - 2018, 
que correspondeu a 301,9 artigos ao ano14. Este 
número pode estar subestimado, já que não 
considera as publicações em colaboração entre 
beneficiários externos e pesquisadores inter-
nos, uma vez para tais publicações prevalece a 
autoria interna.

*Publicações que citam ou agradecem ao CNPEM, sem especificar Laboratórios Nacionais e/ou instalações.

Evolução temporal das publicações de pesquisadores externos

Indicador de artigos publicados por pesquisadores externos

Evolução do número de artigos

2010 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019

211 205 199 202 220 211228194204171

27 22 21 28 18 19232121
3 5 4 454
1 1 32

21
68 80 73 111 116 124109829972

Média de artigos 
publicados
no período
de 2010 a 2018

LNBio LNNano CNPEM*LNLS LNBR

LNBio LNNano CNPEMLNLS LNBR

295

252

287 285 281

322
344 341 335

310

os beneficiários de 2017 e suas publicações em 
2017, 2018 e 2019. Neste cômputo foi obtido um 
total de 819 artigos. Ressalta-se que a distribui-
ção de artigos por Laboratório Nacional supera a 
soma total devido a publicações que citam o uso 
de instalações em mais de um LN.
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Especificamente para o cômputo do indicador da produção interna do Centro, são considera-
das apenas as publicações de um conjunto pré-determinado de pesquisadores. Em 2019, 84 
pesquisadores do CNPEM foram responsáveis pela publicação de 223 artigos científicos. Deste 
total, 80 artigos foram de pesquisadores do LNLS, 70 do LNNano, 51 do LNBio e 40 do LNBR, 
sendo 18 destes artigos com mais de um Laboratório envolvido.

A qualidade destas publicações é avaliada pelo Fator de Impacto e pela classificação de quartis. 
O uso do Fator de Impacto é bastante disseminado, porém ele desconsidera variações intrínsecas 
das diferentes áreas do conhecimento. Neste contexto, passou-se a utilizar, a partir de 2014, a 
classificação por quartis, medida também disponibilizada pelo Journal of Citation Report. Em 2019, 
a mediana do Fator de Impacto dos periódicos foi 3,745 enquanto o Fator de Impacto máximo foi 
23,054. Do total de artigos publicados por pesquisadores do CNPEM, 44% foram classificados no 
primeiro quartil (Q1) em suas respectivas áreas do conhecimento.

Evolução histórica do total de artigos internos publicados

LNBio
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LNNano
LNBR

2010 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019
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Artigos internos computados para o indicador: evolução histórica e distribuição por LN
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Ações estratégicas

O CNPEM destaca-se por sua infraestrutura 
laboratorial mundialmente competitiva e aber-
ta à comunidade científica, e por ser berço do 
Sirius – uma das mais avançadas fontes de luz 
síncrotron do mundo. Em 2019, o Centro inten-
sificou a integração de seus quatro Laboratórios 
orientada para o desenvolvimento de instru-
mentação científicas e metodologias. No desen-
volvimento de instrumentação científica ressal-
ta-se a atuação conjunta entre o LNBio e equipes 
do Sirius para linhas de luz de imagens biológi-
cas, e entre o LNBio e LNNano para o centro de 
microscopia eletrônica.
No desenvolvimento de metodologias científicas, 

Com o fim da operação para usuários em 1º de 
agosto de 2019, o UVX encerrou um capítulo da 
história da ciência de síncrotron brasileira, que 
começou na década de 80 com o projeto e a mon-
tagem dessa máquina pioneira. Toda a infraes-
trutura e as competências existentes no UVX 
beneficiaram milhares de usuários externos, do 
Brasil e de vários lugares do mundo, e nas mais 
diversas áreas do conhecimento. Após o encerra-
mento dos turnos para usuários, a fonte de luz 
foi utilizada para testes de componentes das 
linhas de luz do Sirius.
Paralelamente, ao longo de 2019, o Projeto Sirius 
concluiu diversos marcos importantes. No primei-
ro semestre, enquanto se concluía a instalação do 
anel de armazenamento, as equipes de acelerado-
res trabalhavam no comissionamento do booster. 
Entre os meses de março e junho este comissiona-
mento evoluiu da primeira volta completa até as 
primeiras 1500 voltas dos elétrons, chegando à 
energia nominal de 3 GeV em outubro.
Em julho foi concluída a montagem do anel 
de armazenamento e a primeira volta dos elé-
trons nesse acelerador - marco fundamental na 

Desenvolvimento Integrado de Instrumentação Científica e Metodologias

Do UVX ao Sirius

destacam-se os esforços entre LNBio e o Grupo 
de Computação Científica do LNLS em técnicas 
e protocolos para analisar imagens biológicas, 
e a colaboração entre LNBR e LNLS para extrair, 
a partir de imagens tridimensionais obtidas por 
microtomografia de raios-X, informações sobre 
estrutura de solos agrícolas utilizando luz sín-
crotron. Além disso, pesquisadores do LNNano 
e do LNLS estão trabalhando em conjunto no 
desenvolvimento e aplicação da técnica de Pair 
Distribution Function (PDF). Trata-se de impor-
tante ferramenta para o estudo da estrutura atô-
mica local de diversos materiais, incluindo mate-
riais não-cristalinos ou desordenados.

história de todo síncrotron – ocorreu em novem-
bro. Em menos de um mês o feixe de elétrons foi 
acumulado, ainda com corrente cerca de 10000 
vezes menor que a especificada, permitindo 
demonstrar a primeira tomografia de raios-X 
completa. Esse resultado comprovou o funciona-
mento coordenado de vários subsistemas críticos 
do projeto Sirius - da aceleração dos elétrons até 
o processamento de imagens obtidas com o feixe 
de raios-X do acelerador. 
As equipes das linhas de luz progrediram com 
instalação das cabanas alcançando a instalação 
de elementos óticos e subsistemas experimentais 
nas linhas MANACÁ e CATERETÊ. A linha MOGNO, 
única desta fase baseada nos dipolos de alto 
campo do Sirius, teve sua pré-instalação adian-
tada, justamente para que as primeiras imagens 
de tomografia de raios-X pudessem ser obtidas 
assim que houvesse feixe acumulado no anel de 
armazenamento. Além da evolução no hall expe-
rimental do Sirius, o protótipo do detector π-MEGA 
foi empregado com sucesso na resolução de uma 
estrutura de proteínas, consolidando também este 
marco no projeto.

• Da primeira volta à aceleração de 3GeV dos elétrons no booster;
• Da primeira volta ao feixe acumulado no anel de armazenamento;
• Primeira demonstração funcional de tomografia de raios-X na pré-montagem da linha MOGNO; 
• Demonstração de cristalografia de proteínas com o detector �-MEGA; 
• Desenvolvimento de uma nova câmara de vácuo e suporte mecânico para os ondulado-
res planares compactos;
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Em 2019 o Laboratório Nacional de Ciência e 
Tecnologia do Bioetanol (CTBE) foi renomeado 
como Laboratório Nacional de Biorrenováveis 
(LNBR). Essa mudança reflete a revisão estra-
tégica iniciada em 2018. Neste cenário, o 
desenvolvimento de plataformas biológicas 
de alto desempenho para uso industrial é cen-
tral para a atuação conjunta com os demais 
Laboratórios Nacionais do CNPEM. Este novo 
posicionamento implica na expansão da área 
de atuação para além dos biocombustíveis 
avançados, incluindo bioquímicos e bioma-
teriais, temáticas diretamente associadas 

Uma das principais barreiras para a produção de 
etanol celulósico, blocos químicos e materiais a 
partir de biomassa é a resistência aos tratamentos 
químicos e biológicos do complexo lignocelulósico 
(recalcitrância). A presença de lignina residual na 
biomassa após etapas de pré-tratamento influência 
de forma negativa a hidrólise da celulose. Portanto, 
estudos relacionados às interações entre lignina 
e celulose poderão auxiliar no estabelecimento 
de processos mais eficientes de conversão da bio-
massa. Neste contexto, pesquisadores do LNNano e 
do LNBR iniciaram projeto conjunto que pretende 
determinar a força de adesão entre a celulose e a 

Além dos biocombustíveis avançados 

Estudo da Recalcitrância de Materiais Lignocelulósicos

Três projetos Desenvolvidos pelo Laboratório 
Nacional de Biociências (LNBio) foram selecio-
nados pelo Ministério da Saúde para captação 
de recursos provenientes de incentivos fiscais 
concedidos no âmbito do Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e 
do Programa Nacional de Apoio à Atenção da 
Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/
PCD). Os projetos visam: (i) identificar compos-
tos que sejam o ponto de partida para o desen-
volvimento de novos fármacos para Deficiência 
Intelectual e Transtornos do Espectro Autista, 
inclusive a partir de compostos naturais 

Demandas do Sistema Público de Saúde
extraídos de plantas da biodiversidade bra-
sileira (PRONAS); (ii) validar proteínas pre-
sentes na saliva que indicam a progressão do 
câncer de boca e, assim, auxiliam os oncolo-
gistas na prescrição de tratamentos mais per-
sonalizados e efetivos (PRONON) e (iii) gerar 
linhagem celular monoclonal produtora do 
anticorpo anti-PD1, medicamento empregado 
em casos de câncer de pulmão, melanoma e 
bexiga, atualmente, produzido apenas no exte-
rior.  Os recursos captados serão investidos no 
desenvolvimento desses projetos ao longo dos 
próximos 36 meses. 

às vantagens competitivas do Brasil, como 
biodiversidade e disponibilidade de biomas-
sa. Destaca-se que toda a atuação do LNBR 
foca em tecnologias de baixo carbono para o 
desenvolvimento sustentável, relevante nos 
setores de biotecnologia industrial e sucroe-
nergético. O LNBR almeja atuar como hub de 
biotecnologia industrial no Brasil, com agen-
da científica direcionada para a compreensão 
de mecanismos, desde as escalas atômicas e 
moleculares até o escalonamento de proces-
sos em planta piloto, todos amparados por 
análises de sustentabilidade.

lignina por meio de técnicas de microscopia de for-
ça atômica (AFM). Os primeiros testes utilizaram 
ponteiras modificadas quimicamente com lignina 
e filmes de celulose para a aquisição de curvas força 
versus distância para as medidas de adesão entre a 
ponteira modificada e o substrato. Paralelamente, 
simulações computacionais apoiadas pelo 
Laboratório Nacional de Computação Científica 
(LNCC), estão sendo realizadas por meio da Teoria 
do Funcional de Densidade (DFT). Espera-se que os 
resultados deste trabalho contribuam de maneira 
inédita para a compreensão dos mecanismos que 
influenciam diretamente a recalcitrância.

• Instalação das cabanas óticas e experimentais das 6 primeiras linhas de luz, duas completas 
e outras quatro em progresso; 
• Instalação de componentes óticos e sistemas experimentais nas linhas MANACÁ e CATERETÊ;  
• Validação termomecânica dos sistemas de fixação de espelhos criogênicos utilizando o 
laboratório de metrologia;
• Instalação dos laboratórios de altas pressões, laboratório de apoio em química e laborató-
rio de desenvolvimento de detectores no Sirius.
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Projetos científicos

Os materiais responsáveis por grande parte dos avanços tecnológicos da humanidade são 
aqueles cuja resposta a campos externos deriva da dinâmica dos elétrons e de sua interação 
com átomos e moléculas. Os avanços no conhecimento microscópico destas interações podem 
auxiliar cada vez mais a seleção de materiais já focados nas aplicações técnologicas desejadas. 
Todavia, o passo acelerado no desenvolvimento destes dispositivos impõe grandes desafios 
para sua caracterização, e as técnicas experimentais disponíveis e modelos teóricos tradicio-
nais estão chegando aos seus limites. 

