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O primeiro semestre de 2021 foi marcado pela continui-
dade da pandemia de Covid-19, exigindo que o CNPEM 
mantivesse medidas de distanciamento e isolamento 
social para conter o avanço e a propagação do vírus. Os 
colaboradores cujas atividades eram passíveis de serem 
realizadas remotamente mantiveram sua jornada em 
home-office. Paralelamente, o Centro aprimorou seus 
protocolos e buscou adaptar o atendimento de benefici-
ários externos às circunstâncias impostas pela pande-
mia. Assim, parte das instalações abertas do CNPEM 
passaram a executar propostas de pesquisa de usuá-
rios externos de forma remota, com a equipe interna do 
Centro recebendo as amostras e realizando os experi-
mentos. Similarmente, foi realizada uma versão piloto 
do Programa Institucional de Visitas Online do CNPEM, 
permitindo que pessoas da comunidade externa continu-
assem a conhecer algumas das instalações do Centro.

Ainda no âmbito da pandemia de Covid-19, o CNPEM 
continuou mobilizando seus recursos humanos e infraes-
trutura de ponta para atuar em diversas frentes de inves-
tigação do vírus SARS-Cov-2, desde a compreensão dos 
mecanismos de atuação viral, busca de fármacos até o 
desenvolvimento de plataformas para detecção viral e diag-
nóstico da doença. O CNPEM também manteve sua atua-
ção na Rede Vírus MCTI, formada por especialistas em viro-
logia e suas aplicações, centros de pesquisa e universidades.

Além das atividades associadas à força-tarefa da 
COVID-19, destacam-se a instalação e comissionamen-
to das linhas de luz da fase 1-A do Sirius – MANACÁ, 
CATERETÊ, CARNAÚBA, MOGNO, IPÊ e EMA – e o 
início da construção e instalação das linhas de luz da 
fase 1-B – IMBUIA, CEDRO, SAPÊ, QUATI, JATOBÁ, 
PAINEIRA, SABIÁ e SAPUCAIA. A linha MANACÁ, 
que se encontra em comissionamento científico, rece-
beu diversas propostas de pesquisa em modo de aces-
so especial ( fast-track), ainda que limitando o número 
de usuários externos no campus em conformidade às 
restrições sanitárias da pandemia. Desde o início de seu 
comissionamento científico, o Sirius já permitiu eluci-
dar 12 estruturas de proteínas. Outro importante resul-
tado do semestre foi a publicação no Journal of Molecular 
Biology do primeiro artigo científico com dados gerados 
a partir do Sirius.

As atividades de pesquisa interna do CNPEM também 
permitiram importantes resultados. Dentre eles, desta-
ca-se a publicação da estrutura do vírus Mayaro na 
revista Nature Communications. O trabalho corres-
ponde à primeira estrutura de vírus elucidada inteira-
mente no Brasil utilizando técnica de criomicroscopia. 
Outro importante resultado é o estudo que elucida os 
mecanismos moleculares de uma enzima envolvida na 
degradação da xilana, um dos principais componentes 
da hemicelulose, que também foi publicado na revista 
Nature Communications. Ao evidenciar que uma mesma 
enzima (hidrolase glicosídica) pode adotar mais de 
uma rota para a conversão do substrato em produto, a 
descoberta quebra um paradigma do modelo catalítico 
e contribui para a temática de valorização de resíduos 

Antonio José Roque da Silva 
Diretor-Geral

agroindustriais e biotecnologia industrial.

Dentre os esforços do CNPEM para sustentar um 
ambiente competitivo de pesquisa, destacam-se: i) a 
realização dos estudos para reforma e construção de 
novas salas com níveis de segurança biológicas 2 e 3 
(NB-2 e NB 3), e a aquisição de equipamentos no proje-
to de Plataformas de Combate a Viroses Emergentes 
(PCVE) do CNPEM; e, ii) o início da operação da Instalação 
de Nanotoxicologia e Nanossegurança (Nanotox), que 
possui nível de biossegurança NB-2, para atendimento de 
usuários externos e a aquisição de um novo microscópio 
eletrônico de duplo feixe, Thermo Fisher Scientific SCIOS 
2, visando a contínua ampliação das competências e infra-
estrutura do Laboratório Nacional de Nanotecnologia 
(LNNano) no âmbito do Sistema Nacional de Laboratórios 
em Nanotecnologias (SisNANO).

O primeiro semestre de 2021 também marca impor-
tantes avanços da Escola de Ciência Ilum: a conclusão da 
formulação do Plano de Desenvolvimento Institucional e 
do Projeto Pedagógico do Curso; a implantação da infra-
estrutura de mobiliário para aulas e para o espaço de 
convivência, livros para biblioteca, equipamentos para 
os laboratórios de Física, Química, Biologia e uma estru-
tura de redes de transmissão de dados; e a avaliação do 
projeto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado 
ao MEC encarregado de avaliar instituições de ensino, 
tendo obtido nota máxima nesse processo.

Os resultados desses e outros esforços são apresenta-
dos neste relatório, que está estruturado em seis capí-
tulos: o primeiro apresenta de forma resumida os resul-
tados parciais obtidos no primeiro semestre, além de 
destacar os esforços de comunicação, recursos huma-
nos e da gestão orçamentária e financeira do CNPEM; 
do segundo ao quinto capítulos são detalhados os resul-
tados integrados aos quatro eixos de atuação do Centro; 
o sexto capítulo traz a evolução da infraestrutura do 
CNPEM. O Anexo 1 veicula a situação atual de cada um 
dos indicadores de desempenho do Contrato de Gestão 
neste primeiro semestre de 2021.

Por fim, cumpre chamar atenção para o principal 
risco enfrentado hoje pelo CNPEM, que é a garantia dos 
recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2021, especialmente para a Operação e 
Manutenção do Centro e para o Projeto Sirius. Para o 
Projeto Sirius ressalta-se que o valor previsto na LOA 
2021 está muito aquém das necessidades orçamentá-
rias para este ano, e dos recursos destinados à opera-
ção do Centro apenas parte deles foi empenhada no 
período. Frente aos enormes desafios, contamos com 
o apoio e as diretrizes do Conselho de Administração 
do CNPEM, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI) e da Comissão de Acompanhamento 
e Avaliação do Contrato de Gestão.
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O CNPEM
Este capítulo apresenta uma síntese 
dos principais resultados do Centro no 
primeiro semestre de 2021. São divul-
gados os números mais relevantes 
associados às atividades-fim da organi-
zação, além de informações sobre recur-
sos humanos, comunicação e gestão 
orçamentária e financeira.
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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 supervisionada 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI). O CNPEM opera quatro Laboratórios 
Nacionais – Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
(LNLS); Laboratório Nacional de Biociências (LNBio); 
Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR); e 
Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) 
– e é responsável por um dos projetos mais comple-
xos da ciência brasileira, o Sirius. Os Laboratórios 
Nacionais são singulares pela combinação de 
competências e instalações experimentais e por se 
caracterizarem como centros de pesquisa de refe-
rência abertos, multiusuários e interdisciplinares. 
O CNPEM, por meio de seus Laboratórios Nacionais, 
desempenha papel estratégico junto ao MCTI, como 
indutor e executor das políticas públicas de ciên-
cia, tecnologia e inovação, em particular nas áreas 
de aceleradores de partículas, instrumentação para 
uso de luz síncrotron, biotecnologia e fármacos, 
nanociência e nanotecnologia e pesquisa básica e 
aplicada relacionadas à bioenergia. Adicionalmente, 
o CNPEM busca manter forte interação com empre-
sas dos setores de agricultura, indústria e serviços, 
contribuindo para o desenvolvimento tecnológico 
em áreas prioritárias para o País
As atividades do CNPEM são organizadas em 
quatro eixos de atuação. Estes eixos são dinâmi-
cos, interconectados e se realimentam, viabili-
zando o êxito da missão institucional do Centro a 
partir execução adequada e balanceada de ativida-
des nesses quatro eixos.
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M
IS

SÃ
O

V
IS

Ã
O

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

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

A atuação do CNPEM pode ser desdobrada em quatro eixos:EIXOS DE ATUAÇÃO

Eixo 1
Instalações abertas a 

usuários externos

Eixo 3 
Apoio à 
geração 

de inovação

Eixo 2
Pesquisa e 
Desenvolvimento 
in-house

Eixo 4
Treinamento, 
Educação e 
Extensão
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CNPEM em números

A pandemia de Covid-19 e seu efeito nos números do semestre

O primeiro semestre de 2021 foi marcado pela intensificação da crise sanitária que atinge o 
país devido à pandemia de Covid-19. Diante deste cenário, o CNPEM manteve os protocolos 
de redução de circulação de pessoas no campus para minimizar o contágio de funcionários e 
usuários externos que visitariam as instalações. As medidas de prevenção à Covid-19 somadas 
à diminuição do fluxo de pessoas pelo país tiveram, novamente, impacto direto nas atividades 
do CNPEM, sobretudo aquelas relacionadas ao Eixo 1 (Instalações abertas a usuários externos) 
e Eixo 4 (Treinamento, educação e extensão). Algumas instalações foram direcionadas para 
esforços internos de pesquisa relacionada à Covid. Ainda assim, diversas instalações abertas 
continuaram aceitando propostas de usuários externos para realização de experimentos de 
forma remota, por meio do envio de amostras, o que reduz consideravelmente a capacidade de 
atendimento do Centro. No mesmo sentido, a realização de eventos, sobretudo os de capacita-
ção, foi severamente afetada, uma vez que nem sempre é possível adaptar a realização desses 
eventos para o formato remoto. Dessa forma, os números apresentados a seguir devem ser 

interpretados à luz do contexto ainda pouco favorável do primeiro semestre do ano.

1. Apenas os artigos publicados em periódicos Q1 pela JCR em todas as áreas de conhecimento atribuídas. Artigos publicados em periódi-
cos que tem atribuição de múltiplas áreas com diferentes quartis foram desconsiderados.
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2. Visita virtual ao Sirius realizada em 17 de maio, a partir das 10 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube do CNPEM.
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Recursos Humanos

No primeiro semestre de 2021, o CNPEM contou 
com um quadro de 703 funcionários ativos em 
30/06/2021, em regime CLT distribuídos entre 
os quatro Laboratórios Nacionais, Diretoria 
de Administração (DA) e Diretoria Geral (DG).  
Ressalta-se que grande parte do crescimento no 
número de colaboradores observado no período se 
justifica pelos esforços voltados para a execução 
do Projeto Sirius e de outros projetos importan-
tes que viabilizaram o ressarcimento de parcela 
significativa deste quadro de pessoal.

O quadro de funcionários esteve distribuído 
entre as unidades do CNPEM na seguinte propor-
ção: 27% no LNLS; 13% no LNBio; 12% no LNBR; 7% 
no LNNano; 17% na DA e 23% na DG, sendo que a DG 
abrange os funcionários do Núcleo de Engenharia 
e Tecnologia e da Ilum- Escola de Ciência. 

Esse pessoal esteve empregado na realização 
das atividades fim dos Laboratórios Nacionais nos 
quatro eixos de atuação do CNPEM e em grandes 
projetos institucionais, bem como em atividades 
de suporte administrativo e de infraestrutura do 
campus e em atividades estratégicas.

Considerando apenas os Laboratórios Nacionais 
e a Divisão de Engenharia e Tecnologia da 
Diretoria Geral, 534 funcionários estiveram dedi-
cados às atividades de desenvolvimento científico 

e tecnológico, o que representa 98% do pessoal; 
os 2% restantes são constituídos pelos 4 direto-
res e por 9 funcionários dedicados a atividades de 
apoio administrativo à gestão dos Laboratórios e 
da Engenharia.

Na Diretoria de Administração, 56 funcionários 
foram responsáveis pelas atividades de supor-
te à operação e manutenção da infraestrutura 
do campus, incluindo a segurança do trabalho e 
patrimonial, serviços de biblioteca e tecnologia da 
informação, representando 47% dos funcionários 
alocados nessa unidade. As demandas de servi-
ços administrativos do campus foram atendidas 
pelos 53% restantes, constituídos por 64 funcio-
nários alocados nas áreas responsáveis pelas 
aquisições de materiais e serviços, atendimento 
aos usuários, assessoramento jurídico, gestão de 
convênios e projetos, gestão de recursos financei-
ros e gestão de recursos humanos. 

Nas assessorias da Diretoria Geral, 34 funcio-
nários dedicaram-se as atividades de comuni-
cação institucional, planejamento e avaliação, 
apoio à inovação, auditoria interna, assessoria 
institucional e proteção radiológica. As ativida-
des relacionadas à implantação do Projeto ILUM 
foram conduzidas por 6 colaboradores ativos no 
final de junho de 2021.