Neste contexto, faz-se necessário desenvolver novas abordagem e novos tipos de sondas que 
permitam observar propriedades da matéria ao mesmo tempo em que os fenômenos são explo-
rados na operação dos dispositivos.  Algumas dessas propriedades e fenômenos precisam ser 
investigados em condições extremas de temperatura e pressão para que se revelem, antes que 
possam ser tecnologicamente explorados. Esse é o exemplo da supercondutividade de alta 
temperatura crítica, que surge em condições de pressão extrema, fenômeno estudado com téc-
nicas avançadas de síncrotron em um projeto apoiado pelo instituto Serrapilheira. Na mesma 
linha, as fases eletrônicas topológicas, que surgem em materiais topológicos e podem ser real-
çadas ou reveladas em altas pressões, é tema de um projeto Jovem Pesquisador FAPESP. Essa 
nova classe de materiais exibe propriedades exóticas com potencial para várias aplicações, 
como por exemplo, chips de memória mais eficientes. Ambos os projetos explorarão os limites 
de caracterização e modelagem teórica de fenômenos eletrônicos, utilizando técnicas que em 
breve estarão disponíveis na linha EMA do Sirius. 

Outras linhas de pesquisa em materiais eletrônicos também explorarão o potencial Sirius na 
faixa de IR, UV e raios-X moles. Os exemplos vão desde o estudo de filmes finos, para aplica-
ções em dispositivos que exploram a coexistência de fases ferroelétricas e magnéticas em um 
mesmo sistema, até materiais bidimensionais (2Ds), nos quais é possível explorar fenômenos 
de polarização elétrica decorrentes de interações dos elétrons com íons da rede cristalina em 
dispositivos nanofotônicos. Essas linhas de pesquisa também têm financiamento do programa 
Jovem Pesquisador FAPESP ou aguardam a sua fase final de julgamento.

Desvendando e controlando novos estados eletrônicos da matéria
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Estima-se que 70% de todos os processos da 
indústria petroquímica envolvam catalisado-
res e que 90% dos novos processos industriais 
também farão uso desses materiais. As técni-
cas de síncrotron in-situ/operando permitem 
observar a morfologia e composição da super-
fície de catalisadores heterogêneos, em condi-
ções de reação.  
Catalisadores podem ser fundamentais para 
ações sustentáveis ao meio ambiente, como 
o reaproveitamento de biomassa e oxida-
ção de monóxido de carbono, ambos projetos 
científicos em desenvolvimento no LNLS.  O 
primeiro projeto, com apoio da FAPESP e da 
NWO (Netherlands Organisation for Scientifc 
Research), investiga catalisadores à base de 
carbetos de Mo-W em experimentos in-situ de 
conversão de biomassa. Em particular, estes 
catalisadores permitem remover o oxigênio 
presente nas moléculas da biomassa transfor-
mando-as em fontes de carbono para compos-
tos químicos e combustíveis alternativos. No 
segundo projeto, as propriedades catalíticas 
serão exploradas durante a reação de oxidação 

A consolidação de uma equipe de pesquisadores 
e a instalação de um laboratório piloto (LAM) 
dedicados à produção de anticorpos monoclo-
nais recombinantes vem gerando resultados 
promissores focados na investigação e desenvol-
vimento de estratégias para imunomodulação 
anti-tumoral. Em 2019, como prova de conceito 
e padronização de metodologias, foram produzi-
dos e caracterizados no LNBio os primeiros anti-
corpos monoclonais denominados “anti-PD1”, 
usados atualmente no tratamento de vários 

No ano de 2019, o projeto NP3 “Plataforma com-
putacional de interpretação iterativa e dados 
experimentais para a identificação rápida de 
novos produtos naturais bioativos” avançou em 
5 dos 7 algoritmos propostos, com 3 algoritmos 
já concluídos e validados e outros 2 em estágio 
de desenvolvimento avançado. Estes progressos 
permitiram a utilização da plataforma NP3 nos 
projetos de descoberta de fármacos a partir de 
amostras da biodiversidade brasileira, que se 
encontram em andamento no LNBio. O grupo de 
computação aplicada à descoberta de fármacos 
a partir de produtos naturais foi estabelecido e 

Observando a estrutura atômica de catalisadores em operação 

Primeiro Anticorpo Monoclonal Produzido no CNPEM

Plataforma NP3 avança e é renovada pelo Instituto Serrapilheira

do monóxido de carbono. Essa reação é de 
grande interesse devido à sua importância tec-
nológica no controle da poluição e nas células 
de combustível. Neste projeto, apoiado pela 
FAPESP na modalidade Jovem Pesquisador, 
técnicas in-situ com resolução em energia e 
espacial são combinadas para a caracterização 
completa de materiais catalíticos em condições 
realistas de operação, visando a compreensão 
dos processos elementares de catálise em múl-
tiplas escalas. 
Para o desenvolvimento e aplicação de novos 
catalisadores há desafios associados a nanociên-
cia e nanotecnologia, uma vez que é necessário 
produzir nanopartículas estáveis e monodis-
persas de forma controlada e com composições 
químicas definidas. Este é o tema de um projeto 
de Jovem Pesquisador FAPESP, desenvolvido no 
LNLS, onde novos aparatos experimentais asso-
ciados às técnicas de radiação sincrotron estão 
sendo desenvolvidos, permitindo investigar a 
conversão dos monômeros às nanopartículas, de 
forma a atingir controle total de suas proprieda-
des em aplicações inovadoras.

tipos de tumores. Destaca-se também a geração 
de linhagens celulares produtoras de anticorpos 
monoclonais e o estabelecimento de técnicas de 
purificação e caracterização estrutural e funcio-
nal de anticorpos. Recentemente, o LNBio teve 
projeto contemplado no Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), do 
Ministério da Saúde, o que permitirá alavancar 
os esforços para a geração de células matrizes 
produtoras dos chamados “anticorpos monoclo-
nais biossimilares”.

passa a aplicar diversas abordagens derivadas 
da plataforma NP3, incluindo análises do espa-
ço químico de bibliotecas de compostos, aborda-
gens de machine learning para prever e desrepli-
car compostos bioativos, além da estruturação 
de um banco de dados de produtos naturais e 
posterior mineração de informações voltadas 
para a descoberta de  substâncias químicas 
bioativas. Em biologia estrutural a plataforma 
começa a explorar a técnica de criomicrosco-
pia eletrônica de partículas únicas (cryo-EM), 
abrindo novas frentes para a utilização de pro-
teínas não cristalizáveis na plataforma NP3.
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Avanços significativos foram realizados na investigação do papel do 
metabolismo na progressão do câncer de mama “triplo-negativo”, o sub-
tipo mais agressivo de câncer de mama e para o qual não há tratamento 
efetivo. Entre os resultados demonstrou-se que tais células cancerígenas 
dependem do aminoácido glutamina e de ácidos graxos para crescer e 
migrar e que a enzima Glutaminase 2, diferente do reportado na lite-
ratura, contribui de forma significativa para a proliferação, migração 
e invasão destas células em modelos animais. Estes resultados foram 
publicados nas revistas “Oncogene”15, “Cancer Research”16 e “Journal of 
Biological Chemistry”17.

A recalcitrância de materiais lignocelulósi-
cos representa um grande desafio para a pro-
dução de biorrenováveis e novas estratégias 
enzimáticas mais eficientes de desconstrução 
desses materiais podem impactar diretamente 
na viabilidade e customização de biocombus-
tíveis e outros produtos de maior valor agre-
gado como bioquímicos e biomateriais. Dentro 
do projeto temático financiamento da FAPESP 
“Explorando novas estratégias para a despoli-
merização de polissacarídeos da parede celular 
vegetal: da estrutura, função e desenho racional 
de hidrolases glicosídicas às implicações bioló-
gicas e potenciais aplicações biotecnológicas” 
foi descoberta uma nova enzima oxidativa da 

Atualmente existe grande discrepância nas 
avaliações de ciclo de vida (ACV) na produção 
de etanol a partir de cana-de-açúcar, milho e 
trigo. Estas diferenças desafiam a credibilidade 
das avaliações individuais e, como resultado, 
o progresso em direção ao cumprimento das 
metas de mitigação de gases de efeito estufa 
(GEE). Neste contexto, o LNBR realizou o estu-
do “Comparação de métodos para avaliação do 
ciclo de vida de biocombustíveis”18, em parceria 
com a International Energy Agency (IEA). Este 
estudo, publicado na revista “Renewable and 
Sustainable Energy Reviews”, forneceu reco-
mendações para promover a transparência nos 
cálculos e premissas de ACV entre as ferramen-
tas utilizadas em pesquisa e desenvolvimento 
no mundo ou para ferramentas regulatórias 

O papel do metabolismo na progressão do câncer de mama

Superando a recalcitrância de materiais lignocelulósicos por biocatálise oxidativa

Análise de ciclo de vida do etanol pelo mundo

15. DIAS, M. M.; ADAMOSKI D.; DOS REIS L. M.; ASCENÇÃO C. F. R.; DE OLIVEIRA K. R. S.; MAFRA A. C. P.; DA SILVA A. C. B.; QUINTERO A.; 
CASSAGO G. C.; FERREIRA I. M.; FIDELIS C. H. V.; ROCCO S. A.; BAJGELMAN M. C.; STINE Z.; BERINDAN-NEAGOE I.; CALIN G. A.; AMBROSIO 
A. L. B.; DIAS S. M. G., GLS2 is protumorigenic in breast cancers. Oncogene, Epub 2019. 16. MAFRA, A. C. P.; DIAS, S. M. G. Several Faces of 
Glutaminase Regulation in Cells. Cancer Research, v. 79, n. 7, p. 1302-1304, 2019. 17. REIS, L. M.; ADAMOSKI, D.; SOUZA, R. O. O. ; ASCENÇÃO, 
C. F. R.; OLIVEIRA, K. R. S.; SILVA, F. C. DA ; PATRONI, F. M. DE S.; DIAS, M. M.; VIEIRA, P. M. M. DE M; CONSONNI, S. R.; SILBER, A. M.; DIAS, S. 
M. G. Dual inhibition of glutaminase and carnitine palmitoyltransferase decreases growth and migration of glutaminase inhibition-re-
sistant triple-negative breast cancer cells. Journal of Biological Chemistry, v. 294, n. 24, p. 9342-9357, 2019. 18. PEREIRA, L. G.; CAVALETT, 
O.; BONOMI, A.M.F.L.J.; ZHANG, Y.; WARNER, E.; CHUM, H. L. Comparison of biofuel life-cycle GHG emissions assessment tools: The case 
studies of ethanol produced from sugarcane, corn, and wheat. Renewable & Sustainable Energy Reviews, v. 110, p. 1-12, 2019. 

classe monooxigenase (LPMO) que além de agir 
sobre celulose é também ativa sobre xilanos, 
algo ainda não demonstrado para esta impor-
tante classe de enzimas na desconstrução de 
materiais lignocelulósicos. O potencial dessa 
enzima na sacarificação da biomassa vegetal foi 
testado de forma sinérgica com o coquetel enzi-
mático comercial Celluclast® sobre o bagaço de 
cana de açúcar, aumentando em média 25% a 
liberação de glicose e 52% de xilose. Com esse 
desempenho, esta enzima será incorporada na 
plataforma de produção de enzimas do LNBR/
CNPEM visando compor um coquetel enzimá-
tico customizado para os resíduos agroindus-
triais de maior relevância ao Brasil.

relacionadas aos biocombustíveis. O objetivo 
foi comparar os modelos regulatórios de emis-
são de GEE de biocombustíveis (GHGenius do 
Canadá, GREET dos EUA e BioGrace da Europa) 
para identificar os principais elementos que 
levam estes modelos a apresentarem diferen-
tes valores de impactos das emissões de GEE 
do etanol produzido a partir da cana-de-açú-
car, milho e trigo.  Para o etanol produzido a 
partir da cana-de-açúcar, foram utilizadas 
premissas do modelo da Biorrefinaria Virtual 
de Cana-de-açúcar, desenvolvido pelo LNBR, 
nos três modelos públicos (GREET, BioGrace e 
GHGenius ) e os resultados de emissões de GEE 
caíram de um intervalo de 16 a 45 para 16 a 
17 (gramas de CO2 equivalente por megajoule), 
uma redução de cerca de 38%. 
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As técnicas de machine learning aplicadas 
ao desenvolvimento de novos materiais 
2D contam com informações de um banco 
de dados de mais de três mil materiais 
bidimensionais. No LNNano esta técnica foi 
aplicada na identificação da composição 
química e estrutura cristalina de um novo 
material, baseado em estanho, selênio e telúrio 
(Sn2SeTe), com propriedades eletrônicas 
promissoras para aplicação em fotossíntese 
artificial. Ademais, essas técnicas têm sido 
aplicadas para o processamento de dados 
gerados por sensores químicos microfluídicos, 
tanto para o monitoramento da contaminação 

Dispositivos vestíveis

Teste rápido para detecção de câncer de mama

Técnica de fotossíntese artificial

Aprendizado de máquina aplicado a ciência dos materiais

19. NOGUEIRA, A. E.; SOARES, M. R. S.; SOUZA JR., J. B.; OSPINA RAMIREZ, C. A.; SOUZA, F. L.; LEITE, E. R. Discovering a selective semime-
tal element to increase hematite photoanode charge separation efficiency. Journal of Materials Chemistry A, v. 7, n.28, p. 16992-16998, 
2019. 20. SCHLEDER, G. R. et al. From DFT to machine learning: recent approaches to materials science–a review. Journal of Physics: 
Materials, v. 2, n. 3, 2019.

Materiais derivados da celulose são bastante interessantes para aplicações 
que demandam flexibilidade e biocompatibilidade. Dispositivos vestíveis 
fabricados em substratos à base de celulose associados à polímeros condu-
tores são exemplos práticos destas aplicações. Em 2019, o LNNano desen-
volveu um filme fino, flexível e transparente, com aplicação e funcionaliza-
ção do polímero condutor polipirrol. Neste caso, os nanofilmes produzidos 
demonstraram alta sensibilidade à presença de ácido clorídrico (HCl) tanto 
na forma de vapor, líquida ou em contato com luvas contaminadas.

Pesquisadores do LNNano, em parceria com 
o Hospital de Amor de Barretos, UFSCAR e 
UNICAMP, desenvolveram um teste rápido de 
sangue capaz de diagnosticar câncer de mama 
em 15 minutos. A técnica é baseada em um 
dispositivo portátil capaz de quantificar bai-
xas concentrações de um marcador tumoral, 
a proteína CA 15-3, em menos de uma gota 
de sangue. O custo deste teste é de aproxi-
madamente 50 reais e o dispositivo pode ser 
acoplado a um smartphone para apresentar o 
resultado. O dispositivo está em fase de testes 
e espera-se que a tecnologia possa ser comer-
cializada em até 5 anos.

O uso de nanotecnologia possibilitou o desenvol-
vimento de uma célula fotoeletroquímica baseada 
em óxido de ferro, material abundante e barato, 
capaz de converter energia solar em hidrogê-
nio. Este processo, inspirado na fotossíntese, é 

promissor para a geração de fontes alternativas de 
energia. Os resultados foram publicados no peri-
ódico J. Materials Chemistry A19 e os próximos pas-
sos incluem o aumento do tamanho da célula para 
permitir produção de energia em maior escala.

de águas por metais pesados quanto para 
o diagnóstico precoce de diversos tipos de 
câncer. Nesses casos, o uso de machine learning 
possibilita a análise simultânea de diversos 
parâmetros, contribuindo para simplificação e 
redução de custos e tempo da análise. 
O recente artigo “From DFT to machine 
learning: recent approaches to materials 
science–a review”20, publicado no Journal 
of Physics: Materials, teve mais de quatorze 
mil downloads, conquistando a primeira 
posição entre os artigos mais lidos e 
citados do periódico em 2019, ano de seu 
lançamento.
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Colaborações internacionais

Membranas poliméricas porosas apresentam diferentes apli-
cações, desde purificação de biomoléculas e recuperação de 
catalisadores na indústria química até a filtragem de par-
tículas poluentes para purificação do ar. A seletividade des-
te material é determinada por sua morfologia e, portanto, o 
desenvolvimento de métodos que permitam compreender 
os fenômenos de transporte, funcionamento estrutural e até 
mesmo mecanismos de síntese são extremamente relevantes. 
Neste cenário, pesquisadores do LNLS em colaboração com 
pesquisadores do KAUST (King Abdullah University of Science 
and Technology) realizam projeto para explorar métodos de 
imagem 3D para a caracterização de membranas mesoporo-
sas (tamanho dos poros próximos a 10 nm) em ambiente que 
reflita condições de operação. As técnicas utilizadas neste 
trabalho vão desde a microscopia eletrônica até técnicas de 
caracterização in-situ por SAXS em tempo real.

Tomografia por TEM de filmes 
porosos hierárquicos de 

poliestireno-b-poli (butil acrilato)

Membranas poliméricas porosas

Materiais eletrônicos fortemente correlacionados e topológicos

Nanotecnologia para remediação de aquíferos

Diversos materiais avançados, inovadores e poten-
cialmente úteis, exibem estados da matéria aparen-
temente explicáveis apenas por modelos de mecânica 
quântica que representam a fronteira do entendimen-
to atual da natureza. Os isolantes topológicos repre-
sentam uma mudança de paradigma na classificação 
tradicional de fases quânticas da matéria. Comparado 
com estados mais convencionais da matéria conden-
sada, que podem ser compreendidos usando concei-
tos de quebra de simetria espontânea, a ausência de 
quebra de simetria em isolantes de ordem topológica 
parece ser resultante da presença de componentes 
topológicos não triviais cujo domínio será essencial 

Avanços tecnológicos na área de remediação de 
águas subterrâneas apontam para o uso de nano-
partículas metálicas e para a aplicação de micror-
ganismos na degradação in-situ de aquíferos con-
taminados.  Um projeto do LNLS em colaboração 
com a Teesside University, com o apoio do Global 
Challenge Research Funding (GCRF), visa utilizar 
técnicas avançadas de luz síncrotron para obter 
imagens 3D com resolução temporal que permi-
tam avaliar a dinâmica de fluídos no solo, aspecto 

para aplicações futuras, que vão desde computação 
quântica até novos sensores. Pesquisadores do LNLS 
e do Instituto Max Planck de Física Química de 
Sólidos (MPI-CPfS) de Dresden, na Alemanha, traba-
lham em conjunto para desenvolver instrumentação 
e metodologia que permita analisar os estados da 
matéria sob altas pressões. Neste caso, a linha EMA 
do Sirius será utilizada como uma ferramenta para 
ajustar deliberadamente as propriedades do estado 
fundamental dos materiais topológicos permitindo 
desvendar a natureza de novas fases não convencio-
nais, sem introduzir desordens adicionais, como no 
caso de estudos de substituição química. 

importante para modelar a contaminação e recupe-
ração de aquíferos. Os próximos passos deste tra-
balho abrangem a inclusão de novos parceiros na 
cooperação e estudos direcionados para regiões bra-
sileiras contaminadas, com o objetivo de realizar os 
primeiros testes piloto de nanoremediaçao no país. 
Espera-se que os resultados destes esforços permi-
tam demonstrar a eficiência e benefícios desta nova 
tecnologia impactando diretamente na elaboração 
de novas políticas do uso de nanoremediação.

21. Paper aceito para publicação: Mitochondrial Substrate Utilization Regulates Cardiomyocyte Cell Cycle Progression. Reference: 
NATMETAB-A19010752 Journal title: Nature Metabolism. Corresponding author:  Hesham A. Sadek. First author: Alisson Campos 
Cardoso (LNBio). Article accepted for publication: 20-NOV-2019. 22. ELHELALY, W. M.; CARDOSO, A. C.; PEREIRA, A. H. M.; ELNAWASANY, 
A.; EBRAHIMI, S.; NAKADA, Y.; SADEK, H. A. C-Kit Cells Do Not Significantly Contribute to Cardiomyogenesis During Neonatal Heart 
Regeneration. Circulation, v. 139, n. 4, p.  559-561, 2019. 23. Paper aceito para publicação: Article title: MEF2C Repressor Variant 
Deregulation Leads To Cell Cycle Re-Entry and Development of Heart Failure. Reference: EBIOM2571. Journal title: EBioMedicine. 
Corresponding author:  KLEBER G FRANCHINI. First author: ANA HELENA MACEDO PEREIRA; Alisson Campos Cardoso. Received at 
Editorial Office: 11-JUL-2019. Article revised: 7-NOV-2019. Article accepted for publication: 20-NOV-2019.
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Pesquisadores do LNBio em colaboração 
com pesquisadores da Universidade do 
Texas trabalham para   decifrar os mecanis-
mos celulares e moleculares relacionados 
à regeneração cardíaca, levando também 
à proposição de novos alvos terapêuticos 
para prevenção da remodelação do mio-
cárdio e para terapias regenerativas do 
coração.  Os principais resultados desta 
linha estão sendo publicados em revistas 

O Projeto SUCRE (Sugarcane Renewable 
Electricity), coordenado pelo LNBR24, foi 
destaque na publicação lançada duran-
te a 25ª Conferência das Partes (COP) 
realizada em Madri. O relatório, produ-
zido pelo Escritório das Nações Unidas 
para Cooperação Sul-Sul (UNOSSC) e pelo 
Centro de Estudos e Gestão Estratégicos 
(CGEE), destaca o Projeto SUCRE como um 
dos nove casos de sucesso do hemisfério 
sul na busca de soluções que contribuam 
para a redução da emissão dos gases de 
efeito estufa. A publicação também desta-
ca a importância do compartilhamento de 
conhecimento sobre tecnologias, práticas e 
experiências para promover o uso de solu-
ções baseadas na bioeconomia nos países 
em desenvolvimento.