Evolução do quadro de funcionários
CLT de 2011 a junho de 2021

2011 12 13

371

468
519

14 15 16 17 18 19 20 21 
(1º semestre)

530 558 555 568
611

648 655
703
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Fazendo o recorte do quadro de funcionários 
apenas de carreira científica, ao final do primei-
ro semestre 100 pessoas estavam alocadas nessa 
carreira nos quatro Laboratórios Nacionais, com 
grande diversidade de áreas de formação, com 

Científica 47 23 19 11 - - 100
Especialista 35 31 19 15 10 43 153
Gerencial 1 2 4 2 10 11 30
Profissional 59 26 20 13 13 34 165
Técnico 48 9 22 6 28 50 163
Administrativa 1 2 2 3 58 20 86

  LNLS LNBio LNBR LNNano DA DG Total

Total  192 94 87 51 120 159

CARREIRA CIENTÍFICA

Faixa etária

36-45 52

56-65 6

46-55 11

> 65 3

29-35 28

40 | Física

12 | Química

25 | Ciências Biológicas

15 | Outros

8 | Engenharias

Distribuição do quadro de funcionários CLT em 2021 de acordo com 
as carreiras e unidades do CNPEM. Os números não incluem os diretores

destaque para física, ciências biológicas, química 
e engenharias. Observa-se também a relevância 
de jovens cientistas no CNPEM, em que 28% dos 
funcionários de carreira científica têm até 35 
anos de idade.

Área de formação

100
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Imprensa

Comunicação

Ao longo do primeiro semestre de 2021 as 
ações de comunicação institucional estiveram 
concentradas em divulgar as instalações cien-
tíficas e pesquisas do CNPEM à grande impren-
sa e no esforço de promover eventos cientí-
ficos. contexto de pandemia, que continua a 

demandar ações em concordância com regras 
de distanciamento social, exigiu que os esforços 
do time de comunicação também estivessem 
concentrados na criação e aperfeiçoamento de 
ações de comunicação online, como um progra-
ma de visitas virtuais ao vivo.

Entre 31 de maio e 4 de junho, o Sirius foi tema de 
uma série de reportagens especiais transmitidas de 
segunda a sexta-feira em diversas emissoras EPTV, 
filiadas da Emissora Globo (Campinas, Sul de Minas, 
São Carlos e Ribeirão Preto). O primeiro episódio da 
série apresentou o que é o Sirius; o segundo mostrou 
como foi construída sua infraestrutura; o terceiro 
abordou algumas das suas possibilidades de pesquisa; 

Diversos veículos de comunicação, como o Jornal da Record, UOL, G1 e Agência Fapesp, noticiaram o 
resultado da pesquisa do CNPEM que conseguiu desvendar a estrutura molecular completa do vírus 
Mayaro. O estudo descreve características inéditas e fundamentais do vírus e foi publicado em maio na 
revista Nature Communications. Essa é a primeira vez que uma estrutura viral é completamente eluci-
dada no Brasil e na América Latina.

Especial Sirius 
na EPTV: Luz 
do Futuro

Estrutura do
vírus Mayaro

o quarto episódio destacou a história do laboratório e algumas das mentes por trás desta iniciativa; e o 
quinto programa exibiu a relevância e o destaque internacional do projeto.
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Em 22 de junho, o Portal G1 trouxe matéria sobre 
o anúncio da Ilum Escola de Ciência, proposta do 
CNPEM para um ensino de ciência aprofunda-
do e inovador, fundamentado em metodologias 
ativas de ensino, aliadas a professores experien-
tes e dedicados e a uma infraestrutura diferen-
ciada. Sem fins lucrativos, a Ilum é uma escola de 
graduação criada para formar profissionais aptos 
a atuar em áreas que exigem sólida base científica 
e tecnológica. 

Em 26 de fevereiro, o então ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, realizou sua primeira visita ao 
CNPEM. A visita, que percorreu as instalações do 
Sirius e do LNBio, foi noticiada no Portal G1.

Em maio, a revista Galileu e o Portal UOL deram destaque a um estudo que colabora para a compreen-
são de como as paredes bacterianas são formadas, publicado na Nature Communications. Fruto da parce-
ria de quase dez anos entre o CNPEM e o Instituto de Biologia Estrutural (IBS), na França, a pesquisa 
descreve detalhes da ação de uma proteína da Pseudomonas aeruginosa — bactéria frequentemente 
associada a casos de infecção hospitalar e resistente a antibióticos.

Ação de superbactérias

Visita Ministerial

Ilum – Escola de Ciência
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Pesquisa que investiga microfósseis de bactérias 
usando técnicas baseadas em luz síncrotron, com 
participação de pesquisadores do CNPEM, foi 
tema de reportagem especial publicada na edição 
de abril da revista Super Interessante.

Coluna Tilt, do UOL, destaca estudo de pesquisa-
dores do CNPEM que descreve resultados obtidos 
com a degradação química do óxido de grafeno 
utilizando um produto muito comum e de baixo 
custo: o hipoclorito de sódio (água sanitária). O 
artigo foi publicado na revista Chemosphere.

Em entrevista para a Folhinha, a pesquisadora 
do LNBio Daniela Trivella explica para o público 
infantil como “nascem” os medicamentos.

Microfósseis

Degradação do óxido de grafeno

Como nascem os remédios
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O CNPEM realizou, em 17 de maio, uma visi-
ta virtual guiada às instalações do Sirius, em 
comemoração ao Dia Internacional da Luz, 
celebrado anualmente em 16 de maio. Durante 
aproximadamente 1 hora, os visitantes pude-
ram conhecer o projeto e ver detalhes das 
primeiras estações experimentais do Sirius, 
que usam diferentes tipos de técnicas para 
desvendar a estrutura dos mais diversos mate-
riais. A visita virtual contou com a presença do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI), Marcos Pontes, e teve transmissão 
ao vivo no canal do YouTube do CNPEM. A 
programação também contou com a presen-
ça do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. 
A visita foi noticiada em diversos veículos de 
ampla circulação, como TV Bandeirantes, G1, 
UOL, CanalTech, além de veículos locais.

Ao longo do primeiro semestre de 2021 foi 
realizada uma versão piloto do Programa 
Institucional de Visitas do CNPEM, em sua 
versão totalmente online. Ao longo do mês de 
junho 272 pessoas, principalmente estudan-
tes de graduação, visitaram virtualmente as 
instalações da fonte de luz síncrotron Sirius e 
do LNNano. Para a realização do piloto foram 
convidadas 500 pessoas de 10 grupos que 
tinham visitas ao CNPEM previamente agen-
dadas para o ano de 2020 – visitas estas que 
precisaram ser canceladas quando foi decla-
rada a pandemia da COVID-19. Realizadas por 
meio de plataforma de videoconferência, com 
filmagem e transmissão ao vivo, as visitas 
foram classificadas como excelentes por 82,5% 
dos participantes e como “boa” por 17,5% desses.

Visitas Virtuais ao vivo

Tour virtual Sirius

Outras ações
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Gestão Orçamentária e Financeira

O ano de 2021 é marcado pela aprovação tardia 
da Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabele-
ce o Orçamento da União, onde são estimadas 
as receitas e fixadas as despesas do governo 
federal e indicadas as ações e programas que 
serão realizadas no ano. Segundo a Constituição 
Federal (art. 35, § 2º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias) o prazo máxi-
mo estabelecido para a votação da LOA é 22 
de dezembro do ano anterior, quando ocorre o 
encerramento das sessões legislativas.

A LOA 2021 foi aprovada pelo Congresso 
Nacional em 25 de março de 2021 – o que corres-
ponde a 3 meses de atraso em relação ao prazo 
constitucional – e sancionada pelo Presidente da 
República em 22 de abril de 2021 – ultrapassando 
a marca de 110 dias de governo sem orçamento 
sancionado. A morosidade na aprovação e sanção 
da LOA 2021 gerou limitações na execução do 
orçamento federal no início deste ano. 

No caso do CNPEM, a contratação de recur-
sos para a operação do Centro e a execução 
dos Projetos Sirius e SisNano ocorreu em 29 de 
junho de 2021 por meio da assinatura do 35º 
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. Ao todo 
foram contratados R$ 135,7 milhões, sendo: 

R$ 73,2 milhões para a operação do CNPEM 
(Ação 212H); R$ 54,7 milhões para o Projeto 
Sirius (Ação 13CL); e R$ 7,8 milhões para o 
Projeto SisNano (Ação 14XT). 

É importante destacar que do total de recursos 
contratados apenas R$ 27,4 milhões destinados 
à operação do Centro foram empenhados até a 
data deste relatório. O montante restante – que 
compreende R$ 45,7 milhões para a operação e 
todo o recurso contratado para os Projetos Sirius 
e SisNano – estão bloqueados para empenho e 
serão repassados ao CNPEM por meio de aposti-
lamentos, conforme disponibilidade orçamentá-
ria e financeira.

Em 2021, os recursos contratados para a opera-
ção do CNPEM apresentam uma queda de 6,6% 
em comparação ao ano anterior (valores corrigi-
dos). Este cenário se torna ainda mais dramáti-
co quando considerados os valores contratados 
em termos reais para todo o período 2011-2021. 
O orçamento para operação do CNPEM cresceu 
abaixo da inflação anual média observada no 
período que foi da ordem de 5,7%, o que implica na 
redução do poder de compra real do Centro. Em 
valores reais, o orçamento contratado decresceu 
38% nesse mesmo período.

Recursos contratados para a operação do CNPEM 
(ação 212H-PO.003) corrigido* (R$ milhões, dez/2020)

2011 12 13

117,2 118,2

133

14 15 16 17 18 19 20 21

118,6
126,8

92
86,8

73,5 72,8
78,4

73,2

*Valores corrigidos pelo IPCA - Data base: dezembro/2020.
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Além disso, vale chamar atenção para o fato de 
que os valores contratados para o Projeto Sirius em 
2021 estão muito aquém da necessidade orçamen-
tária do projeto para o ano – estimada em cerca de 
R$ 180 milhões. Os valores destinados ao Projeto 
Sirius no Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) 2021 eram da ordem de R$ 93,9 milhões e 
foram reduzidos para R$ 91,6 milhões na LOA 2021. 
Na data deste relatório, a dotação autorizada para 
o projeto é da ordem de R$ 54,7 milhões – valor 
contratado por meio do 35º TA.

Por fim, ressalta-se que o CNPEM tem empreen-
dido esforços significativos para alavancar outras 
fontes de recursos financeiros. Atualmente, o 
Centro executa mais de 70 fontes de recursos 
associadas a projetos em parceria com dife-
rentes empresas e, em menor volume, auxílios 

institucionais ou individuais. Os projetos em 
parceria com empresas são financiados com 
recursos próprios da empresa e/ou por institui-
ções de fomento e fundos de apoio – por exemplo 
viabilizados pela FINEP, BNDES e EMBRAPII. Por 
sua vez, os auxílios individuais e institucionais 
são principalmente financiados pelas agências de 
fomento, tais como CNPq, CAPES e FAPESP. 

O valor projetado para o conjunto dessas fontes é 
de cerca de R$ 26 milhões em 2021. Tais recursos são 
destinados, majoritariamente, à realização de proje-
tos com plano de ação e objetivos específicos. Assim, 
a despeito de sua importância, estes recursos não 
permitem garantir despesas correntes associadas 
à operação do CNPEM, portanto, devem ser vistos 
como fontes suplementares/extraordinárias para 
realização de atividades específicas de P&D.

A execução orçamentária do primeiro semestre de 2021, no valor de R$72,9 milhões, foi viabilizada 
pela reprogramação do saldo financeiro apurado em dezembro de 2020. A tabela a seguir detalha os 
valores da execução orçamentária no ano por natureza de despesa:

Considerando apenas os valores efetivamente realizados, o primeiro semestre de 2021 demonstra a 
manutenção do patamar orçamentário em relação ao mesmo período de 2020. Isto decorre, majorita-
riamente, da execução de projetos de grande vulto que contribuem para importantes despesas, como 
por exemplo recursos humanos e energia elétrica.

Execução Orçamentária do Contrato de Gestão CNPEM

CNPEM – Orçamento 2021: valores executados por natureza de despesa, exceto projetos (em R$)

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Executado

* O valor comprometido refere-se a pedidos de compras, contratos e demais despesas aprovadas no ano vigente, ou seja, compromissos firma-
dos e ainda não liquidados, além do valor de projeção de pessoal para o segundo semestre de 2021.

Pessoal 26.677.683  26.746.345  53.424.028
Custeio 9.066.357  9.703.359  18.769.716
Destaque: Energia Elétrica 2.977.342 3.237.122 6.214.464

Investimento 224.735  465.634  690.369
Total 35.968.775 36.915.338 72.884.113

 | 21

CNPEM – Orçamentos do primeiro semestre de 2020 e 2021: valores realizados 
por natureza de despesa, exceto projetos (em R$)

Natureza da Despesa 1º Sem 2020 1º Sem 2021 Var (%)
Pessoal 26.837.468 26.677.683 -0,60%
Custeio 8.889.665 9.066.357 1,99%
   Destaque: Energia Elétrica 2.814.145 2.977.342 5,80%

Investimento 226.049 224.735 -0,58%
Total 35.953.182 35.968.775 0,04%
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CNPEM – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2021, exceto projetos (Em R$)

Saldo inicial 82.906.840
Entrada de recursos 870.979
 Contrato de Gestão 2021 -
 Rendimentos Financeiros 623.973
 Outras entradas 247.006
Saída de recursos  40.387.776
Saldo financeiro em 30.06.2019  43.390.043

CNPEM – Detalhamento do saldo financeiro do Contrato 
de Gestão em 2021, exceto projetos (em R$)

Saldo financeiro em 30.06.2021 43.390.043
Reserva Técnica do Conselho de Administração 24.959.080
Reserva Operacional CNPEM 18.430.963

No primeiro semestre de 2021 não houve recebimento de recursos destinados à operação, uma vez 
que o 35º termo aditivo foi assinado apenas em 29 de junho de 2021. O fluxo financeiro de 2021 é apre-
sentado na tabela a seguir.

Vale destacar a composição do saldo financeiro do Contrato de Gestão. O montante total de R$ 
43,4 milhões é composto pela Reserva Operacional do Centro e pela Reserva Técnica do Conselho de 
Administração. Esta última é destinada a passivos contingentes do Contrato de Gestão, enquanto a 
Reserva Operacional visa honrar compromissos assumidos e ainda não pagos, constituindo, dessa 
forma, um mecanismo de proteção da Organização.

Posição Financeira do Contrato de Gestão CNPEM
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Projeto Sirius – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2021 (Em R$)

Saldo inicial 213.395.096 
Entrada de recursos 1.556.747 
 Contrato de Gestão -
 Rendimentos e outras entradas 1.556.747
Saída de recursos 85.860.841 
Saldo financeiro em 30.06.2021 129.091.002 

No primeiro semestre de 2021, foram contratados R$54,7 milhões para o Projeto Sirius, assegurados 
por meio do 35º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que incluiu a reprogramação do saldo financeiro 
existente no final de 2020, no montante de R$ 213,3 milhões. A execução orçamentária do Projeto Sirius 
totalizou R$ 296,9 milhões no ano. As tabelas a seguir detalham, respectivamente, os valores executa-
dos por natureza de despesa e o fluxo financeiro específico do Projeto.

Projeto Sirius

Projeto Sirius – Orçamento 2021: valores executados por natureza de despesa (em R$)

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Executado

* O valor comprometido refere-se a pedidos de compras, contratos e demais despesas aprovadas no ano vigente, ou seja, compromissos firma-
dos e ainda não liquidados, além do valor de projeção de pessoal para o segundo semestre de 2021.

Pessoal                            24.624.762             28.199.356             52.824.118
Custeio                            17.746.117             63.289.294             81.035.411
   Destaque: Energia Elétrica                           7.097.353               8.849.205  15.946.558

Investimento                            40.664.682           122.415.609           163.080.291
Total                            83.035.561           213.904.259           296.939.820 
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Projeto SisNano – Orçamento 2021: valores executados por natureza de despesa (em R$)

No primeiro semestre de 2021, foram contratados R$7,8 milhões no âmbito do Projeto SisNano por 
meio do 35º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. Além disso, o saldo financeiro de R$11 milhões 
apurado ao final do ano de 2020 foi reprogramado nesse termo aditivo. A execução orçamentária do 
SisNano totalizou R$ 13,8 milhões, destinados principalmente ao comprometimento para aquisição 
de equipamentos laboratoriais de grande porte, dentre eles o sistema de espectroscopia de emissão 
de fotoelétrons. As tabelas a seguir detalham os valores executados por natureza de despesa e o fluxo 
financeiro específico do projeto.

Projeto SisNano

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Execução SisNano
Investimento 5.749.349  5.973.790    11.723.139 
Custeio 272.314  1.870.939  2.143.2530
Total 6.021.663  7.844.729        13.866.392
* 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.

Projeto SisNano – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2021 (em R$)

Saldo inicial 11.071.578
Entrada de recursos 57.543
 Contrato de Gestão -
 Rendimentos e outras entradas 57.543 
Saída de recursos 7.582.680 
Saldo financeiro em 30.06.2021 3.546.441
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O Projeto ILUM – Escola de Ciência não teve novos recursos orçamentários contratados ao longo do 
primeiro semestre de 2021. A LOA 2021 prevê aproximadamente R$ 15 milhões para esta ação, oriundos 
da interveniência do Ministério da Educação no atual Contrato de Gestão, cujo Termo Aditivo encon-
tra-se em processo de tramitação.  O saldo financeiro de R$8,9 milhões apurado ao final do ano de 2020 
foi reprogramado por meio do 35º Termo Aditivo do Contrato de Gestão.

Os recursos executados em 2021 e detalhados na tabela a seguir foram destinados para a reforma 
e adequação da infraestrutura física da sede do ILUM, localizada no prédio Santa Cândida, a manu-
tenção da equipe técnica dedicada exclusivamente a esta ação e à aquisição de equipamentos e mobi-
liários de laboratório.

Projeto ILUM – Escola de Ciência

Projeto ILUM – Orçamento 2021: valores executados por natureza de despesa (em R$)

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Executado

* O valor comprometido refere-se a pedidos de compras, contratos e demais despesas aprovadas no ano vigente, ou seja, compromissos firma-
dos e ainda não liquidados, além do valor de projeção de pessoal para o segundo semestre de 2021.

Pessoal 764.264  1.720.690  2.484.954 
Custeio 1.456.852  2.039.279  3.496.131 
Investimento 3.114.858  2.095.200  5.210.058 
Total 5.335.974 5.855.169 11.191.143

No primeiro semestre de 2021, esta ação recebeu os recursos financeiros relativos ao 33º Termo Aditivo 
pactuado em 23 de dezembro de 2020, que configuram como restos a pagar na tabela a seguir:

Projeto ILUM – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2021 (em R$)

Saldo inicial 8.963.250
Entrada de recursos 9.823.463 
 Restos a pagar de 2020 9.665.653
 Rendimentos e outras entradas 157.810
Saída de recursos 5.144.039
Saldo financeiro em 30.06.2021 13.642.674
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O projeto Plataformas de Combate a Viroses Emergentes, iniciado em 2020 conta com recursos 
oriundos do Programa de Trabalho Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional Decorrente do Coronavírus. Não há previsão de recebimento de novos recursos para esta 
ação e as informações a seguir demonstram o avanço de execução do projeto que prevê a implantação 
de um conjunto de plataformas científicas de vanguarda tecnológica, incluindo Laboratório de Nível 
de Biossegurança 3 (NB3), para promover e sustentar uma agenda de pesquisa estratégica dedicada ao 
diagnóstico, tratamento e prevenção de viroses humanas patogênicas emergentes. As tabelas a seguir 
detalham os valores executados por natureza de despesa e o fluxo financeiro específico do projeto.

A tabela a seguir detalha o fluxo financeiro específico do projeto:

Projeto PCVE - Plataformas de Combate a Viroses Emergentes

Projeto PCVE – Orçamento 2021: valores executados por natureza de despesa (em R$)

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Execução
Pessoal 723.651  2.316.905  3.040.556 
Custeio 553.907  2.046.227  2.600.134 
Investimento 3.504.991  4.239.489  7.744.480 
Total 4.782.549 8.602.621 13.385.170
* 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, além do valor de projeção de pessoal para o segundo semestre de 2021.

Projeto PCVE – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2021 (em R$)

Saldo inicial 45.261.252
Entrada de recursos 368.480 
 Contrato de Gestão -
 Rendimentos Financeiros e outras entradas 368.480
Saída de recursos 5.622.887
Saldo financeiro em 30.06.2021 40.006.845
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Em 2020, o CNPEM contratou por meio do 34º Termo Aditivo R$7,5 milhões destinados à realização 
de um conjunto de estudos e validações associada a eventual implantação de um laboratório de biosse-
gurança de nível 4. Esses recursos também incluem a revisão do projeto de terraplenagem original da 
área do Sirius para garantir requisitos técnicos compatíveis com futura implantação de novas linhas 
de luz longas. Os recursos foram recebidos no início de 2021, portanto são apresentados como restos a 
pagar no fluxo financeiro. 

A tabela a seguir detalha o fluxo financeiro específico do projeto:

Projeto LLABC - Linhas Longas e Ambiente de Biocontenção (LLABC)

Projeto LLABC – Orçamento 2021: valores executados por natureza de despesa (em R$)

Natureza da Despesa Realizado Comprometido* Execução
Pessoal - 44.716  44.716 
Custeio 51.456  29.437  80.893 
Investimento 2.761  2.024.605  2.027.366 
Total 54.217 2.098.758 2.152.975
* 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, além do valor de projeção de pessoal para o segundo semestre de 2021.

Projeto LLABC – Fluxo financeiro do Contrato de Gestão em 2021 (em R$)

Saldo inicial -
Entrada de recursos 7.568.529 
 Restos a Pagar de 2020 7.500.000
 Rendimentos Financeiros e outras entradas 68.529
Saída de recursos 54.217
Saldo financeiro em 30.06.2021 7.514.312
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INSTALAÇÕES 
ABERTAS A 
USUÁRIOS 
EXTERNOS

As informações apresentadas neste 
capítulo se referem às instalações aber-
tas do CNPEM e ao atendimento de 
usuários externos, contribuindo para a 
produção de resultados técnico-científi-
cos de alta qualidade.
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Instalações Abertas a Usuários Externos

No primeiro semestre de 2021 foram atendidas 
89 propostas de pesquisa externas nas instala-
ções do CNPEM, que beneficiaram 202 pesquisa-
dores externos, totalizando mais de 3 mil horas 
de uso dos equipamentos. 

A pandemia de Covid-19 ainda teve impacto 
nas atividades do primeiro semestre de 2021, 
uma vez que seguem vigentes as restrições para 
a circulação de pessoas no campus como medi-
da de prevenção à propagação do vírus. A maior 

No primeiro semestre de 2021 nem todas as 
instalações abertas do CNPEM realizaram atendi-
mentos a usuários externos em função das limi-
tações da pandemia. Das 13 instalações abertas a 
usuários externos, dez desenvolveram atividades 
no Eixo 1 no primeiro semestre: Espectrometria 
e Calorimetria (LEC); Espectrometria de Massas 
(MAS); Cristalização de Proteínas (ROBOLAB); 
Caracterização de Macromoléculas (MAC); 
Sequenciamento de Alta Performance (NGS); 
Sequenciamento de Alta Performance (NGS); 

parte das instalações está operando a partir do 
recebimento de amostras dos usuários exter-
nos para a realização de experimentos de forma 
remota pela equipe interna do CNPEM.  Apesar 
do número ainda reduzido de beneficiários exter-
nos em comparação aos outros anos, o CNPEM 
aprimorou seus protocolos e se adaptou as novas 
circunstâncias para poder atender o maior 
número possível de propostas externas diante 
das limitações impostas pela pandemia, garan-
tindo a segurança de colaboradores e usuários.

Figura 1: Evolução do número de propostas e beneficiários 
externos de 2013 a 2021 (primeiro semestre)
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Beneficiários Propostas

Espectroscopia e Espalhamento (EE); Microscopia 
Eletrônica (LME); Microscopia de Força Atômica 
(MFAS); Nano e Microfabricação (MNF).

O Sirius também atendeu usuários externos 
ainda no âmbito de comissionamento científi-
co. Foram realizadas um total de 13 propostas 
na linha de luz Manacá neste semestre, sendo 
11 propostas da equipe interna do CNPEM e 2 
propostas de usuários oriundos da USP e Unesp 
que beneficiaram um total de 6 pesquisadores da 
USP, Unesp e Unicamp.
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Figura 2 - Proporção de artigos de usuários externos publicados em periódicos 
com Fator de Impacto maior que 4 de 2017 a 2021 (primeiro semestre)

Figura 3 - Publicações de usuários externos por faixa 
de Fator de Impacto de 2017 a 2021 (primeiro semestre)

No primeiro semestre deste ano, foram publi-
cados 168 artigos científicos em periódicos 
indexados na base da Web of Science que são 
resultados de pesquisas realizadas no CNPEM 
pelos usuários externos3. Percebe-se que as 
publicações dos usuários externos do CNPEM 
vêm numa trajetória crescente no desempenho 

medido pelo Fator Impacto dos periódicos. No 
primeiro semestre de 2021, 52% das publica-
ções foram em periódicos de Fator de Impacto 
acima de 4,0 - um aumento de 7 pontos percen-
tuais em relação ao ano de 2020 e 19 em rela-
ção ao número de publicações contabilizada no 
primeiro semestre de 20174.

3. Publicações que citam o uso das instalações do CNPEM. 4. Foram contabilizados somente os artigos que estavam em periódicos que 
continham fator de impacto para a área informada.
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PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 
IN-HOUSE

Neste capítulo estão descritas ativida-
des relacionadas à execução de progra-
mas estratégicos e de fronteira, de 
caráter multidisciplinar, que refletem 
o envolvimento de pesquisadores inter-
nos em investigações para a execução de 
programas de pesquisa básica, aplicada 
e de desenvolvimento experimental.
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COVID-19
Envolve as principais atividades de pesquisa e desenvolvimento internas relacionadas 
ao estudo do vírus SARS-Cov-2, a doença Covid-19 e demais temas relacionados ao 
combate à pandemia.