Apesar de décadas de estudo e inúmeros traba-
lhos publicados na área, apenas algumas nano-
partículas passam nos testes clínicos para uso 
médico em humanos. O projeto realizado pelo 
LNNano, em colaboração com Universidade de 
Illinois, está desenvolvendo nanopartículas 
fluorescentes e com diferentes funcionalida-
des em sua superfície, voltadas tanto para a 
detecção de doenças quanto para o desenvol-
vimento de futuras alternativas de tratamen-
to. Estas nanopartículas, por conter funções 
orgânicas em sua superfície, podem ser dire-
cionadas seletivamente ao alvo servindo de 
marcadores óticos na identificação de células 
doentes e carreando medicamentos. Um dos 

Biologia Cardiovascular com a Universidade do Texas

Projeto SUCRE é um dos destaques na COP25

Nanopartículas em células mamíferas

24. Este projeto é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e gerido em parceria com o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD).

desafios da pesquisa é o desenvolvimento de 
funções que permitam controlar a adsorção 
de proteínas em sua superfície, uma vez que 
esta característica está diretamente associada 
à baixa eficiência nos testes clínicos.
Testes preliminares foram realizados utilizan-
do tais nanopartículas em diferentes células 
de mamíferos. Nestes experimentos, técnicas 
de microscopia eletrônica de transmissão são 
empregadas para visualizar as nanopartículas 
dentro de compartimentos celulares com reso-
lução sub-nanômétrica, enquanto a microsco-
pia óptica é utilizada para avaliar a dinâmica 
de entrada e acúmulo das mesmas, ao longo do 
tempo, em células vivas individuais.

de alto impacto, como Nature Metabolism21 
e Circulation22. Além disso, pesquisas rela-
cionadas às bases moleculares da hipertro-
fia e insuficiência cardíacas também resul-
taram em uma importante publicação na 
revista EBioMedicine23. Esta última reúne 
aspectos da doença que abrangem desde o 
nível molecular ao contexto do organismo 
completo, por meio de organismos modelo 
preparados in-house.
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Colaborações internas

Oportunidades de desenvolvimento conjuntos entre o LNLS e o LNNano surgem a patir da com-
plementaridade das técnicas disponíveis no LNNano e as que estarão disponíveis no Sirius para 
caracterização de materiais nanométricos ou nano-estruturados em condições in-situ.

No que tange a produção e pré-caracterização de amostras nano estruturadas para experimentos 
de nano-difração na linha CARNAÚBA, os laboratórios têm desenvolvido métodos de preparação 
de amostras micrométricas de materiais ferroelétricos, inclusive com micro-contatos elétricos, que 
permitem explorar a correlação entre a piezeletricidade e estrutura dos domínios cristalinos. Além 
da preparação e seleção de grãos cristalinos e aplicação dos contatos elétricos, o uso de microscopia 
eletrônica de varredura e difração de elétrons retro-espalhados permitiu referenciar cristalografi-
camente as amostras para guiar medidas de nano-difração. Em 2019, amostras preparadas com 
esta tecnologia foram testadas com sucesso na linha Nanomax do MAX IV, antecipando os experi-
mentos que serão realizados na linha CARNAÚBA.

Já os experimentos previstos na linha EMA contarão com a infraestrutura necessária para a análi-
se da estrutura de materiais submetidos a pressões até dez milhões de vezes maior que a pressão 
atmosférica. A física de altas pressões permite investigar novos estados da matéria, processo de 
descoberta científica impulsionado por tecnologias como a da célula de bigorna de diamante (DAC). 
Este tipo de dispositivo permite prensar amostras entre duas bigornas para se atingir pressões 
extremas, explorando a excelente resistência e transparência do diamante. Há alguns anos o LNLS 
domina esta tecnologia, inicialmente desenvolvida para as linhas de luz do UVX, com a possi-
bilidade de se alcançar pressões de aproximadamente 100 GPa.  Recentemente, em colaboração 
com o LNNano, a técnica de FIB foi aplicada na produção de estruturas toroidais no diamante que 
permitem a aplicação de pressões consideravelmente maiores que as obtidas por geometrias tra-
dicionais. Estes resultados aplicados nas linhas de luz do Sirius permitirão submeter amostras a 
pressões na faixa de TPa e explorar novas fronteiras da física da matéria condensada.

Outra colaboração entre o LNLS e o LNNano envolve a área de físico-química de catalisadores. Neste 
caso, os laboratórios trabalham para aplicar micro-dispositivos que funcionem como micro-reato-
res e que permitam estudos de catalisadores em condições de operação, utilizando as nano-sondas 
de raios-X das linhas CATERETÊ e CARNAÚBA. Estes dispositivos, baseados em MEMS (sistemas 
micro-eletro-mecânicos), desenvolvidos inicialmente para microscopia eletrônica de transmissão 
(TEM), permitem realizar experimentos com micro e nano-feixes de raios-X em condições de alta 
temperatura (> 1000 °C) com alta estabilidade (<1 °C), em altas pressões e fluxo gasoso.

O imageamento de amostras biológicas, fundamental no 
entendimento de processos biológicos diversos, depende de 
técnicas sofisticadas de detecção de estruturas celulares e 
sub-celulares específicas. Pesquisadores do LNBio e do LNLS 
estão desenvolvendo vários métodos alternativos de image-
amento de amostras biológicas baseados em microtomogra-
fia e fluorescência de raios-X e microscopia ótica de super-
-resolução. Além do desenvolvimento de instrumentação 
específica, há também a necessidade do desenvolvimento 
de sondas químicas customizadas para cada tipo de amos-
tra biológica que possibilitem a visualização de estruturas 
específicas. Outro desafio associado à bioimagem é o desen-
volvimento de algoritmos para o processamento e análise 
dos dados. Neste contexto, destaca-se para o ano de 2019 a 
detecção de células proliferativas em peixe-zebra após lesão 
na espinha dorsal e em células cardíacas de camundongo.

Nanodispositivos para experimentos nas linhas de luz do Sirius

Métodos aplicados em bioimagem

Imagem representativa de corte de coração 
de camundongo, marcado com sonda quími-
ca desenvolvida para células proliferativas 
(em vermelho).
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As capivaras que habitam a região da bacia 
do Piracicaba, no Estado de São Paulo, se 
alimentam de cana-de-açúcar, fazendo do 
microbioma intestinal desses animais um 
modelo interessante para se prospectar 
novas estratégias enzimáticas para a despo-
limerização da parede celular vegetal. Com 
a colaboração do LNBio, o LNBR desenvolve 
o estudo “Abordagens multi-ômicas e in sili-
co para descoberta de enzimas para despo-
limerização da parede celular vegetal”. Em 

O LNBR desenvolveu, em colaboração com o 
LNNano e o LNLS, um biochar feito de palha de 
cana-de-açúcar pirolisada e, a partir dele, rea-
lizou a produção e avaliação de um biofertili-
zante organomineral. Imagens de microscopia 
eletrônica de varredura realizadas no LNNano 
demonstraram que quanto maior a concentra-
ção de sais fertilizantes no biochar melhor será 

Em um trabalho de colaboração entre o LNNano e o LNLS, pesqui-
sadores do CNPEM desenvolveram estratégias de síntese química de 
nanopartículas para atuarem como carreadores em sistemas biológi-
cos complexos. A estratégia gerou nanopartículas com elevada esta-
bilidade coloidal em meio biológico e baixa citotoxidade. Esta pes-
quisa foi destaque de capa da revista Advanced Functional Materials.  
O uso de nanopartículas como carreadores de fármacos, transportan-
do-os até o alvo, pode aumentar a meia-vida dos medicamentos após 
a administração – reduzindo as doses necessárias para o tratamento 
–, além de levar o produto ativo com precisão até o local da infecção. 
Essa estratégia é particularmente importante na luta contra bactérias 
resistentes a antibióticos, especialmente as cepas super-resistentes – 
um dos problemas de saúde pública mais alarmantes da atualidade, 
que atinge aproximadamente 700.000 vítimas fatais a cada ano.

A obtenção de dados estruturais de nano-
materiais e materiais amorfos é um 
desafio enorme. Neste contexto, a téc-
nica de função de distribuição de pares 
(PDF) torna-se uma ferramenta útil uma 
vez que permite determinar no espaço 
real a distância e o número de coorde-
nação entre átomos. Pesquisadores do 

Descoberta de novos sistemas enzimáticos a partir da biodiversidade brasileira

Um biofertilizante feito a partir da palha

Nanopartículas carreadoras em sistemas biológicos

Consolidação e desenvolvimento da função de correlação de pares

2019, após análises integradas multi-ômi-
cas (metagenômica, metatranscriptômica e 
metabolômica) foi possível identificar diver-
sos genes que codificam enzimas ativas em 
Carboidratos (CAZymes). Novas famílias de 
CAZymes foram identificadas e caracteriza-
das as quais representam novas estratégias 
para a despolimerização da parede celular 
de biomassas com potencial para futura 
aplicação na produção de biocombustíveis 
ou outras substâncias de alto valor agregado.

seu desempenho. Estudos recentes realizados 
em conjunto com a Universidade de Edimburgo 
têm demostrado que biofertilizantes à base de 
biochar aumentam as taxas sequestro de carbo-
no pelo solo e consequentemente reduzem as 
emissões de CO2 para a atmosfera, demonstran-
do benefícios agronômicos e ambientais e pro-
movendo a reciclagem de resíduos industriais.

LNNano e do LNLS desenvolveram esta 
técnica utilizando dados de difração de 
elétrons. Esta técnica é uma novidade 
no Brasil e pouco explorada no cenário 
global. Destaca-se, em 2019, a publica-
ção do artigo “Decreasing Nanocrystal 
Structural Disorder by Ligand Exchange: An 
Experimental and Theoretical Analysis”25.

25. SCHLEDER, G. R.; AZEVEDO, G. DE M.; NOGUEIRA, I. C.; REBELO, Q. H. F.; BETTINI, J.; FAZZIO, A.; LEITE, E. R. Decreasing Nanocrystal Structural 
Disorder by Ligand Exchange: An Experimental and Theoretical Analysis. Journal of Physical Chemistry Letters, v. 10, n. 7. p. 1471-1476, 2019.
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Destaques de infraestrutura

Em 2019, destacam-se como melhorias na 
infraestrutura das Instalações Abertas do 
LNBio: i) a instalação de um novo espectrô-
metro de massas triplo-quadrupolo, mode-
lo ‘Xevo TQ-XS’, resultado de uma parceria 
entre o LNBio e a empresa Waters estabe-
lecida em 2017. Esse novo equipamento, 
aliado às novas metodologias implan-
tadas Laboratório de Espectrometria de 
Massas (MAS), permite a identificação de 
peptídeos pouco abundantes em amostras 

Em 2019, foi instalado no Laboratório de 
Anticorpos Monoclonais (LAM) o novo equi-
pamento ‘Clonepix2’, que deverá entrar em 
operação em 2020. Esse equipamento será 

Em 2019, foi instalada no LNNano a pla-
taforma de BIO-AFM, que atenderá direta-
mente à crescente comunidade de usuá-
rios que pesquisam sistemas biológicos. A 
plataforma consiste em um microscópio de 
varredura por sonda modelo NanoWizard 
4 (JPK/BRUKER) acoplado a um microscó-
pio óptico invertido modelo Axio Observer 
5 (Zeiss). O sistema permite realizar expe-
rimentos onde seja necessário manter 

Melhorias nas instalações abertas do LNBio

Atualizações Instrumentais no Laboratório de Anticorpos Monoclonais

Plataforma para Sistemas Biológicos no LNNano

biológicas e o mapeamento mais preciso 
de modificações químicas em proteínas; 
ii) desenvolvimento de novos protocolos 
de aquisição de dados dedicados a experi-
mentos de perfil metabólico, identificação 
de compostos orgânicos e mapeamento de 
regiões de proteínas ligadas por pequenas 
moléculas – essa melhoria busca suprir a 
crescente demanda por análises de meta-
bolômica por parte dos usuários, observa-
da nos últimos anos na instalação RMN.

destinado à automação de processos para 
estabelecimento e seleção de linhagens celula-
res que produzem os anticorpos monoclonais 
recombinantes sendo desenvolvidos no LNBio.