Após a emergência da pandemia de Covid-19 
em 2020 o CNPEM empreendeu esforços para 
mobilizar seus recursos humanos e infraestrutu-
ra de ponta para a atuarem em diversas frentes 
de na investigação do vírus SARS-Cov-2, seja na 
compreensão dos mecanismos de atuação viral, 
na busca de fármacos ou no desenvolvimento de 
plataformas para detecção viral e diagnóstico da 
doença. O CNPEM também obteve representati-
vidade na Rede Vírus MCTI, formada por espe-
cialistas em virologia e suas aplicações, centros 
de pesquisa e universidades para assessoria ao 
MCTI e para o estabelecimento de colaborações 
acadêmicas. Os principais avanços no âmbito da 
força-tarefa para a Covid-19 realizados no CNPEM 
estão descritos a seguir.

Destaca-se que além dos recursos humanos já 
presentes no CNPEM, 12 bolsistas foram contra-
tados via CNPq para reforçar a equipe dedica-
da a pesquisar o SARS-Cov-2 e a Covid-19. Estes 
bolsistas integraram as equipes de computação, 
virologia, bioensaios, produção de alvos, biolo-
gia estrutural, química e análise de viabilidade 
de fármacos e moléculas para reposicionamento, 
sendo que novas ferramentas utilizadas foram 
desenvolvidas e implementadas por estes bolsis-
tas. Seis destes bolsistas foram absorvidos no 
“Projeto Plataformas para Combate a Viroses 
Emergentes”, em implementação no CNPEM com 
o apoio do MCTI.

Análises computacionais e screening in silico 
de inibidores de proteínas virais foram realiza-
das a partir de estruturas cristalográficas das 
proteínas 3CL, PLpro, N-NTD, S-RBD e ACE2 
humana simulações de dinâmica molecular e 
aplicações como receptores em screenings virtu-
ais contra uma biblioteca de 2097 fármacos já 
aprovados pelo Food and Drug Administration 
(FDA) nos Estados Unidos. O objetivo do scree-
ning in silico foi fornecer uma lista de fármacos 
que, do ponto de vista estrutural e físico-quími-
co, apresente maiores chances de interação com 
o alvo molecular. Listas de ranqueamento de até 
200 compostos foram geradas para cada alvo e 
cruzadas com dados experimentais gerados no 
LNBio. Além da validação da técnica, a análise in 
sílico contribuiu na recomendação de compos-
tos candidatos a teste (30 compostos) e para um 
melhor entendimento molecular dos alvos virais, 
o que se encontra em execução.

Expressão de proteínas virais e biologia estru-
tural – As proteínas N, 3CL e PLPro de SARS-CoV 

2 foram clonadas, expressas e purificadas. Duas 
estruturas cristalográficas da proteína 3CL, 
obtidas durante a inauguração da linha Manacá 
do Sirius, foram determinadas e depositadas no 
Protein Data Bank (PDB, entradas: 7JR3 e 7JR4). 
No primeiro semestre de 2021, seguiu-se com a 
coleta de dados e resolução estrutural das prote-
ínas PLpro e N, além da avaliação das 3 proteínas 
virais em estudo com inibidores identificados 
nas campanhas de HTS. Visando complementar 
os dados de cristalografia obtidos, foram reali-
zados estudos por espectrometria de massas, 
microscopia eletrônica e RMN com as proteínas 
alvo de SARS-CoV-2, os quais se encontram em 
estágio avançado.

Produção de VLP de SARS-CoV-2 – Estudos 
laboratoriais para pesquisa de fármacos inibido-
res do novo Coronavírus podem ser facilitados a 
partir da utilização de partículas virais defectivas, 
que não apresentam riscos de infecção. Foram 
produzidas partículas denominadas VLPs, que 
apresentam o envoltório viral e carecem de mate-
rial genético, seguido de ensaios de microscopia 
eletrônica em que foi observada a morfologia da 
partícula, muito semelhante à esperada para uma 
partícula viral selvagem. O sistema de produção 
das partículas está em aperfeiçoamento para 
aumentar a concentração, e viabilizar a realização 
de ensaios de biologia estrutural.

Desenvolvimento e execução de ensaios 
bioquímicos e fenotípicos de triagem de fárma-
cos – Foram desenvolvidos ensaios bioquímicos 
em formato High Throughput Screening (HTS) 
com as proteínas virais N, 3CL e PLPro, aplicados 
à triagem de todos os compostos químicos dispo-
níveis no LNBio no período (n=4.800). O ensaio 
fenotípico desenvolvido para monitorar a inibi-
ção do efeito citopático de SARS-CoV-2 em cultu-
ra de células Vero CCL81 se mostrou robusto e 
viável de execução em moldes HTS. Novamente, 
nos ensaios in vitro HTS foram triados todos 
os compostos químicos disponíveis, incluindo 
mais de 60% dos fármacos sugeridos in silico, 
compostos selecionados da literatura e sugeridos 
por parceiros do projeto. Mais de 20 compostos 
progrediram para experimentos de validação, 
nos quais curvas concentração-resposta foram 
obtidas e a capacidade de inibição da replicação 
viral, via redução de genoma viral e via redução 
de carga viral infectiva, foi avaliada in vitro em 
até 5 linhagens celulares diferentes. A expansão 
das séries de hits e sua análise está em andamen-
to. Esta ação conta com a parceria da Medicine 
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for Malaria Venture (MMV, India/Suiça) e da 
Universidade de Dundee (Escócia). 

Avanço de moléculas candidatas para estu-
dos clínicos - A execução deste projeto resultou 
no desenvolvimento de protótipos de fármacos, 
processos para avaliação de fármacos e novas 
metodologias para estudos em virologia e desen-
volvimento e reposicionamento de antivirais. 
O composto desenvolvido no LNBio, LNB167, se 
mostrou um dos melhores antivirais com ação 
em SARS-CoV-2. Um pedido de patente provisória 
foi submetido protegendo a invenção5, enquan-
to se concluía as caracterizações in vitro e in vivo 
com esta nova molécula, via investigação in loco 
e contratação de serviços de CROs para geração 
de dados pré-clínicos. Estas atividades também 
viabilizaram, em 2021, a implementação de parte 
dos experimentos pré-clínicos no CNPEM, além 
da estruturação das equipes e infraestrutura para 
escalonamento da síntese química, etapas essen-
ciais para a conclusão da descoberta de leads em 
plataformas de drug discovery.

Desenvolvimento de metodologias de diagnós-
tico – No início da pandemia Covid-19 foi desen-
volvido um ensaio imunoenzimático para detec-
ção de anticorpos antivirais de SARS-CoV-2. Neste 
ensaio, é utilizada a proteína N como um antíge-
no para ensaio Elisa, que possibilita detectar de 
forma semiquantitativa a presença de anticor-
pos antivirais em soro humano. Por meio de uma 
parceria com o Hospital Dante Pazzanese, obte-
ve-se acesso a amostras de soro e dados de PCR 
que possibilitaram a validação do ensaio desen-
volvido. Foi efetuada a transferência de tecno-
logia do ensaio para o hospital, que já realizou 

mais de 2000 testes com funcionários. Também 
foi realizada a transferência de tecnologia para a 
OS Biotec Amazônia. No ano de 2021 foi realiza-
do um aprimoramento do ensaio, que possibilita 
a detecção de anticorpos gerados contra a proteí-
na do Spike viral, mais associados ao potencial de 
neutralização do vírus. O preprint foi publicado no 
repositório Medrxiv, “Development of low-cost sero-
logical immunoassay to detect antiviral antibodies to 
SARS-CoV-2 Spike protein”, disponibilizando para a 
comunidade científica o protocolo para realização 
do ensaio sorológico. 

Avaliação da resposta imune em COVID-19 e 
imunoproteção das vacinas – Anticorpos neutra-
lizantes podem ser formados em indivíduos 
expostos a partículas virais. Estes anticorpos 
têm a propriedade de interferir no processo de 
infecção viral, bloqueando a interação de ligan-
tes virais com receptores celulares ou alterando 
conformações na superfície da partícula viral que 
impedem a infecção. Um estudo de perfil imunoló-
gico de indivíduos IgG positivos para SARS-CoV-2 
e investigação de anticorpos neutralizantes está 
sendo realizado. Para isto, estão sendo execu-
tados ensaios in vitro, por meio de citometria de 
fluxo e ensaios imunoenzimáticos, para entender 
o comportamento de células do sistema imune 
de indivíduos assintomáticos e sintomáticos não 
hospitalizados que apresentaram IgG positiva 
para SARS-CoV-2. Esses dados serão correlaciona-
dos com ensaios de soroneutralização viral para 
exploração de parâmetros clínicos ou até mesmo 
mecanismos imunomoleculares associados a 
soroneutralização. No primeiro semestre de 2021, 
foi padronizado o ensaio de soroneutralizacao em 
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Figura 4 - Alvos moleculares que foram submetidos à análise computacional de reposicionamento de fármacos: (A) Sítio 
ativo da 3C-Like Protease, (B-verde) Sítio ativo da Papain-Like Protease viral, (B-azul) Sítio de ancoragem do peptídeo da 
Papain-Like Protease viral, (C-verde) Domínio peptidase da Angiotensin-Converting Enzyme 2 humana, (C-azul) Domínio 
de ligação ao receptor (RBD) da glicoproteína do Spike viral, (D) Domínio HR1 da glicoproteína do Spike viral, (E) Sítio do 
AMP do domínio N-terminal da proteína do Nucleocapsídeo viral, (F) Sítio do ssRNA do domínio N-terminal da proteína do 
Nucleocapsídeo viral e (G) Sítio de reconhecimento do peptídeo da Neuropilina-1 humana.
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moldes HTS. Este ensaio foi baseado no ensaio 
previamente desenvolvido para busca de molécu-
las antivirais e pode avaliar centenas de amostras 
por experimento. Está em avaliação a capacidade 
de soroneutralização de 42 indivíduos com histó-
rico de infecção natural e 244 profissionais da 
saúde anteriormente e após a primeira e segunda 
dose da vacina Coronavac. Neste ensaio celular de 
infecção por SARS-CoV-2 a soroneutralização está 
sendo avaliada com as variantes B e P1 (Manaus) 
de SARS-CoV-2. Os dados obtidos estão em fase 
final de validação e compilação para publicação.

A linha de pesquisa “Predição e análise estru-
tural de biomacromoléculas”, tem como objetivo 
principal a construção de modelos estruturais de 
alta qualidade de proteínas e seus complexos com 
outras macromoléculas e com pequenas molé-
culas. Através dessa linha de pesquisa, a partici-
pação do grupo na força-tarefa de enfrentamen-
to à COVID-19, financiada pela Finep/MCTI, foi 
intensificada durante o primeiro semestre de 
2021. As análises computacionais de reposicio-
namento de fármacos contra quatro alvos mole-
culares do SARS-CoV-2 foram concluídas e foram 
incluídos cinco alvos novos a essa análise (Figura 
4). Como resultado das análises computacionais, 
foram obtidas listas de fármacos de prateleira que 
tem alto potencial de interação com alvos mole-
culares envolvidos na fisiopatologia da COVID-
19. O trabalho conjunto do grupo de Biologia 
Computacional com outros grupos envolvidos 
na força-tarefa permitiu a validação do método 
computacional de triagem virtual desenvolvido 
no LNBio, sendo demonstrada a taxa de acerto de 
9,4% das predições computacionais em relação à 
interação com alvos moleculares do SARS-CoV-2. 

Isso representa um ganho de eficiência em rela-
ção a métodos tradicionais de High Throughput 
Screening da ordem de 100 vezes. No total, foram 
analisadas mais de 5,3 milhões de possibilidades 
de interação molecular entre fármacos de prate-
leira com os alvos macromoleculares investigados 
e geramos mais de 24 µs de trajetórias de simula-
ção de dinâmica molecular. O acordo com a Oracle 
Brasil, que concedeu acesso à sua infraestrutu-
ra computacional Oracle Cloud Infrastructure, foi 
essencial para a análise desse grande volume de 
dados em um curto intervalo de tempo.

O projeto Plataforma de dispositivos ultra-
compactos para diagnostico de COVID-19 
em seus estágios iniciais, desenvolvido pelo 
LNNano, tem como objetivo fazer a detecção do 
vírus SARS-CoV-2 e para isso foram escolhidas 
duas plataformas distintas, uma baseada em 
papel (teste rápido) e a outra baseada em uma 
plataforma de nanomembranas autoenroladas. 
Os sensores feitos à base de papel têm se mostra-
do uma alternativa bastante viável devido ao seu 
baixo custo, facilidade de aquisição e estocagem, 
transporte e manipulação6. Já os sensores base-
ados em nanomembranas tem como principal 
vantagem a possibilidade de produzir sistemas 
ultracompactos e multifuncionais em um único 
chip, permitindo a amostragem de picolitros de 
solução e garantindo um ambiente controlado 
para as análises. Inicialmente foi desenvolvi-
do um layout para o sensor baseado em papel7. 
O papel escolhido foi o Whatman #1 e o padrão 
foi impresso em uma impressora de cera com 
posterior tratamento térmico para a criação das 
barreiras hidrofóbicas. O layout escolhido pode 
ser observado na Figura 5.