vivas amostras de células, em meio líqui-
do (meios de cultura), com controle de 
temperatura e fluxo de gases. Além disso, 
integra o sistema um módulo de microflu-
ídica, que pode ser conectado com a sonda 
do AFM, permitindo nanoinjeção e nano-
extração de fluidos. Estas novas técnicas 
ficaram em comissionamento ao longo de 
2019, sendo utilizadas por usuários inter-
nos em projetos piloto. 
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Parcerias com empresas

O LNBR licenciou o acesso e know-how rela-
tivo a duas enzimas que atuam na conver-
são de biomassa lignocelulósica em etanol 
para a startup Biolinker. A empresa desen-
volve e comercializa uma tecnologia inova-
dora para síntese proteica livre de células, 

Em 2019, o LNBR desenvolveu em parce-
ria com a Agrivalle e co-financiado pela 
Embrapii, projeto voltado ao aprimoramento 
do processo produtivo de biodefensivos visan-
do o aumento de biomassa no campo de forma 
sustentável. No projeto foram prospectados e 
avaliados novos meios de produção, bem como 
formas de operação que possibilitam maior 

Licenciamento de Enzimas para a Produção de Etanol Celulósico

Otimização de Biodefensivos para Aumento Sustentável da Biomassa no Campo

que permite expressar enzimas-alvo 100 
vezes mais rápido do que com a tecnolo-
gia baseada em células. Também em 2019 
o CNPEM e a Biolinker propuseram proje-
to colaborativo ao edital de startups da 
Petrobras e Sebrae.

rendimento na operação industrial. A aplica-
ção destes resultados viabilizou a produção 
do biodefensivo em escala industrial. Além 
dos impactos positivos para empresa, este 
projeto também traz ganhos para a agenda de 
sustentabilidade, uma vez que o uso de biode-
fensivos minimizam os impactos ambientais 
diretos e em toda a cadeia consumidora.
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Pesquisadores do LNBR conseguiram 
desenvolver uma tecnologia racionalmen-
te desenhada para nutrição de ruminantes, 
validada em rebanho. O projeto encerrado 
em 2019 é fruto da parceria entre o LNBR e 
a empresa Eli Lilly e contou com financia-
mento da FINEP. Sua realização envolveu 

Em 2019, o LNBio ampliou suas parcerias 
com indústria farmacêutica e de cosméticos 
brasileira. No caso da indústria farmacêu-
tica destacam-se: i) a plataforma Molecular 
Power House (MPH) voltada à descoberta e 
ao desenvolvimento de fármacos a partir 
da biodiversidade brasileira, que atual-
mente executa dois projetos em parceria 
empresas do setor, e que foi destaque na 
mídia nacional e na Bio Convention 2019, 
realizada na Filadélfia; ii) a parceria com 
o Instituto de Pesquisas Biomédicas da 
Novartis, que avançou na identificação de 
novas moléculas com atividade inibitória 

Plataforma Tecnológica Multifuncional para Nutrição Animal

Ampliação de Parcerias com Empresas da Área Farmacêutica

o uso de técnicas de sequenciamento em 
larga escala e abordagem computacional 
intensiva para a identificação de enzimas 
e/ou micro-organismos capazes de pro-
porcionar aumento na disponibilidade de 
energia e de nutrientes extraídos de bio-
massa fibrosa. 

sobre doenças parasitárias; e, iii) a apro-
vação de 3 projetos a serem desenvolvi-
dos no âmbito do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e do 
Programa Nacional de Apoio à Atenção da 
Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS) 
do Ministério da Saúde, a partir de 2020.
Na interação com a indústria de cosméticos, 
destaca-se o estabelecimento de parceria 
com a Natura Cosméticos, com co-financia-
mento Embrapii, para desenvolver um novo 
método alternativo ao uso de animais para a 
avaliação de toxicologia sistêmica de cosmé-
ticos, dermocosméticos e suplementos orais.
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COMUNICAÇÃO 
E ARTICULAÇÃO
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Comunicação e articulação

Ao longo dos últimos anos, o CNPEM tem 
expandido as ações de comunicação que 
permitem aproximar o Centro de seus mais 
diferentes públicos. As principais ativida-
des de 2019 estiveram focadas na crescen-
te exposição do Centro na grande impren-
sa, especialmente em veículos de amplo 
alcance; realização de um grande portifó-
lio de eventos de capacitação e divulgação 
voltados à comunidade científica de todo o 
País; produção de materiais de divulgação 

Em 2019, foram detectadas 1.573 menções 
ao CNPEM e aos seus Laboratórios Nacionais 
na imprensa. Esse resultado representa um 
crescimento de aproximadamente 27% em 
relação aos resultados de 2017. Deste total, 
140 matérias foram veiculadas em meios de 
comunicação com alcance nacional, seguin-
do uma tendência de visibilidade inicia-
da no ano passado, principalmente com a 
inauguração da primeira fase do Sirius. 
Parte dos temas de maior repercussão na 

Imprensa

direcionados a públicos diversos e promo-
ção de iniciativas de popularização da cul-
tura científica para toda a sociedade.  Nos 
dois últimos itens destacam-se o contínuo 
Programa de Visitas e o evento Ciência 
Aberta, ampliado em 2019 para aumentar 
sua capacidade de atendimento. Em um úni-
co dia, o Ciência Aberta atraiu no Campus 
do CNPEM cerca de 16 mil pessoas, demons-
trando o genuíno interesse da sociedade 
para temas de ciência e tecnologia.

imprensa durante o ano de 2019 estiveram 
ligados às conquistas do projeto Sirius. A 
primeira volta dos elétrons no acelerador 
principal, alcançada em 22 de novembro, o 
acúmulo de elétrons no acelerador, em 14 
de dezembro, e a produção das primeiras 
imagens tomográficas com raios-X extraí-
dos do Sirius, em 16 de dezembro, deram 
origem a reportagens de grande destaque 
em âmbito nacional, em veículos impres-
sos, online ou televisionados.

Sirius esteve exposto 
por cerca de 16 minutos 
no horário nobre 
da TV aberta

2017 1.239

2018 1.400

2019

Crescimento de 
menções ao CNPEM 
na imprensa entre os 
anos de 2017 e 2019

1.573
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A realização dos primeiros 
testes usando luz síncrotron 
no Sirius, com a geração das 
primeiras análises tomográ-
ficas com raios-X, teve gran-
de repercussão na imprensa. 
O Jornal Nacional veiculou 
uma matéria com duração de 
2:20 minutos na noite de 19 
de dezembro. O Sirius esteve, 
ainda, na homepage do UOL e 
na BBC Brasil.

Nos últimos meses de 2019 
o Sirius também foi des-
taque, por duas vezes, na 
newsletter do Lightsources.
org – iniciativa de comuni-
cação que integra as prin-
cipais fontes de luz síncro-
tron ao redor do mundo. 

O andamento do Projeto 
Sirius e suas aplicações em 
áreas estratégicas foram 
tema do podcast “O Assunto”, 
apresentado por Renata Lo 
Prete. O conteúdo rendeu 
chamadas em diferentes 
programas da TV Globo e 
Globonews, como Jornal da 
Globo, Mais Você, Hora 1, 
Jornal Hoje, Globo News em 
Ponto. Este programa tam-
bém esteve em chamadas 
nas redes sociais do G1 e do 
Jornal da Globo, perfis que 
somam mais de 13 milhões 
de seguidores no Facebook.

Acesse a matéria

Acesse o podcast
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Os avanços do Projeto Sirius 
também protagonizaram 
reportagens no Jornal da 
Globo e na Globo News.

Ações coordenadas com o jor-
nal Metro levaram o Projeto 
Sirius para a capa dos impres-
sos distribuídos nas seguintes 
cidades: Brasília, Vitória, São 
Paulo, Porto Alegre, Maringá, 
Curitiba e Campinas.

Além dos esforços de divulga-
ção do Projeto Sirius, diversas 
outras iniciativas importan-
tes do CNPEM também foram 
veiculadas na grande mídia.

Pesquisadores do LNNano 
desenvolvem teste rápido de 
sangue para diagnosticar cân-
cer de mama em poucos minu-
tos. Método portátil baseado 
em um novo microdispositi-
vo e smartphone pode tornar 
mais rápido e barato o diag-
nóstico de câncer de mama. 
Desenvolvimento foi capa da 
revista Analytical Chemistry e 
de matéria no Jornal da Band.

Projeto SUCRE (Sugarcane 
Renewable Electricity) é tema 
de matéria no jornal Valor 
Econômico. Iniciativa visa 
aumentar o uso da palha de 
cana de açúcar na produção 
de bioeletricidade e é promo-
vida pelo LNBR, financiada 
pelo Fundo Global para o Meio 
Ambiente (Global Environment 
Facility – GEF) e gerido em 
parceria com o Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).
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Estudo do LNBio mostra 
como o paracetamol é meta-
bolizado em mini órgãos de 
intestino e fígado sintetiza-
dos no Laboratório. Trabalho 
é parte da Rede Nacional de 
Métodos Alternativos ao Uso 
de Animais (RENAMA). 

Prospecção de compostos 
bioativos em espécies da bio-
diversidade vegetal brasileira 
é tema de matéria na Revista 
Veja. Cobertura jornalísti-
ca sobre o projeto Molecular 
Power House, rendeu ainda 
um vídeo na TV Veja sobre o 
Sirius e outras competências 
disponíveis no CNPEM.

Resultados publicados no 
Journal of Biological Chemistry 
demonstram que a restrição 
de glutamina e ácidos graxos 
em células de câncer de mama 
triplo-negativo reduz em até 
50% a migração do câncer em 
relação ao controle. Pesquisa 
foi pauta de matéria no jornal 
O Globo.

Apoiado pelo programa de 
divulgação científica do 
Instituto Serrapilheira, o Nexo 
Jornal lançou a série “Cientistas 
do Brasil que você precisa 
conhecer, ontem e hoje”, des-
tacando 12 pesquisadores 
que marcaram a história e 12 
que prometem ser destaque. 
Dois pesquisadores do CNPEM 
foram destaque na série.

Parceria entre CNPEM, a car-
go do Laboratório Nacional 
de Biorrenováveis (LNBR), e 
a estatal chinesa Sinochem 
prevê investimento de R$ 3,7 
milhões em dois anos para 
o desenvolvimento de rotas 
bioquímicas para a produção 
de etanol a partir de resíduos 
agroindustriais e de hidrocar-
bonetos renováveis.

Acesse a matéria
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Os perfis do CNPEM nas redes sociais man-
têm ritmo crescente de seguidores. O perfil do 
Instagram cresceu quase 6 vezes, alcançando 
a marca de quase 8 mil seguidores em dezem-
bro de 2019. No LinkedIn, o perfil do CNPEM 
totalizou 16.767 seguidores, um aumento de 
48% com relação ao mesmo período em 2018.

Já os websites institucionais do CNPEM, que incluem as páginas institucionais dos quatro labo-
ratórios nacionais, portal do CNPEM e os websites criados para eventos tiveram, somados, 
mais de um milhão e meio de visualizações ao longo de 2019. 

CNPEM online

O Facebook se mantém como uma das princi-
pais redes sociais do CNPEM. Nos últimos qua-
tro anos o crescimento do número de seguido-
res cresceu mais de 230%. A publicação com 
maior alcance em 2019 foi a conquista de 3 
GeV no booster do Sirius, com mais de 145 mil 
pessoas alcançadas.