6. MARTINEZ, A. W., PHILIPS, S. T., CARRILHO, E. , THOMAS III, S. W., SINDI, H., WHITESIDES, G. M. Simple Telemedicine for Developing 
Regions: Camera Phones and Paper-Based Microfluidic Devices for Real-Time, Off-Site Diagnosis. Anal. Chem. n.80,p. 3699–3707, 2008. 7. 
PRABOWO, M.H., CHATCHEN, S., RIJIRAVANICH, P., LIMKITTIKUL, K., SURAREUNCHAI, K., Dengue NS1 detection in pediatric serum 
using microfluidic paper-based analytical devices”. Analytical and bioanalytical devices, 412,2915-2925,2020.

Figura 5 - a) Imagem do dispositivo criado 
no programa Power Point, b) Imagem do 
dispositivo após o tratamento térmico.

Um caminho foi criado no papel e um tampão de corrida contendo o antígeno (IgG humano – Vírus) percor-
re o caminho e se liga com as moléculas imobilizadas no papel. Para um teste positivo (contaminado com o 
vírus SARS-CoV-2), tanto o spot teste como o controle precisam ficar marcados. A marcação é feita através 
de nanopartículas de ouro que possuem uma coloração avermelhada e estão dissolvidas no tampão de corri-
da. Inicialmente foi imobilizada a lisina, para modificar a carga da superfície do papel no spot do teste e do 
controle. Em seguida foi imobilizado no spot do teste um anticorpo anti-IgG humano no qual será responsá-
vel por se ligar ao antígeno e fazer a detecção. No spot do teste foi colocado uma anti-proteina N que estará 
também na solução de corrida e será responsável pela validade do biossensor, pois o spot do controle precisa 
sempre ser marcado. Em seguida foi feito um bloqueio com uma solução tampão, para bloquear as áreas que 
não foram imobilizadas. E por último é feito a corrida e assim o teste é validado (Figura 6). Já foram obtidos 
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8. W. Wang, Y. Xu, R. Gao, R. Lu, K. Han, G. Wu, W. Tan, JAMA - J. Am. Med. Assoc. 2020, 323, 1843. 9. A. Carducci, I. Federigi, L. Dasheng, 
T. Julian R, V. Marco, Water Res. 2020, 179, 115907. 10. P. Samanta, A. V. Desai, S. Let, S. K. Ghosh, ACS Sustain. Chem. Eng. 2019, 7, 7456. 
11. N. Mahfoudhi, S. Boufi, Cellulose 2017, 24, 1171.

resultados para amostras comerciais, validando testes positivos e negativos para o vírus. Os próximos passos 
serão as análises em amostras reais e a modificação do papel, utilizando um com uma menor porosidade, como 
o Whatman #2. A plataforma autoenrolada, já foi fabricada (Figura 7) e o projeto está na etapa de imobilização. 
Os primeiros testes envolvem a imobilização de uma SAM – monocamada auto-organizada, sobre o eletro-
do de ouro, para no final receber a molécula do anticorpo e fazer a detecção do vírus.

Diversos projetos relacionados à Covid-19 estão sendo desenvolvidos no LNNano no âmbito do Edital Capes-
Pandemias, em cooperação com o Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da 
Universidade Federal do ABC. O objetivo dos dois projetos a seguir é desenvolver eletrodos de baixo custo e 
escalonáveis que possibilitem determinações eletroquímicas reprodutíveis e de alta sensibilidade em flui-
dos biológicos complexos como soro e plasma humano. No projeto “Eletrodos para análises eletroquímicas 
ultrassensíveis em meios biológicos complexos” desenvolvido no LNNano, o objetivo principal é a realiza-
ção de etapas de caracterização diversos eletrodos, abrangendo técnicas espectroscópicas e microscópicas 
(de transmissão e varreduras eletrônica e por sonda), dentre outras. Análises da topografia do eletrodo, de 
composição química e do fenômeno de capilaridade das amostras através dos poros dos eletrodos de papel 
conduzidas com sucesso ao longo do primeiro semestre de 2021.

O projeto “Sensor eletroquímico escalonável e de baixo custo à base de papel pirolisado para diagnóstico 
da Covid-19”, visa a fabricação dos eletrodos, análises eletroquímicas de prova de conceito e aplicação para 
o diagnóstico da COVID-19. Até o momento, análises a dezenas de amostras de soro de pacientes demons-
traram que o método desenvolvido é capaz de classificar com sucesso amostras de indivíduos saudáveis e 
com a COVID-19. Um artigo contemplando todos esses resultados encontra-se em fase final de escrita para 
submissão ao periódico ACS Nano. Paralelamente, uma patente segue em fase final de submissão de pedido 
ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Já o projeto “Fabricação e caracterização de nanodispositivos eletroquímicos à base de papel visando 
análises em amostras biológica” tem como objetivo a fabricação de dispositivos flexíveis a base de papel 
pirolisado para a detecção de patógenos. Até o momento já foi conduzida a pirólise de amostras, ensaios de 
funcionalização com nanofilmes hidrofílicos (polidopamina) e medidas eletroquímicas. O papel pirolisado 
é condutor, porém, sua superfície é hidrofóbica. Assim, para aumentar a área dos eletrodos e proporcionar 
ganhos de corrente, propôs-se o recobrimento nanométricos das fibras de papel com filmes hidrofílicos que 
possibilitam que as amostras biológicas acessem regiões mais internas do eletrodo tridimensional. No decor-
rer de 2021 será montado um dispositivo contendo os três eletrodos integrados em uma matriz flexível e 
caracterizar a incorporação da polidopamina no substrato condutor.

Embora a transmissibilidade do SARS-CoV-2 esteja relacionada às gotículas respiratórias, o seu RNA viral 
pode ser excretado nas fezes. Portanto, recentes pesquisas apontam a presença de RNA viral do SARS-CoV-2 
em águas residuais8,9. Visto o exposto, os materiais porosos estão sendo amplamente considerados para a 
detecção de contaminantes em efluentes e/ou tratamento de águas residuais10. Um adsorvente promissor na 
remediação ambiental é a nanocelulose, que tem atraído a atenção de pesquisadores por sua ampla capaci-
dade de formação de templates 3D porosos, além do baixo custo de produção11. O projeto “Nanocompósitos 
baseados em espumas porosas de nanocelulose: alternativas ecossustentáveis para prevenção e purifica-
ção de meios aquosos contaminados com SARS-CoV-2” visa (i) a produção de nanocompósitos porosos de 
celulose nanofibriladas (CNF) e látex de borracha natural (LN) e (ii) a modificação superficial com cargas e 
nanopartículas para maior adsorção de microrganismos. Até o presente momento realizou-se a biorrefinaria 
do material lignocelulósico (bagaço de cana-de-açúcar) com o objetivo de extrair as nanoestruturas de celu-
lose, assim como a produção de espumas de celulose nanofibrilada com látex.

Figura 6 -Imagem de 
um dispositivo com 
o a parte do controle 
marcada em verme-
lho, indicando que o 
teste deu certo.

Figura 7 -Imagem de 
um dispositivo com 
o a parte do controle 
marcada em verme-
lho, indicando que o 
teste deu certo.
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Materiais Biológicos

Materiais Funcionais

A maioria dos medicamentos baseados em nano-
partículas são preparados e armazenados em 
suspensões aquosas onde estão propensos a hidró-
lise, dissolução, fusão de nanopartículas, liberação 
prematura de droga e desnaturação de biomoléculas 
conjugadas. A secagem após congelamento rápido, 
também conhecida como liofilização, é uma estraté-
gia eficiente para evitar esses efeitos prejudiciais e 
manter as propriedades das nanoformulações. Este 
processo remove a água do sistema e produz sóli-
dos que podem ser facilmente manuseados e trans-
portados. No entanto, o processo de liofilização pode 
induzir efeitos indesejáveis devido a tensões distintas 
durante as etapas de congelamento e secagem. Em 
trabalho publicado na revista Nanoscale12, a albumina 
de soro bovino (BSA) foi descrita como um excelente 
protetor para nanopartículas de sílica (SNP) durante 

No trabalho publicado na revista Applied Materials 
and Interfaces sobre materiais funcionais projeta-
dos para cumprir funções específicas, mostrou-se 
as vantagens de experimentos in-situ, ainda feitos 
no UVX, para o desenvolvimento de baterias mais 
eficientes. Baterias Li-O2 ou Li-ar possuem uma capa-
cidade de armazenamento quase 5 vezes maior do que 
baterias tradicionais de íons de lítio e uma densidade 
energética semelhante à  gasolina. Estes dispositivos 
são compostos de um eletrodo de lítio metálico, um 
eletrólito e um eletrodo poroso que adsorve oxigênio. 

12. Picco, A. S., Mondo, G. B., Ferreira, L. F., de Souza, E. E., Peroni, L. A., & Cardoso, M. B. (2021). Protein corona meets freeze-drying: over-
coming the challenges of colloidal stability, toxicity, and opsonin adsorption. Nanoscale, 13(2), 753-762. https://doi.org/10.1039/D0NR06040B

a liofilização e os complexos SNP-BSA resultaram em 
estruturas sólidas com excelente redispersibilidade 
(“solubilização”), mesmo quando tempos de armaze-
namento mais longos são considerados. Os pesquisa-
dores do CNPEM demonstraram experimentalmente 
que a agregação massiva do complexos SNP-BSA pode 
ser evitada quando uma camada de BSA é formada ao 
redor das SNP antes do processo de liofilização. Além 
disso, essa camada de BSA é capaz de evitar intera-
ções inespecíficas entre essas nanopartículas e os 
sistemas biológicos, como evidenciado pela ausên-
cia de citotoxicidade residual, atividade hemolítica 
e adsorção de opsonina. Dessa forma, o recobrimen-
to de nanopartículas com BSA pode ser seriamente 
considerado pela indústria farmacêutica uma vez que 
gera nanoformulações sólidas e redispersáveis com 
biocompatibilidade avançada. 

Durante a descarga, o lítio metálico (ânodo) é oxida-
do formando íons Li+ que por sua vez são conduzidos 
através do eletrólito até o cátodo onde a reação com o 
oxigênio ocorre. Durante a carga há liberação de oxigê-
nio, revertendo o processo (Figura 8). Os pesquisado-
res do Advanced Energy Storage Division, Laboratory of 
Advanced Batteries (LAB), Center for Innovation on New 
Energies, School of Chemical Engineering, (Unicamp) em 
colaboração com o LNLS acompanharam as mudan-
ças estruturais de baterias de Li-ar usando difração de 
raios-X em condições de operação.

Figura 8 - Mudanças estru-
turais observadas
por experimentos in-situ 
nas baterias de Li-O.

O projeto “Inibição do SARS-CoV-2 induzida por nanofibras de celulose oxidada” tem como objetivo avaliar 
se nanofibras de celulose (CNFs) com grupos carboxilatos na superfície (-COO-) são capazes de interagir e 
inativar o SARS-CoV-2. Essas nanopartículas oxidadas podem ser utilizadas, por exemplo, para desenvolver 
coatings para diferentes substratos, como tecidos para máscaras, e prevenir infecção viral por superfícies. A 
interação eletrostática será avaliada através de medidas de potencial zeta e Cryo-TEM, e inicialmente focare-
mos em sistemas simples, ou seja, CNF e arginina. Posteriormente, sistemas mais complexos que envolvem 
parte do vírus (Spike) ou o vírus inteiro serão estudados.  As CNFs já foram preparadas utilizando duas condi-
ções de oxidação que levaram a duas quantidades de grupos carboxilatos na superfície das nanofibras (0.4 e 
1.4 mmol/g). Análises da interação entre as CNFs oxidadas e arginina estão em andamento.
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Materiais Quânticos

O confinamento de luz em dispositivos nano-
métricos é um dos grandes desafios da fotônica a 
promessa de uma computação mais rápida e com 
menor consumo energético. No artigo publicado 
na revista Nature Communications13, pesquisado-
res do CNPEM e colaboradores do Brasil e exte-
rior estudaram o confinamento de ondas longas 
de infravermelho em nanofitas de óxido de esta-
nho (SnO

2
). Foram combinados experimentos de 

Nanoespectroscopia de Infravermelho realizados 
nas fontes de luz síncrotron UVX, do LNLS, e ALS, 
do Lawrence Berkeley National Laboratory (EUA), e 
no laser de elétrons livres do Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf (Alemanha). O conjunto de 

O LNBio deu continuidade ao projeto de 
“Proteômica aplicada ao câncer oral” que visa 
investigar os mecanismos moleculares envolvi-
dos nesse tipo de câncer por meio da identifica-
ção de assinaturas moleculares de diagnóstico e 
prognóstico, e de alvos terapêuticos com poten-
cial de aplicação clínica, utilizando-se como prin-
cipal técnica a espectrometria de massas baseada 
em proteômica. Nesse sentido, podemos destacar 
três estudos inéditos que permitiram avançar no 
conhecimento sobre o câncer de boca. Por meio da 
combinação das análises de proteômica e peptidô-
mica da saliva de pacientes com câncer de boca 
foi identificada atividade proteolítica acentuada 
na saliva de pacientes com metástase linfonodal 
que pode ser resultante dos níveis reduzidos de 