2017

2015

16.031

8.000

2018

2016

22.000

11.481

2019 26.830

2017 1.142

2018 3.914

2019 7.990
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Eventos

Além dos eventos técnico-científicos já destacados 
neste relatório, o CNPEM participou ativamente de 
outras importantes iniciativas. São exemplos destas 
ações a Reunião Anual da SBPC, Semana Nacional 

A reunião que ocorreu entre os dias 21 e 27 de 
julho na Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul, em Campo Grande (MT), teve como tema 
"Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, 
da Diversidade e do Desenvolvimento Social". O 
CNPEM apresentou em seu estande com o auxílio de 
uma maquete interativa explicações sobre o funcio-
namento do Sirius. Além disso, temas de biociên-
cias, biorrenováeis e nanotecnologia foram aborda-
dos utilizando recursos interativos como imagens 
de microscopia 3D, óculos de realidade virtual, jogo 
de vídeo game e microscópio portátil. A 71ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência reuniu ao longo de uma semana centenas 
de expositores, como universidades, institutos de 
pesquisa, agências de fomento e entidades gover-
namentais com objetivo de apresentar ao grande 
público pesquisas, tecnologias, produtos e servi-
ços oriundos dos desenvolvimentos científicos nas 
mais diferentes áreas do conhecimento.

Em 2019, o CNPEM ampliou sua participação 
durante a 16ª edição da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia (SNCT), evento promo-
vido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), que teve 
como eixo principal o tema “Bioeconomia: 
diversidade e riqueza para o desenvolvimento 
sustentável”. O evento contou com atividades 
em todo o território nacional entre os dias 21 
e 27 de outubro de 2019.
Parte das atrações do CNPEM foram concentra-
das no campus, incluindo visitas guiadas para 
escolas do Ensino Médio e Técnico, de Campinas 
e região, além de grupos de estudantes universi-
tários de graduação em cursos de diversas áreas 
do conhecimento. Esta atividade reuniu cerca 
de 200 visitantes no Centro.
O CNPEM também marcou presença no 
Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, 
em Brasília. Nesta ocasião o Centro divulgou 
temas como o Projeto Sirius, Bioeconomia 
e Tecnologia Enzimática e Aplicações 
Biotecnológicas por meio de palestras de pes-
quisadores do LNLS e LNBR.

CNPEM na 71ª Reunião Anual da SBPC

O CNPEM na Semana Nacional de Ciência & Tecnologia 

No estande do CNPEM, Sirius foi destaque. Os 
visitantes foram apresentados à magnitude do 
Projeto Sirius, com explicações sobre o concei-
to e as aplicações da luz síncrotron na análise 
dos mais diversos materiais.  Para aproximar o 
público do mais ousado projeto científico da his-
tória do país, o CNPEM apresentou vídeos inte-
rativos e óculos de realidade virtual para que o 
público pudesse “visitar” o Sirius sem sair do 
lugar. Os visitantes também tiveram a oportu-
nidade de entrar em contato com pesquisas rea-
lizadas nos outros laboratórios, incluindo ima-
gens 3D de microscopia eletrônica.
Em outro estande dedicado exclusivamente à 
Bioeconomia, a atuação do CNPEM foi destaca-
da no contexto da economia de baixo carbono, 
revelando estratégias para o uso de resíduos 
agroindustriais na produção de produtos de alto 
valor agregado, como materiais nanoestrutura-
dos, biocombustíveis avançados, bioquímicos e 
biomateriais, além de demonstrar as aplicações 
da palha de cana-de-açúcar para geração de 
energia elétrica e a busca de compostos bioati-
vos em vegetais de diversos biomas do País.

de Ciência e Tecnologia, 7ª Reunião Ministerial 
sobre Ciência, Tecnologia, Inovação dos BRICS e 3ª 
reunião do Grupo de trabalho em Biotecnologia e 
Biomedicina (WG Biomed) dos BRICS.
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Promovida pelo MCTIC, a terceira 
reunião do Grupo de trabalho em 
Biotecnologia e Biomedicina (WG 
Biomed) aconteceu no CNPEM nos 
dias 26 e 27 de novembro de 2019. 
O grupo debateu a cooperação em 
temas como resistência antimi-
crobiana, AIDS/HIV, big-data em 
saúde, point-of-care diagnostics, 
biofármacos e doenças neurode-
generativas. A programação do 
evento também incluiu visitas aos 
Laboratórios Nacionais do Centro.

A segunda edição do anuário Por Dentro do 
CNPEM foi lançada na primeira semana de 
setembro de 2019. Trata-se de material de divul-
gação dedicado a apresentar o Centro para públi-
cos diversos. Neste ano a publicação contou com 
novas seções, depoimentos de parceiros impor-
tantes, entrevistas com usuários e participantes 
de eventos, mapa ilustrado com as instituições 
conectadas ao CNPEM por meio de seu uso/coau-
torias/parcerias. Exemplares foram produzidos 
e distribuídos para mais de 1500 contatos em 
universidades, INCTs, FAPs e empresas, além 
de consulados brasileiros em todos os conti-
nentes. Visitantes e parceiros estratégicos tam-
bém recebem este material durante visitas ao 
Campus. Disponibilizado para leitura digital no 
site do CNPEM, na plataforma Issuu e nos perfis 
do CNPEM nas redes sociais, a versão online do 
material já atingiu mais de 18 mil pessoas. 

3ª Reunião do Grupo de trabalho em Biotecnologia 
e Biomedicina (WG Biomed) dos BRICS

Por dentro do CNPEM, segunda edição

O CNPEM recebeu em 19 de setem-
bro de 2019 ministros e autori-
dades de Ciência, Tecnologia e 
Inovação dos BRICS, bloco forma-
do por Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul. O grupo acom-
panhou o Ministro Astronauta 
Marcos Pontes em uma visita téc-
nica ao Sirius. O CNPEM também 
foi palco da cerimônia de recepção 
dos representantes destes Países 
que se reuniram em Campinas 
para a 7ª Reunião Ministerial 
sobre Ciência, Tecnologia, 
Inovação dos BRICS.

7ª Reunião Ministerial sobre Ciência, Tecnologia, Inovação dos BRICS

Ministro Astronauta Marcos Pontes durante a recepção 
às autoridades dos BRICS

Grupo de Trabalho em Biotecnologia e Biomedicina dos BRICS
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Cerca de 3750 pessoas visitaram o campus 
do CNPEM em 2019 por meio do Programa 
Institucional de Visitas. Este número é 56% 
superior ao patamar de 2016. Estiveram pre-
sentes no campus visitantes internacionais 
vindos de 46 países, além de brasileiros vin-
dos de 18 diferentes estados. Autoridades 
políticas brasileiras e estrangeiras estiveram 
presentes no Campus. Destaca-se a visita do 
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, Astronauta Marcos Pontes 
e importantes representantes da NASA, 

O CNPEM anunciou em maio a nova fase de um 
de seus Laboratórios Nacionais: o Laboratório 
Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol 
(CTBE) passou a ser o Laboratório Nacional 
de Biorrenováveis (LNBR). Ainda mais inte-
grado à estrutura dos demais Laboratórios do 
CNPEM, o LNBR reafirmou seu compromisso 
junto à comunidade científica e ao setor pro-
dutivo de contribuir para o avanço dos conhe-
cimentos e das tecnologias de produção, uso 
e conversão de biomassas em energia e mate-
riais. A nova fase marca a expansão de sua 
área de atuação, que agora inclui também bio-
químicos e biomateriais. Essa mudança com-
preendeu a produção de um vídeo manifesto, 
divulgado nos canais digitais do CNPEM e que 
já foi visualizado por cerca de 77 mil pessoas.

Visitas

Nasce uma nova marca

3M, CERN, Argonne National Lab, Instituto 
Serrapilheira, entre outros.
Grande parcela dos visitantes são estudan-
tes de pós-graduação e jovens pesquisa-
dores do Brasil e de diversos países. Neste 
ano, 80% dos visitantes eram estudantes, 
sendo 92% brasileiros de 18 estados no país 
e 8% estrangeiros. Deste total, 49% eram 
estudantes de diferentes cursos de gradua-
ção, 24% do ensino médio e técnico, 14% do 
ensino fundamental e 13% de programas de 
pós-graduação.

Acesse o vídeo

2016 2.400

2017 2.924

2018 2.431

2019 3.750
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Em 29 de junho de 2019, o CNPEM realizou a quarta 
edição do evento Ciência Aberta, quando o campus 
é aberto ao público. Estudantes, famílias e crian-
ças de todas as idades visitaram os Laboratórios 
Nacionais do CNPEM, os estandes sobre o desen-
volvimento de diferentes pesquisas, participaram 
de oficinas, assistiram palestras informais de pes-
quisadores e ainda contaram com toda a infraes-
trutura necessária para permanecerem no Campus 
durante todo o dia.

Este evento foi recorde de público, reunindo em um 
só dia cerca de 16 mil pessoas no CNPEM, além dos 
mais de 550 voluntários – todos funcionários, esta-
giários e bolsistas do Centro. A entrada do evento 
foi gratuita, com a opção de doação de um quilo de 
alimento ou produto de limpeza e higiene pessoal. 
No total 2,6 toneladas de produtos foram coletadas 
e encaminhadas a instituições de assistência social 
da região de Campinas.

Ao todo o evento concentrou mais de 70 diferen-
tes atividades. O Sirius foi aberto para visitação do 
público, com apresentações sobre o funcionamento 
e as aplicações do equipamento. Houve ainda as 
“Histórias da Caverna do Nariz”,  teatro com fan-
toches, sobre o sistema imunológico; “Pescando 
Medicamentos”,  uma pescaria diferente, repre-
sentando a busca por novos fármacos; “Detetives 
da origem e evolução da vida”, em que os visitan-
tes passearam e manusearam minerais e fósseis; 
“Oficina de litografia”, onde crianças puderam criar 
impressões com materiais inusitados como óleo e 
refrigerante e “Leveduras e Biologia Sintética”, um 
jogo de videogame de uma biofábrica microbiana 
produzindo biorrenováveis. 

A avaliação do evento endossa o sucesso da ini-
ciativa. Dos quase 600 visitantes que avaliaram 
o evento, 84% consideram o evento excelente e 
15,5% muito bom. Embora a maioria dos presen-
tes tenha demonstrado ser da cidade de Campinas 
(52,8%), o formulário de avaliação registrou a pre-
sença de visitantes de Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Acre e Bahia. 
Esta iniciativa contou com apoio das empresas 
Racional Engenharia, Rockwell Automation, Aché, 
Barbanera Qualitá, Bosch, Cisco e Phytobios.

Ciência Aberta bate 
recorde de público 
e surpreende 
organizadores 
e visitantes

Acesse o vídeo

16 mil visitantes

mais de
550 voluntários

70 atrações

7 empresas
patrocinadoras

2,6 toneladas
de alimentos doados

O EVENTO
EM NÚMEROS
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A hashtag #cienciaaberta2019 reuniu mais de 
200 imagens registradas pelos visitantes do 

evento no Instagram, confira algumas.