13. Feres, F. H., Mayer, R. A., Wehmeier, L., Maia, F. C., Viana, E. R., Malachias, A., ... & Barcelos, I. D. (2021). Sub-diffractional cavity modes of 
terahertz hyperbolic phonon polaritons in tin oxide. Nature communications, 12(1), 1-9. https://doi.org/10.1038/s41467-021-22209-w

Figura 9 - a) Esquema experimental que mostra o feixe de infravermelho longo iluminando uma ponta 
metálica de microscopia de força atômica (nano-antena) para o experimento nanoespectroscopia. A radiação 
infravermelha é confinada no ápice da ponta numa região de 25 nm. b) Imagens de microscopia eletrônica de 
nanofitas de SnO2. c) Fontes de infravermelho baseadas em aceleradores utilizadas nos experimentos. 
d) Vista da seção transversal do campo elétrico simulado de dentro da nanofita destacando a presença de 
ondas estacionárias. e) Visualização experimental dos modos de cavidade através de imagens hiperespectrais.

experimentos, além de teoria e simulações numé-
ricas, confirmou que nanofitas de SnO

2
 são uma 

excelente plataforma nanofotônica para o confina-
mento de ondas longas de infravermelho. Através 
de imagens espectrais demonstrou-se que a luz 
pode ser confinada em uma escala nanométrica 
formando uma cavidade de Fabry-Perot, um meca-
nismo que produz ondas estacionárias dentro do 
cristal. Por isso, de acordo com os pesquisadores, 
essa descoberta expande as possibilidades do uso 
do SnO2, que na forma de nanofitas (1D) é natural-
mente otimizado para aplicações em ressonado-
res ópticos e um potencial guia de ondas na faixa 
de infravermelho longo.

Câncer Reúne estudos do papel de macromoléculas na sinalização, regulação e ativação de 
processos moleculares envolvidos em câncer.

inibidores de proteases na saliva desses pacien-
tes. Outro estudo, também utilizando a saliva, 
mostrou por meio da metaproteômica da mesma 
que a microbiota oral e suas proteínas têm valor 
diagnóstico e prognóstico em pacientes com 
câncer oral (Figura 10). Finalmente, para traduzir 
o conhecimento da pesquisa básica para a prática 
clínica, foi desenvolvido um protótipo de biossen-
sor eletroquímico para análise da interação entre 
proteínas que tem a perspectiva de ser utilizado 
como teste rápido para diagnóstico e prognóstico 
de câncer de boca. Em resumo, as estratégias inte-
gradas permitem uma melhor compreensão das 
características moleculares do câncer de boca, 
definindo a agressividade da doença e pode ajudar 
nas decisões sobre tratamentos.
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Figura 10 - Esquema do delineamento experimental do manuscrito Meta-omics analysis indicates 
the saliva microbiome and its proteins associated with the prognosis of oral cancer patients14.

14. Granato DC, et al. . Meta-omics analysis indicates the saliva microbiome and its proteins associated with the prognosis of oral cancer 
patients. Biochim Biophys Acta Proteins Proteom. 2021 Aug; 1869(8):140659. doi: 10.1016/j.bbapap.2021.140659. 

No âmbito da pesquisa “Desenvolvimento 
de inibidores de Glutaminase como terapia de 
combate ao câncer” foi finalizado um traba-
lho que está sob revisão na ACS Pharmacology 
& Translational Science onde é apresentada uma 
nova molécula inibidora da enzima identificada 
após campanha de High Throughput Screening e 
otimização de hit com ensaios enzimáticos e em 
células. Em colaboração com o LNNano e a USP de 
São Carlos foi determinada por Cryo-EM a estru-
tura do estado ativo da enzima glutaminase, a qual 
se organiza na forma polimérica. Esta estrutura, 
além de desvendar pela primeira vez o mecanismo 
de ativação induzido por fosfato, revela uma nova 
superfície da enzima que pode ser alvo do dese-
nho de novos inibidores. Em colaboração com um 
grupo de pesquisa do EMBL de Heidelberg, utili-
zando a técnica de FIB-Cryo-Electron Tomography, 
está sendo realizada identificação e caracteri-
zação destas estruturas poliméricas dentro da 
mitocôndria, assim como compreender seu papel 
para alterações morfológicas mitocondriais rela-
cionadas a proteção mitofágica em situações de 
estresse nutricional. Por fim, houve avanço no 
estabelecimento de cultura 3D de células tumo-
rais para seu uso como modelo de estudo de nano-
partículas e inibição com pequenas moléculas. 
Avanços deste modelo serão realizados de manei-
ra a emular a complexidade do microambiente (e 
células imune associadas), com especial interesse 
no estabelecimento de organóides derivados de 
tumores de pacientes em parceria com hospitais 
públicos e privados.

O projeto “Receptores nucleares com ação em 
câncer e doenças metabólicas” investiga por meio 
de estudos computacionais, biofísicos e modelos 
animais o efeito da modulação da função de recep-
tores nucleares nestas doenças. Foram realizados 
avanços na investigação do papel de mutações 
clínicas em receptores envolvidos em câncer, como 
o receptor de ácido retinóico (RAR) e o receptor de 
estrógeno (ER), e o efeito de modificações pós-tra-
ducionais e de pequenas moléculas ligantes na 

modulação da função do receptor PPARγ e seus 
efeitos em doenças metabólicas como esteatose 
hepática, obesidade e diabetes. Quanto aos recep-
tores nucleares envolvidos em câncer, foi verifica-
do que a mutação do RAR que causa uma fusão 
com a proteína PML (PML-RAR) leva à disfunção 
do receptor que perde a habilidade de se ligar a 
DNA ou a moléculas correguladoras, transfor-
mando-o em um receptor inativo. Por meio de 
análises biofísicas, estruturais e de microscopia 
eletrônica, foi verificado que o PML-RAR forma 
agregados que perdem a habilidade de exercer 
sua função na célula, desregulando os efeitos do 
ácido retinóico, o que explica a resistência que 
pessoas que possuem esta mutação desenvolvem 
no tratamento da leucemia promielocítica aguda 
a quimioterápicos como o ácido retinóico. Ainda, 
por meio de biologia computacional, foi verifica-
do que mutações no ER, descritas em experimen-
tos celulares como câncer ativadoras, provocam 
mudanças conformacionais no receptor o tornan-
do constitutivamente ativo. Além disso, foi verifi-
cado que estas mutações teriam o mesmo efeito 
que a basificação do pH intracelular, que altera a 
estrutura do receptor. Os resultados referentes 
aos modelos computacionais e dinâmicas mole-
culares foram confirmados por meio de ensaios 
biofísicos e celulares, que mostraram que estas 
mutações, ou o aumento do pH induzem o recru-
tamento de coativadores independentemente da 
presença do estrógeno. 

Avanços também foram realizados no âmbito 
das pesquisas de “Desenvolvimento de estraté-
gias alvo-dirigidas para imunoterapia de câncer”, 
que foca em estratégias com alvo na estimulação 
do sistema imunológico para eliminação de célu-
las tumorais. O objetivo é aumentar a atividade de 
células T efetoras, evitando mecanismos de imunos-
supressão. Também busca-se inativar o efeito de 
células T regulatórias. Uma das abordagens utili-
zadas consiste em utilizar moléculas de RNA que 
apresentam alta afinidade e seletividade por alvos 
moleculares, de forma análoga a um anticorpo. Essa 
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Figura 11 - Usando uma linhagem de células enteroendó-
crinas, mostramos que o secretoma isolado da bactéria 
comensal intestinal Akkermansia muciniphila desen-
cadeia a sinalização de Ca2 + intracelular levando ao 
aumento da captação de Ca2 + mitocondrial. A sobrecar-
ga mitocondrial de Ca2 + leva à geração de ROS culmi-
nando com a fosforilação e agregação de αSyn (painel 
esquerdo). Todos esses eventos foram inibidos uma vez 
que tamponamos o Ca2 + mitocondrial (painel direito).

15. Manrique-Rincón, A. J., Ruas, L. P., Fogagnolo, C. T., Brenneman, R. J., Berezhnoy, A., Castelucci, B., ... & Bajgelman, M. C. APTAMER-
MEDIATED TRANSCRIPTIONAL GENE SILENCING OF FOXP3 INHIBITS REGULATORY T CELLS AND POTENTIATE ANTITUMOR 
RESPONSE. Molecular Therapy-Nucleic Acids, 2021. https://doi.org/10.1016/j.omtn.2021.05.005. 16. https://doi.org/10.1101/2021.02.12.430931.

No projeto “Estudos funcionais de mutação, 
associada a Deficiência Intelectual (DI), na enzima 
UBE2A” foi observado anteriormente que a muta-
ção XXX na UBE2A, identificada em dois irmãos 
com DI, afeta a capacidade dessa enzima de formar 
o produto (proteínas ubiquitinadas). Neste projeto, 
camundongos geneticamente modificados UBE2A 
XXX, produzidos pela tecnologia CRISPR/Cas9, 
apresentam um comprometimento de estrutu-
ra e função mitocondrial, o que impacta na fisio-
logia neural e pode estar associado às alterações 
comportamentais associadas à ansiedade e déficit 
de memória e aprendizado espacial observados 
no modelo animal. Também estão em andamento 
a realização de sequenciamento de RNA do tecido 
cerebral de animais knockins e estudos com neurô-
nios diferenciados de células-tronco pluripotentes 
induzidas humanas (hiPSc), as quais foram repro-
gramadas a partir de células dos próprios pacien-
tes portadores da mutação.

O projeto intitulado “Estudos funcionais e estru-
turais do receptor de galanina GALR2 e vias de 
sinalização derivadas”, visa estudar mutações 
clínicas no eixo de sinalização do neurotransmis-
sor galanina, seus receptores e vias de sinalização, 
obteve avanços quanto à produção de camundon-
gos geneticamente modificados, utilizando a tecno-
logia CRISPR/Cas9, portadores de mutação W249L 
no receptor GALR2, identificada em paciente brasi-
leira com esclerose múltipla. A linhagem foi estabe-
lecida e os estudos comportamentais, moleculares e 
de bioimagens iniciarão no próximo semestre. Este 
modelo knockin poderá trazer importantes contri-
buições para a melhor compreensão de mecanis-
mos associados à via de sinalização de galanina e 
o desenvolvimento da doença. Obteve-se também 
avanços na produção do receptor de galanina em 
células de mamífero e preparação do receptor puri-
ficado para estudos de cryoEM no LNNano.

O projeto “Conectando o intestino e o cére-
bro: envolvimento do microbioma intestinal no 
surgimento e progressão da doença de Parkinson 
Esporádica” apresenta como hipótese de traba-
lho que as células enteroendócrinas intestinais, 
células com características neuronais e que estão 

molécula, denominada aptâmero, pode ser modi-
ficada para carrear sequências inibitórias atuando 
como um vetor para modificação de células alvo. Os 
aptâmeros foram desenvolvidos para carrear molé-
culas de RNA de interferência diretamente a células 
T regulatórias, com alvo de inibir a função destas 

células que atuam como mediadores de mecanis-
mos imunossupressores conferindo uma proteção 
das células cancerígenas no organismo. Observou-
se em modelos experimentais que estes aptâmeros 
potencializaram a resposta antitumoral. O traba-
lho foi recém aceito para publicação15.

Neurobiologia 
Molecular

Visa compreender vias celulares e potenciais alvos terapêuticos envolvidos em doenças do 
neurodesenvolvimento e neurodegenerativas, com ênfase em Deficiência Intelectual (DI), 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), Esclerose Múltipla (MS) e Doença de Parkinson.

concomitantemente conectadas aos neurônios 
periféricos e em interação direta com o micro-
bioma intestinal, podem desempenhar um papel 
crítico na origem da doença de Parkinson espo-
rádica. Aqui, investigamos se o meio condiciona-
do de A.muciniphila poderia iniciar o processo de 
dobramento incorreto da α-sinucleína (αSyn) em 
células enteroendócrinas (EECs), que fazem parte 
do epitélio intestinal e possuem muitas proprie-
dades semelhantes aos neurônios. Foi desco-
berto que o meio condicionado de A.muciniphila 
é diretamente modulado pela mucina, induz a 
liberação de cálcio intracelular (Ca2 +) e causa 
aumento da captação mitocondrial de Ca2 + em 
EECs, que por sua vez leva à produção de espé-
cies reativas de oxigênio (ROS) e agregação de 
αSyn. No entanto, esses eventos foram inibidos 
de forma eficiente, uma vez que tamponamos o 
Ca2 + mitocondrial. Desse modo, esses insights 
moleculares fornecidos aqui oferecem evidências 
de que as proteínas bacterianas são capazes de 
induzir a agregação αSyn em células enteroen-
dócrinas (Figura 11)16. Além disso, atualmente 
estamos extrapolando os achados em modelos in 
vitro para modelos animais.
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O projeto “Neurobiologia molecular – desven-
dando os mecanismos moleculares de transtor-
nos de neurodesenvolvimento”, desenvolvido em 
parceria com pesquisadores da USP, visa elucidar 
a estrutura e a função de proteínas associadas a 
transtornos de neurodesenvolvimento como a 
DDX3X, UBE2A e MAOA, por exemplo, e caracte-
rizar mutações identificadas em pacientes com 
Deficiência Intelectual (DI). Além disso, esforços 
também estão concentrados na exploração do 
impacto de mutações nestas proteínas no neuro-
desenvolvimento de camundongos geneticamen-
te modificados, utilizando a tecnologia CRISPR/ 
CAS9. Em publicação recente17, pesquisadores do 
LNBio mostraram que a mutação missense ligada 

17. Fonseca, M. C. et al. Molecular and Cellular Basis of Hyper-Assembly, Protein Aggregation and Impaired Neurodevelopment Driven by a Rare 
Pathogenic Mutation in DDX3X. Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3811828 18. Cardoso A.C. et al. Mitochondrial 
Substrate Utilization Regulates Cardiomyocyte Cell Cycle Progression. Nature Metabolism. 2020;2(2):167-178. 

DI L556S torna a proteína DDX3X propensa a 
agregação. Usando uma combinação de ensaios 
biofísicos e abordagens de imagem, foi demons-
trado que este mutante monta condensados com 
características de sólidos e fibrilas semelhantes 
a amiloides. Embora tenha sido observado uma 
expressão muito reduzida do alelo mutante no 
paciente, que exibe inativação do cromossomo 
X, isso parece ser suficiente para sequestrar a 
proteína saudável em grânulos ectópicos seme-
lhantes a sólidos, comprometendo a função celu-
lar. Portanto, os dados obtidos sugerem a muta-
ção DDX3X L556S ligada à DI como um distúrbio 
decorrente do dobramento incorreto e agrega-
ção da proteína.

O coração adulto apresenta limitada capacidade 
de regeneração após uma lesão, como por exem-
plo, após o infarto agudo do miocárdio. Como 
consequência, as doenças cardiovasculares são a 
principal causa de morte e internações no Brasil 
e no mundo. Entretanto, sabe-se que durante os 
primeiros dias pós-natal, o coração de neonatos 
apresenta grande capacidade de regeneração 
após infarto, mediado pela proliferação de mióci-
tos cardíacos pré-existentes, ao em vez de células 
progenitoras cardíacas ou células troncos circu-
lantes. Recentemente, ações do LNBio buscam 
entender os mecanismos celulares e moleculares 
que levam a regeneração cardíaca durante o perí-
odo neonatal e assim desenvolver novas terapias 
para o tratamento das doenças cardiovasculares

O projeto “Identificação de alvos para desen-
volvimento de novas terapias para o tratamento 
de doenças cardiovasculares”, tem como objeti-
vo o entendimento dos mecanismos moleculares 
envolvidos no desenvolvimento da insuficiência 
cardíaca, bem como a identificação de potenciais 
alvos capazes de promover um papel cardiopro-
tetor e regenerativo no coração adulto. Nesse 
sentido, destaca-se duas linhas de pesquisa: a 
primeira, relacionada a caracterização bioquími-
ca e funcional de uma nova classe de inibidor da 
enzima Adenosina Kinase (ADK), que vem dedi-
cando esforços para entender o papel cardiopro-
tetor da adenosina no contexto cardiovascular e a 
busca de novas classes terapêuticas para aumen-
tar as concentrações teciduais de adenosina, por 
meio da inibição da ADK. No momento, estudos 
in vitro e in vivo identificaram que uma molécula 
derivada pirazolpirimidina, atua como uma nova 
classe de inibidor de ADK e apresenta resulta-
dos promissores no contexto de novas terapias 

Biologia 
Cardiovascular e 

Doenças Metabólicas

Envolve estudos na temática dos mecanismos moleculares envolvidos no 
desenvolvimento da insuficiência cardíaca, bem como o impacto de alterações 
metabólicas induzidas pela obesidade e diabetes no sistema cardiovascular.

cardioprotetoras. Outra linha de pesquisa nessa 
área, refere-se ao desenvolvimento de inibidores 
da enzima PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 
4).  Recentemente, demonstrou-se que a inibi-
ção de PDK4 apresentou ser um alvo viável para 
terapias regenerativas cardíacas18. Mais especifi-
camente, animais com deleção condicional para 
PDK4 em miócitos cardíacos, apresentaram uma 
função cardiovascular significativamente relacio-
nado a cardioproteção e regeneração do coração 
após infarto do miocárdio. Como avanços nessa 
linha de pesquisa no período, destaca-se a reso-
lução da estrutura cristalográfica com inibidor 
competitivo no sítio do ATP. No momento, o atual 
projeto pretende desenvolver ensaios bioquími-
cos de High Throughput Screening, para seleção 
de moléculas da biodiversidade brasileira e assim 
identificar novas classes terapêuticas baseada 
na inibição da PDK4 para tratamento de doenças 
isquêmicas no coração.

No âmbito das doenças metabólicas, o projeto 
“Estudo do PPARγ e proteínas correguladoras 
para elucidação de vias de controle metabólico 
relacionadas ao diabetes e obesidade” preten-
de desvendar os mecanismos moleculares que 
modificações pós-traducionais (PTM) provocam 
no PPARγ com relação ao seu modo de ação. Na 
busca de ligantes para PPAR que atuem como 
não agonistas do receptor e impeçam sua fosfo-
rilação, foi dada continuidade aos estudos um 
ligante de PPAR que atuou como não agonista 
do receptor e que apresentou efeitos de sensibi-
lização à insulina e antiadipogênicos em células. 
Em 2021, este composto foi administrado em 
camundongos obesos em duas doses e verificou-
-se que esta aumentou a sensibilização à insuli-
na, reduziu a ingesta de alimentos, não provocou 
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19. Ribeiro-Filho, H.V., Coimbra, L.D., Cassago, A. et al. Cryo-EM structure of the mature and infective Mayaro virus at 4.4 Å resolution reveals features of arthritogenic alphaviruses.  Nature 
Communications, 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-23400-9 20. Rocha, R.F., Del Sarto J.L., Gomes, G.F. et al. Type I interferons are essential while type II interferon is dispensable 
for protection against St. Louis encephalitis virus infection in the mouse brain, Virulence, 12:1, 244-259, 2021. DOI: 10.1080/21505594.2020.1869392. 21. Martins, A., Contreras-Martel, C., 
Janet-Maitre, M. et al. Self-association of MreC as a regulatory signal in bacterial cell wall elongation. Nature Communications, 12, 2987, 2021 https://doi.org/10.1038/s41467-021-
22957-9. 22. Mercaldi GF, Andrade MO, Zanella JL, Cordeiro AT, Benedetti CE. Molecular basis for diaryldiamine selectivity and competition with tRNA in a type 2 methionyl-tRNA 
synthetase from a Gram-negative bacterium. The Journal of Biological Chemistry. 296, 100658, 2021   doi: 10.1016/j.jbc.2021.100658

Além da execução e colaboração em diversos 
projetos voltados ao estudo do vírus SARS-CoV-2, 
o grupo de virologia do LNBio tradicionalmen-
te realiza pesquisa com arbovírus negligencia-
dos, ou seja, patógenos virais pouco estudados 
e pouco compreendidos transmitidos por artró-
podes e de grande importância nas Américas. 
Exemplos incluem os vírus Mayaro, Oropouche, 
Encefalite de Saint Louis e Zika. Em 2021, desta-
ca-se a publicação da elucidação da estrutura do 
vírus Mayaro, obtida por CryoEM em colabora-
ção com o LNNano. O trabalho foi publicado na 
revista Nature Communications19, com alta reper-
cussão no Brasil e no mundo. O estudo mostrou 
características inéditas do vírus Mayaro como 
glicosilações das proteínas de envelope e regiões 
específicas do Mayaro em relação a alfavírus rela-
cionados, contribuindo para o desenvolvimento 
de medidas de diagnóstico. Ainda, observações de 
possíveis alvos moleculares e mecanismos críti-
cos para a infectividade do vírus podem servir 
como base para a elucidação de estratégias anti-
virais. Esta foi a primeira estrutura de vírus por 
cryoEM feita inteiramente no Brasil. O grupo de 
Virologia publicou outro trabalho20 descrevendo 
a importância das vias dos Interferons, moléculas 
envolvidas nas respostas imunológicas antivirais, 
em modelo de infecção pelo vírus da Encefalite de 
St. Louis em camundongos.

Na busca de novos antibióticos e da compreen-
são da estrutura de proteínas e complexos macro-
moleculares envolvidos na biologia de bactérias, 
o projeto "A parede bacteriana como alvo para o 
desenvolvimento de novos agentes antimicro-
bianos", do LNBio, financiado pela FAPESP, foram 
realizados diversos avanços para a compreensão 
de estruturas e interações de proteínas formado-
ras da parede bacteriana, assim como na busca 
de novos agentes antimicrobianos capazes de 
inibirem o crescimento bacteriano. No perío-
do, foram continuados os estudos de complexos 
proteicos responsáveis pela formação da parede 
de patógenos humanos, como Pseudomonas aeru-
ginosa e Acinetobacter baumannii. As Penicillin 
Binding Proteins (PBPs) são não somente o alvo 
de antibióticos do tipo beta-lactâmico, mas são 

Doenças Infecciosas 
e Negligenciadas

Reúne pesquisas centradas na compreensão dos mecanismos moleculares 
envolvidos em infecções humanas causadas por vírus, bactérias e parasitas, 
e identificação de alvos para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas.

aumento de peso corporal e provocou alterações 
no fígado, reduzindo a esteatose hepática e os 
níveis de triglicérides. Por fim, foram desen-
volvidos e caracterizados e validados mode-
los de esferóides de tecido adiposo branco e 
marrom. Através de estratégias de proteômica e 

estudos de expressão gênica, foi possível confir-
mar o desenvolvimento de tecido adiposo bran-
co saudável e obeso e do tecido adiposo marrom. 
Foram desenvolvidos modelos de testes para 
estes esferóides, além de modelos de inflamação, 
resistência à insulina e de lipólise.

também responsáveis pela catálise de reações 
essenciais de formação de parede, interagindo 
com outras proteínas essenciais, como MreC. 
Foram caracterizadas complexos das proteínas 
PBPs, e também formas oligoméricas distintas 
de MreC de P. aeruginosa utilizando técnicas de 
bioquímica e biofísica, incluindo a microscopia 
eletrônica, ultracentrifugação analítica, e micro-
biologia. Os resultados foram obtidos em parceria 
com o Institut de Biologie Structurale na França e 
compõem uma publicação recente21. Além disso, 
foram realizados progressos na caracterização 
de produtos naturais inibidores do crescimento 
tanto de bactérias Gram-positivas quanto Gram-
negativas, graças a uma parceria entre o CNPEM, 
USP, Univali, e a empresa Phytobios. Inibidores 
promissores foram identificados e estão sendo 
purificados, o que permitirá uma caracterização 
mais detalhada. Os próximos passos incluirão 
testes em bactérias resistentes à antibióticos, em 
parceria com a Unicamp.