Ciência Aberta pelas
lentes dos visitantes
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DESTAQUES 
DA GESTÃO
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Destaques da gestão

Edifício da Diretoria Geral e da Diretoria de Administração do CNPEM
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Em 2019, com o intuito de fortalecer a atuação 
do CNPEM no apoio à geração de inovação, foi 
constituída a Assessoria de Apoio à Inovação 
(AIN). A AIN é a área do CNPEM responsável 
por implementar a Política de Inovação e o 
regulamento de Propriedade Intelectual do 
Centro. Sua missão é identificar oportunida-
des e promover ações de estímulo à inovação, 
ampliando o impacto das pesquisas desen-
volvidas pelo CNPEM na solução de desafios 
complexos do País nas áreas de saúde, ener-
gia, materiais, entre outras.
A assessoria apoia a definição das melhores 
estratégias de proteção dos resultados de suas 

Ao final de 2019 foram recebidos recur-
sos adicionais, por meio do Contrato de 
Gestão, do Programa Ciência na Escola do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), voltados ao forta-
lecimento de duas importantes iniciativas de 
treinamento e divulgação voltadas para a edu-
cação básica, tanto para alunos quanto para 
professores – ambas ações expostas ante-
riormente neste relatório. A primeira ação 
corresponde a expansão do evento “Escola 
Sirius para Professores do Ensino Médio” 
que ocorrerá em janeiro de 2020, atendendo 

Em 2019, o CNPEM avançou na implantação 
da estrutura de tecnologia da informação do 
Sirius. Destacam-se a instalação dos equi-
pamentos para a rede de dados corporativa 
(cabeada e wi-fi) de forma integrada à rede 
de dados do campus, os testes e implantação 
dos equipamentos de alta performance para 
a rede de dados científica e a conclusão da 

Concluiu-se, em 2019, a implantação de 
ferramenta que permite agilizar o registro, 
acompanhamento e avaliação de processos 
internos, com destaque para as solicitações 
de compras, aberturas de novas vagas e 
relatórios de contratação. A nova ferramen-
ta, FLUIG, foi implementada com vistas à 
melhoria contínua dos processos internos, 

pesquisas, inclusive com pesquisa de anterio-
ridade, na busca por recursos de apoio à ino-
vação, na prospecção de empresas e condução 
das negociações de parcerias em pesquisa e 
desenvolvimento e de transferência de tecno-
logias, e na realização de estudos de prospec-
ção tecnológica.
Para as empresas, a AIN atua como facilita-
dora do acesso às competências singulares do 
CNPEM, promovendo parcerias para desenvol-
vimento cooperativo, transferência de tecno-
logias e outros acordos, além de apresentar 
opções de fomento para projetos por meio de 
recursos como Embrapii e Sibratec Nano.

35 professores de diferentes estados do país, 
número 75% superior a edição de 2019. A 
segunda é orientada para a revitalização do 
Programa Institucional de Visitas do CNPEM, 
por meio da concepção e do desenvolvimento 
de conteúdo de apresentação do Centro para 
o público não especializado, assim como do 
aprimoramento de ações de divulgação de 
suas atividades e resultados de pesquisa, 
estimulando o interesse dos jovens pela car-
reira científica e exaltando a importância da 
ciência, tecnologia e inovação para o desen-
volvimento social.

infraestrutura geral do data center, permi-
tindo dar início a instalação dos equipamen-
tos que serão destinados ao processamento e 
armazenamento dos dados produzidos pelo 
Sirius. As atividades foram desenvolvidas em 
conjunto com a Divisão Científica do LNLS e o 
grupo de Infraestrutura e Projetos Especiais 
do Sirius (IEPS).

atendendo demandas das diferentes áreas 
do CNPEM. Além disso, a diretoria do CNPEM 
passou a contar com o acesso a relatórios 
gerenciais customizados e interativos por 
meio do uso de ferramenta de Business 
Intelligence (BI). Entre os relatórios disponi-
bilizados estão o de acompanhamento orça-
mentário e de recursos humanos.

Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Inovação no CNPEM

A Escola Vai ao CNPEM

Implantação da Infraestrutura de Tecnologia de Informação no Sirius

Melhoria nos Processos Administrativos e Modernização dos Relatórios Gerenciais

Relatorio_2019.indd   89Relatorio_2019.indd   89 11/02/2020   16:2811/02/2020   16:28



11

Relatorio_2019.indd   90Relatorio_2019.indd   90 11/02/2020   16:2811/02/2020   16:28



GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Relatorio_2019.indd   91Relatorio_2019.indd   91 11/02/2020   16:2811/02/2020   16:28



92 | Relatório Anual 2019

Gestão de recursos humanos

Ao final de 2019, CNPEM contava com um qua-
dro de 648 funcionários em regime CLT distri-
buídos entre as unidades na seguinte proporção: 
42% no LNLS, incluindo pessoal dedicado ao 
Projeto Sirius; 12% no LNBio; 16% no LNBR; 8% 
no LNNano; 17% na DA e 4% na DG. Esse pessoal, 
distribuído nas diferentes carreiras, envolveu-se 
na realização das atividades-fim dos Laboratórios 
Nacionais nos quatro eixos de atuação do CNPEM, 
bem como em atividades de gestão, suporte 

administrativo e de infraestrutura do campus. A 
maioria dos funcionários (83%) foi admitida nos 
últimos 10 anos, sendo 50% destes nos últimos 
5, evidenciando o crescimento recente da força de 
trabalho do campus devido, principalmente, ao 
desenvolvimento do Projeto Sirius. O CNPEM tam-
bém considera relevante a inclusão de Portadores 
de Necessidades Especiais (PNEs) no ambiente de 
trabalho. Ao final de 2019, 18 PNEs compunham o 
quadro de celetistas da organização.

LNBio

LNNano

LNLS

LNBR

Evolução do quadro de funcionários CLT de 2011 a 2019

2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019

371

468

519 530
558 555

568

611
648

Distribuição por unidade do CNPEM

Distribuição por carreira

Distribuição por gênero

Distribuição por faixa etária Distribuição por "tempo de casa"

Homens

Mulheres

33%

67%

276

90

Profissional Técnica Especialista Científica Administrativa Gerencial

325

22
57

21

99
215

52

11

154

4132
12

122

2320

Até 25 Até 5 
anos

+6141-45 21-2526-30 6-1046-50 26-3031-35 11-1551-55 +3036-40 16-2056-60

103
78

111

DA

53
27

DG

25% 25% 18% 15% 12% 5%
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Carreira LNLS LNBIO LNBR LNNANO DA DG
Científica	 42	 29	 15	 12	 	
Especialista	 57	 13	 18	 12	 8	 5
Gerencial	 5	 3	 6	 1	 11	 8
Profissional	 86	 19	 29	 17	 11	 1
Técnica	 83	 9	 29	 7	 31	
Administrativa	 2	 4	 5	 3	 49	 12
TOTAL	 275	 77	 102	 52	 110	 26

Distribuição do quadro de funcionários CLT em 2019 de acordo com
as carreiras e as unidades do CNPEM. Os números não incluem os diretores.

Considerando apenas os 506 funcionários 
dos Laboratórios Nacionais, 487 estiveram 
dedicados às atividades de desenvolvimen-
to científico e tecnológico, o que representa 
95% do pessoal; os 5% restantes são cons-
tituídos pelos 4 diretores e por 19 funcioná-
rios dedicados a atividades de apoio admi-
nistrativo e gestão dos Laboratórios.
Na Diretoria de Administração, 55 estão alo-
cados na divisão de operações e são respon-
sáveis pelas atividades de suporte à operação 
e manutenção da infraestrutura do campus, 
incluindo a segurança do trabalho e patrimo-
nial, serviços de biblioteca e tecnologia da 
informação. Outros 56 funcionários, aloca-
dos na divisão administrativa, são responsá-
veis pelas aquisições de materiais e serviços, 
atendimento aos usuários, assessoramento 
jurídico, gestão de convênios e projetos, ges-
tão de recursos financeiros e gestão de recur-
sos humanos. A partir de 2019, a Diretoria 
de Administração passou a incorporar o gru-
po de Gestão e Articulação do Projeto Sirius 
(GIAS), responsável pela gestão de aquisi-
ções e controle financeiro e orçamentário 
específico do projeto.

26. Em 2019, por demanda da Diretoria Geral, o CNPEM revisou o vínculo dos estudantes e colaboradores científicos até então identificados como bolsistas 
e formalizou o papel de “Pesquisador Colaborador” no CNPEM, que inclui todas as modalidades de bolsas e colaborações desenvolvidas por indivíduos 
associados aos diversos Programas de pós-graduação e Instituições de Ensino e Pesquisa. A implementação do “Termo de Compromisso de Pesquisador 
Colaborador” permitiu o registro de estudantes e outros pesquisadores que possuem projetos de pesquisa de interesse do CNPEM, mas que ainda não pos-
suem bolsas aprovadas por agência de fomento.  27. Outras modalidades: Técnicos associados a projetos FINEP com financiamento FUNDEP (7), Estagiários 
Serrapilheira (8), Treinamento Técnico FAPESP (3), Jovem Pesquisador FAPESP (1), Pesquisador empresa (1 – Phytobios, com bolsa CNPq da empresa).

Na Diretoria Geral, os 27 funcionários rea-
lizaram atividades pertinentes à comunica-
ção institucional, planejamento e avaliação, 
apoio à inovação, auditoria interna, assesso-
ria institucional e proteção radiológica. Em 
2019 foi estabelecido o grupo responsável 
pela gestão do Projeto CIEnCiA.
O CNPEM também desempenha importan-
te papel no apoio aos programas de pós-
-graduação em diferentes áreas temáticas. 
Pesquisadores dos diferentes Laboratórios 
Nacionais orientam e supervisionam diver-
sos jovens em formação, sempre em temas 
convergentes com as áreas estratégicas do 
Centro. Ao longo de 2019, o CNPEM contri-
buiu para a formação e capacitação de 313 
jovens associados a 331 projetos em diferen-
tes níveis26. Esses projetos contaram com 
318 bolsas de formação e fomento à pesqui-
sa durante o ano, da iniciação científica ao 
pós-doutorado. O número de jovens orienta-
dos/supervisionados, projetos e bolsas diferem 
entre si, pois além de alterações de modalidade 
ou agência de fomento por um mesmo pesquisa-
dor, existem casos de projetos ainda sem apoio 
financeiro externo no encerramento de 2019.

Pós-doutorado 82
Doutorado 110
Mestrado 42
Iniciação	científica 51
Programa	de	Capacitação	Institucional-PCI 13
Outras	Modalidades27 20
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Modalidade LNLS LNBio LNBR LNNano DA DG
Estágio Nível Superior 34 4 13 18 2 3
Estágio Nível Médio 16 - - - - -

O Programa Unificado de Estágios do CNPEM 
(PUE) é voltado para estudantes de cursos técnicos 
e universitários que buscam oportunidades em 
áreas científicas, tecnológicas e administrativas. 
Seu caráter de aprendizagem e desenvolvimento 
através do constante acompanhamento das ativi-
dades realizadas pelos estagiários é um dos pon-

tos principais do programa.

Em 2019, 90 jovens estudantes realizaram ati-
vidades de apoio em diversas áreas do CNPEM, 
concentrando-se em mecânica e eletrônica (nível 

técnico) e engenharias (nível superior).
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O Congresso de Estudantes do CNPEM (CEC) foi 
concebido para dar visibilidade aos trabalhos téc-
nico-científicos desenvolvidos pelos estudantes 
do CNPEM, de modo a fomentar a integração e 
colaboração no Centro. O evento aconteceu entre 
os dias 26 e 28 de novembro de 2019, reuniu cerca 
de 250 participantes e contou com a apresenta-
ção de 170 pôsteres, 60 apresentações do tipo cli-
pping, 20 apresentações orais, além de plenárias 

com pesquisadores.
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Execução orçamentária e financeira do contrato de gestão

Ressalta-se que o Centro tem realizado nos últimos anos considerável esforço de ajuste das despesas 
para manter suas atividades e atingir os resultados contratuais, com patamar orçamentário decrescen-
te em termos reais. O orçamento executado em 2019 permanece aquém do ideal para um Centro de 
Pesquisa que abriga avançadas infraestruturas e projetos prioritários para o País.  
Em 2014, o CNPEM teve orçamento empenhado da ordem de R$ 86,6 milhões que, se corrigidos para 
valores reais de 2019 ultrapassaria R$ 116 milhões. Nos anos seguintes, consecutivos cortes orçamen-
tários resultaram em um patamar de R$ 65 milhões representando corte de aproximadamente 25% 

* Exceto projetos Sirius, SisNano, BIOTEC e CIEnCiA. 
** O valor comprometido refere-se a pedidos de compras, contratos e demais despesas aprovadas no ano vigente, ou seja,
compromissos firmados e ainda não liquidados.

* Exceto projetos Sirius, SisNano, BIOTEC e CIEnCiA.

Em 2019 foram contratados para a operação do CNPEM R$66,8 milhões, por meio dos 28º e 
31º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão, nos valores de R$ 65,3 milhões e R$ 1,5 milhão, 
respectivamente. O 29º Termo Aditivo, firmado em novembro de 2019, prorrogou a vigência do 
Contrato de Gestão até setembro de 2020.

Execução Orçamentária do Contrato de Gestão CNPEM 
A execução orçamentária do ano de 2019, no valor de R$76,9 milhões, foi viabilizada 
pela reprogramação do saldo financeiro apurado em dezembro de 2018 e pelo 
recebimento dos recursos contratados no ano. A tabela a seguir detalha os valores da 
execução orçamentária no ano por natureza de despesa. 

CNPEM – Orçamento 2019: valores executados por natureza de despesa* (em R$) 

Comparativamente ao ano de 2018, a execução orçamentária de 2019 apresentou um 
aumento nominal de 1%. Destaca-se, neste cenário, a queda de 16% nos valores referentes ao 
consumo de energia elétrica, refletindo o período de descomissionamento da fonte de luz 
sincrotron UVX a partir de agosto de 2019.

CNPEM – Orçamentos 2018 e 2019: valores executados por natureza de despesa*

Natureza da Despesa Realizado Comprometido** Executado
51.485.979 - 51.485.979 
22.309.217 1.399.634 23.708.851 

7.298.771 - 7.298.771 

Pessoal 
Custeio 
     Destaque: Energia Elétrica  

Investimento 1.563.019   166.849 1.729.868 
Total 75.358.215 1.566.483 76.924.698

Natureza da Despesa 2018 (em R$)  2019 (em R$) Var(%)

Pessoal 49.367.926 51.485.979 4%
Custeio 25.285.939 23.708.851 -6%
      Destaque: Energia Elétrica 8.642.856 7.298.771  

Investimento 1.609.879 1.729.868
-16% 

7%
Total 76.263.744 76.924.698 1%
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Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). Valores corrigidos pelo IGP-DI para mês de referência agosto 
(Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna). 

* Exceto projetos Sirius, SisNano, BIOTEC e CIEnCiA.

* Exceto projetos Sirius, SisNano, BIOTEC e CIEnCiA.

Recursos empenhados ao CNPEM por meio do Contrato de Gestão entre 2014 e 2019

em relação ao valor corrente de 2014, e superior a 40% quando comparado ao valor real deste mesmo 
ano. Este cenário é incompatível com as responsabilidades e compromissos assumidos pelo Centro que 
deve honrar integralmente com sua folha de pessoal, energia, contratos com fornecedores, material de 
consumo, além de custeios e investimentos mínimos para as atividades de pesquisa. 

Em 2019 o CNPEM recebeu, por meio do Contrato de Gestão, o montante de R$66,8 milhões. 
Observa-se que não há restos a pagar deste ano ou de anos anteriores. O fluxo financeiro de 2019 
é apresentado na tabela a seguir. 

Cabe chamar atenção para a composição do saldo financeiro do Contrato de Gestão. O montante 
total de aproximadamente R$ 81,8 milhões compõe a Reserva Operacional do Centro (71%) e a 
Reserva Técnica do Conselho de Administração (29%). Esta última é destinada a passivos con-
tingentes do Contrato de Gestão, enquanto a Reserva Operacional visa honrar compromissos 
assumidos e ainda não pagos, além de garantir a operação do Centro por até oito meses do ano 
subsequente, constituindo dessa forma, um mecanismo de proteção da Organização.  

Posição Financeira do Contrato de Gestão CNPEM 

86.601.250

93.255.566

74.360.975 74.554.022

65.022.855

116.270.063 116.148.169

83.236.450 84.820.753

67.830.186
66.772.855 66.772.855

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empenho (valores correntes)

Empenho (valores reais)

Linear (empenho em valores reais)

CNPEM – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão* em 2019 (Em R$) 

CNPEM – Detalhamento do saldo financeiro do Contrato de Gestão* em 2019 (em R$)

Saldo inicial 87.859.901 
Entrada de recursos 70.394.490  

Contrato de Gestão 2019 66.772.855
Rendimentos Financeiros 2.532.203
Outras entradas 1.089.432

Saída de recursos 76.482.664
Saldo financeiro em 31.12.2019 81.771.727

Saldo financeiro em 31.12.2019  81.771.727
Reserva Técnica do Conselho de Administração 24.118.864
Reserva Operacional CNPEM 57.652.863
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* O valor comprometido refere-se a pedidos de compras, contratos e demais despesas aprovadas no ano vigente, ou seja, com-
promissos firmados e ainda não liquidados.

Projeto Sirius 
Para o Projeto Sirius foram contratados, em 2019, R$277,15 milhões, assegurados por meio de 
três Termos Aditivos ao Contrato de Gestão, o 27º TA de R$ 75 milhões (inclui a reprogramação 
do saldo de 2018), o 30º TA de R$ 180,15 milhões e o 31º TA de R$ 22 milhões. Em comparação 
com a LOA aprovada para esta ação, o Projeto Sirius teve suplementação orçamentária de apro-
ximadamente 8,6%, viabilizada no último Termo Aditivo. 

A execução orçamentária do projeto totalizou R$276,5 milhões no ano. Destacam-se a 
conclu-são da obra civil e os avanços na aquisição de componentes para as linhas de luz. As 
tabelas a seguir detalham, respectivamente, os valores executados por natureza de despesa 
e o fluxo financeiro do Projeto Sirius. 

Projeto Sirius – Orçamento 2019: valores executados por natureza de despesa (em R$)

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Executado Sirius
Pessoal 38.517.929  30.800 38.548.729  
Custeio 14.150.692  25.360.156  39.510.849  
Energia Elétrica 6.985.642  3.491.529  10.477.171  
Investimento 118.753.771 69.249.164 188.002.935  
Total 178.408.034 98.131.649 276.539.684

Projeto Sirius – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2019 (Em R$) 

Saldo inicial 147.244.396
Entrada de recursos 281.662.428

Contrato de Gestão 277.150.000
Rendimentos e outras entradas 4.512.428

Saída de recursos 179.630.554
Saldo financeiro em 31.12.2019 249.276.270
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Em 2019 foram contratados aproximadamente R$9 milhões no âmbito do Projeto SisNano. 
Estes recursos foram viabilizados por meio do 28º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que 
também apresentou reprogramação do saldo financeiro apurado ao final de 2018 da ordem de 
R$9,8 milhões. 

A execução orçamentária deste projeto totalizou R$ 8,8 milhões em investimentos que per-
mitiram principalmente a aquisição de um sistema de RF-sputtering e equipamento de PPMS 
(Physical Properties Measurements System), voltados para processos de microfabricação e para 
aferição de diferentes propriedades de materiais, respectivamente. 

As tabelas a seguir detalham os valores executados por natureza de despesa e o fluxo financei-
ro específico do Projeto SisNano. 

Projeto SisNano 

* O valor comprometido refere-se a pedidos de compras, contratos e demais despesas aprovadas no ano vigente, ou seja, com-
promissos firmados e ainda não liquidados.

Projeto SisNano – Orçamento 2019: valores executados por natureza de despesa (em R$) 

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Executado SisNano
Investimento 2.349.461  6.482.521  8.831.982
     Equipamentos Laboratoriais 2.093.075 4.757.430  6.850.505 

Total 2.349.461 6.482.521 8.831.982

Projeto SisNano – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2019 (em R$) 

Saldo inicial 9.840.263
Entrada de recursos  9.282.831
 Contrato de Gestão  8.985.674 
 Rendimentos e outras entradas  297.157
Saída de recursos  7.212.260
Saldo financeiro em 31.12.2019  11.910.834
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O Projeto BIOTEC dispõe de recursos com destinação específica, porém não corresponde a uma 
ação na Lei Orçamentária Anual, como nos casos dos projetos Sirius (13CL) e SisNano (14XT). 

A execução orçamentária do BIOTEC no ano de 2019 foi de aproximadamente R$1 milhão, des-
tinados majoritariamente ao pagamento de pessoal vinculado às suas atividades. A tabela a 
seguir detalha os valores executados por natureza de despesa.

O saldo financeiro deste projeto, apurado ao final de 2018, totalizava aproximadamente R$1,2 
milhão e foi reprogramado no 28º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. A tabela a seguir apre-
senta o fluxo financeiro do projeto em 2019.

Projeto BIOTEC

* O valor comprometido refere-se a pedidos de compras, contratos e demais despesas aprovadas no ano vigente, ou seja, com-
promissos firmados e ainda não liquidados.

Projeto BIOTEC – Orçamento 2019: valores executados por natureza de despesa (em R$)

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Executado BIOTEC
Pessoal 958.552 - 958.552 
Custeio 1.167 53.985 55.152  
Total 959.719 53.985 1.013.704

Projeto BIOTEC – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2019 (em R$)

Saldo inicial 1.245.019
Entrada de recursos  34.291
 Contrato de Gestão  -
 Rendimentos financeiros  34.291
 Outras entradas  -
Saída de recursos  958.303
Saldo financeiro em 31.12.2019  321.007 
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O Projeto "Centro Internacional de Ensino de Ciências e suas Aplicações (CIEnCiA)” não teve 
novos recursos contratado ao longo de 2019 e suas atividades foram viabilizadas pela repro-
gramação do saldo financeiro apurado ao final de 2018. Esta reprogramação foi oficializada por 
meio do 28º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. 

Os recursos executados em 2019 e detalhados na tabela a seguir foram destinados à adequação 
e modernização da infraestrutura física do prédio que será destinado ao CIEnCia, à manutenção 
da equipe técnica dedicada exclusivamente a esta ação e à realização de atividades voltadas para 
o detalhamento do projeto. 

Ao final de 2019 foi apurado um saldo financeiro de aproximadamente R$12,2 milhões, confor-
me fluxo financeiro apresentado a seguir. 

Projeto CIEnCiA

* O valor comprometido refere-se a pedidos de compras, contratos e demais despesas aprovadas no ano vigente, ou seja, com-
promissos firmados e ainda não liquidados.

Projeto CIEnCiA – Orçamento 2019: valores executados por natureza de despesa (em R$) 

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Executado CIEnCia
Pessoal 956.655 - 956.655
Custeio 437.289 594.249 1.031.538
Investimento 2.335.749 816.128 3.151.877 
Total 3.729.693 1.410.377 5.140.070

Projeto CIEnCiA – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2019 (em R$) 

Saldo inicial 14.993.234
Entrada de recursos   624.196
 Contrato de Gestão  -
 Rendimentos financeiros  624.196
 Outras entradas  -
Saída de recursos  3.430.206
Saldo financeiro em 31.12.2019  12.187.224
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