Ainda neste tema, o projeto intitulado 
“Descoberta e desenvolvimento de novos 
compostos antimicrobianos contra bactérias 
Gram-negativas resistentes a carbapenêmicos e 
cefalosporinas”, apoiado pela FAPESP, tem como 
principal objetivo identificar novos compostos 
com atividade antimicrobiana sobre espécies de 
bactérias Gram-negativas multirresistentes a 
antibióticos. Para tanto, estão sendo realizadas 
triagens de bibliotecas de compostos através de 
ensaios fenotípicos de inibição de crescimento 
celular, e bioquímicos, baseados em alvos molecu-
lares da bactéria. Como principais avanços reali-
zados no período, destaca-se a identificação de três 
proteínas de membrana da bactéria Xanthomonas 
citri, usada como modelo de bacilo Gram-negativo 
multirresistente, como potenciais alvos de ação 
de uma quinazolina com propriedades antimi-
crobianas sintetizada no LNBio. Destaca-se ainda 
a publicação recente no jornal The Journal of 
Biological Chemistry22  que demonstra que a enzi-
ma Metionina tRNA Sintetase (MetRS) de bacté-
rias Gram-negativas apresenta características 
estruturais únicas que podem ser exploradas no 
desenho racional de compostos antimicrobianos. 
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Outro grupo de doenças infecciosas estuda-
das no LNBio, no projeto “Aperfeiçoamento de 
inibidores enzimáticos para desenvolvimento de 
fármacos contra Chagas”, doenças causadas por 
parasitas do gênero Trypanosoma. Essa linha de 
pesquisa tem como objetivo identificar moléculas 
capazes de inibir enzimas-chave do metabolismo 
do parasita e que, consequentemente, resultem na 
morte do parasita dentro da célula do seu hospe-
deiro humano. Atualmente, duas classes quími-
cas, quinazolinonas e sulfonamidas, estão sendo 
estudas para desenvolver potentes inibidores das 
enzimas glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH) 
e enzima málica citosólica (MEc), respectivamen-
te. Os estudos incluem o desenvolvimento da rota 
de síntese química, a expansão de ambas as séries 
e os testes das novas moléculas em ensaios de 
inibição enzimática e em cultura de parasitas. No 
âmbito desse projeto, destaca-se caracterização da 

O projeto “Plataforma NP3” visa o desenvol-
vimento de uma interface computacional capaz 
de integrar dados de screening de bibliotecas 
de produtos naturais, espectrometria de massas 
e cristalografia de proteínas para viabilizar a 
descoberta de fármacos a partir de produtos 
naturais da biodiversidade brasileira. Esse proje-
to, conta com o apoio do Instituto Serrapilheira 
desde 2018. Em 2021, foram consolidados algorit-
mos para o tratamento de dados de espectrome-
tria de massas, com aplicação direta na desrepli-
cação e anotação de produtos naturais bioativos. 
O algoritmo, denominado “NP3 MS workflow”, 
foi registrado no INPI23 e disponibilizado para 
a comunidade científica24 sob licença GNU. Foi 
também publicado um primeiro artigo científico 
como estudo de caso de uso do algoritmo25, onde é 
reportada a construção e análise de uma coleção 
de bactérias isoladas a altas profundidades oceâ-
nicas, uma coleção rara, que viabilizou a produção 
e acesso a novos produtos naturais para a desco-
berta de fármacos. Esta biblioteca piloto foi inte-
grada à biblioteca de produtos naturais do LNBio 
e o “NP3 MS workflow” vem sendo utilizado na 
rotina nos projetos do LNBio usando produtos 
naturais. Em desenvolvimento na plataforma NP3 
é o treinamento de modelo de rede neural profun-
da para a montagem automática de produtos 
naturais ligantes de proteínas, oriundos de dados 
de cristalografia de proteínas. Este módulo, deno-
minado “NP3 ligands”, vem se tornando muito 
importante, uma vez que a velocidade de coleta 
de dados na linha Manacá do Sirius já aumentou 

estrutura cristalográfica de um novo alvo molecu-
lar, a enzima L-treonina desidrogenase (TDH) e a 
síntese de novos inibidores da enzima málica (ME), 
com eficácia in vitro contra a forma intracelular do 
parasita, encontrada em células cardíacas de ratos. 
Um artigo científico divulgando parte destes resul-
tados foi recentemente aceito para publicação na 
revista ACS Infectious Diseases. A determinação da 
estrutura cristalográfica da enzima TDH permitirá 
avançar com a caracterização de inibidores previa-
mente identificados por ensaios de High Throughput 
Screening. Os inibidores de ME são moléculas inédi-
tas e os testes in vitro realizados no LBE indicam 
que estas são pelo menos 100 vez mais potente do 
que benznidazole, medicamento referência para 
o tratamento de Chagas. Estes resultados iniciais 
justificam o progresso dessas moléculas para a fase 
de testes em animais para estudos de farmacociné-
tica, segurança e eficácia.

Tecnologias 
para saúde 

humana 

Concentra esforços em novos métodos aplicados à descoberta de fármacos, diagnósticos, 
imagens biológicas e biologia estrutural. Dá suporte ao desenvolvimento das plataformas 
tecnológicas do CNPEM, potencializando os projetos de inovação com a indústria e auxiliando 
os projetos científicos focados na descoberta e validação de alvos terapêuticos para doenças.

cerca de 10 vezes em relação à MX2-UVX e mais 
projetos de drug discovery do LNBio estão partin-
do de moléculas naturais e usando os algorit-
mos NP3. Novas abordagens da plataforma NP3 
também estão sendo testadas, como a mineração 
de genomas e expressão heteróloga de produtos 
naturais. Em colaboração com o LNBR e por meio 
dos projetos NP3 (Serrapilheira) e plataforma 
metagenômica (FAPESP-FAPESC) já foi possível 
estabelecer as rotinas para clonagem e expressão 
de clusters gênicos biossintéticos bacterianos, 
viabilizando a produção de produtos naturais de 
interesse farmacêutico no CNPEM usando abor-
dagem biotecnológica.

No âmbito de ferramentas para auxiliar o 
desenvolvimento de fármacos no CNPEM estão 
sendo realizadas implementações no contexto de 
“Análises dos parâmetros farmacocinéticos e de 
segurança (ADME-Tox) de moléculas candidatas 
a lead”. Os processos de ADME (absorção, distri-
buição, metabolismo e excreção) podem ter forte 
impacto sobre o efeito farmacológico, uma vez 
que estes determinam a concentração e o tempo 
despendido das moléculas do fármaco no seu local 
de ação. No período, foram estabelecidos méto-
dos analíticos e in vivo para avaliação da farma-
cocinética e dose tolerada de uma nova molécula 
candidata a lead contra a COVID-19, desenvolvida 
no LNBio. Estudos comparativos da disposição 
deste composto em modelos animais viabilizaram 
a escolha de doses relevantes para a condução de 
diversos experimentos destinados a avaliação da 

23. INPI BR 51 2021 000074-9. 24. https://bitbucket.org/cnpemlqpn/np3_ms_workflow/src/master/ 25. de Felício R, Ballone P, Bazzano CF, 
Alves LFG, Sigrist R, Infante GP, Niero H, Rodrigues-Costa F, Fernandes AZN, Tonon LAC, Paradela LS, Costa RKE, Dias SMG, Dessen A, 
Telles GP, da Silva MAC, Lima AOS, Trivella DBB. Chemical Elicitors Induce Rare Bioactive Secondary Metabolites in Deep-Sea Bacteria 
under Laboratory Conditions. Metabolites. 2021 Feb 12;11(2):107. doi: 10.3390/metabo11020107.
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Em continuidade aos estudos de cardiologia, espe-
cialmente no arranjo tridimensional das células 
do coração, o projeto conjunto entre LNBio e LNLS 
(Sirius) “Tomografia síncrotron do coração com deta-
lhamento celular” tem ajudado no comissionamento 
da linha de tomografia de raios-X MOGNO. Com o 
novo cenário da linha MOGNO, foram padronizadas 

Imagens 
Biológicas

Visa o desenvolvimento e integração de técnicas de captura e processamento de 
imagens de alta resolução de amostras biológicas utilizando a estrutura do CNPEM e 
disponibilizando-as à comunidade científica.

eficácia do composto. O estudo piloto da biodis-
ponibilidade do candidato a lead, quantificado 
por metodologia cromatográfica desenvolvida 
in-house, demonstrou que o composto é rapi-
damente absorvido e distribuído pelos tecidos 
após sua administração oral, com predomínio de 
distribuição hepática em todos os tempos avalia-
dos (15, 30 e 60 minutos). O composto apresen-
tou-se também com maior distribuição pulmo-
nar (potencial alvo de ação) quando comparado a 
outros tecidos, exceto fígado.

O projeto em andamento “Estabelecimento de 
uma linhagem Research cell bank para produção 
de anticorpo biossimilar do Nivolumab” consiste 
em estabelecer uma linhagem celular com veto-
res recombinantes codificando a produção de 
anticorpos anti PD-1, biossimilares do nivolumab. 

Já foram obtidos resultados preliminares em que 
foi desenvolvida uma plataforma recombinante 
para produção de anticorpos em linhagens celu-
lares aderentes. A plataforma foi otimizada para 
aprimorar características relacionadas à estabi-
lidade do anticorpo, originando novas linhagens 
celulares, obtendo clones com alta produtivida-
de. Atualmente foca-se no desenvolvimento de 
novas linhagens celulares produtoras de anti-
corpo que possam ser cultivadas em suspensão. 
Essas linhagens possibilitarão estabelecer clones 
produtores que poderão ser cultivados em biorre-
atores com alvo de obter maior produtividade. Os 
novos clones obtidos poderão ser utilizados para 
gerar linhagens Research cell bank (RCB) que são 
utilizadas para o estabelecimento de linhagens 
produtoras para a produção de anticorpos para 
uso clínico em humanos.

as técnicas de marcação para aumento de contraste 
para raios-X e medidas na linha MOGNO fase A (sem 
ótica, com feixe branco). As altas energias da linha 
também causaram ruídos no detector, em especial os 
chamados “speckles” dinâmicos e tivemos que desen-
volver filtros para correção de modo a melhorar o 
pós-processamento do dado 3D (Figura 12).

Imagem
original

Imagem
filtrada

Imagem
da diferença

Figura 12 - Efeito 
dos pixels com o 
ruído de “Speckle 
dinâmico” no 
detector. Ainda 
que sutil causa, 
na reconstrução 
da imagem 3D, 
padrões similares a 
linhas que preju-
dicam a resolução. 
O efeito do filtro é 
remover estes arte-
fatos sem causar 
perda na qualidade 
final do dado.

Relatorio Semestral_21-v02.indd   45Relatorio Semestral_21-v02.indd   45 16/08/21   17:1016/08/21   17:10



46 | Relatório Semestral 2021

As imagens em alta resolução melhoraram deta-
lhes em nível celular e permitiram uma segmen-
tação mais precisa das células. Porém, a volume-
tria dos dados gerados é ímpar, alcançando várias 
dezenas de TB e exigindo um uso computacional 

intenso. Assim, foi desenvolvido, em colaboração 
com o grupo de computação científica do Sirius 
(GCC), todo o fluxograma de análise de dados para 
o isolamento e quantificação da morfologia das 
células individualizadas nas amostras (Figura 13).

Após a validação das técnicas analíticas, imple-
mentamos em toda a amostra que, por sua vez, foi 
resultado de carca de 20 tomografias para recriar 
cada uma das 4 partes dissecadas inicialmen-
te (Figura 14). Ainda, avançamos para a extração 
de mais uma camada de informações referente 

Dentro dos estudos de biologia do cora-
ção, houve avanços no desenvolvimento dos 
“Marcadores moleculares para imagens de 
raios-X e luz visível”. Como testes iniciais, 
foram empregadas sondas contendo um 
elemento pesado bromo (Br). Estas sondas, 
baseadas no beta-bloqueador carazolol, foram 
especialmente desenhadas para a finalidade 
proposta e sintetizadas no LNBio, apresen-
tando alta afinidade para os receptores beta-
-adrenérgicos. O intuito é utilizar técnicas de 
imagens diferenciais de raios-X e fluorescência 
de raios-X para identificação dos receptores 

ao espaço intersticial. Isso permitirá, nas etapas 
futuras desse trabalho, realizar estudos para o 
entendimento de como se dá a distribuição de 
nutrientes para cada células ou mesmo como 
estas estão agrupadas em espaços anatômicos 
que definirão as fibras musculares.

nas amostras biológicas, como as de coração 
e pulmão que apresentam alta expressão de 
receptores beta-adrenérgicos. Com o início 
das atividades da linha de luz Carnaúba do 
Sirus, foi utilizada uma amostra de coração de 
camundongo que fora marcada com as referi-
das sondas. Foi desenvolvido um protocolo de 
preparo de amostras biológicas para a linha 
Carnaúba que permite pouca manipulação 
inicial da amostra e possibilita utilização de 
corte por pFIB (Focused Ion Beam de plasma) 
(Figura 15). Os resultados atestam que, após o 
corte e montagem, a amostra continua íntegra.

Figura 13 - Imagem 3D segmentada, com 
células individualizadas de uma região 
do ventrículo esquerdo de camundon-
go. Volume na imagem corresponde, 
aproximadamente a 1/16 do volume 
do coração íntegro. Retângulo laranja 
marca a posição no subvolume à direita, 
em alta definição evidenciando as células 
individualizadas e sua organização na 
histoarquitetura.

Figura 14 - Renderização 3D de uma das 
amostras de coração de camundongo 
mostrando cada uma das células indi-
vidualizadas. Detalhe do nível cellular, 
no qual diferentes cores representam 
células individualizadas.
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A amostra foi levada para a nanoscopia na linha 
Carnaúba em um primeiro teste. Os resultados, 
embora preliminares e estatística baixa, revelam 
que a amostra resistiu aos danos de radiação e 

O projeto “Estudos do tubo neural de embriões 
em eventuais infecções virais”, visa imageamen-
to do tubo neural, que é uma estrutura que possui 
uma morfologia tridimensionalmente comple-
xa. Um dos modos para estudo de sua formação 
ao longo do desenvolvimento embrionário em 
modelo animal (camundongo) é com imagens de 
tomografia de raios-X. Foi padronizada a técnica 
de marcação das células do embrião para aumen-
to de contraste por absorção (com impregnação 
de tetróxido de ósmio e ácido fosfotúngistico) 
que possibilitou resoluções de níveis quase celu-
lares. Com uso de algoritmos de aprendizado 
de máquinas e filtros morfológicos foi possível 

Figura 15 - Micrografias 
eletrônicas do preparo de 
amostra biológica (tecido 
cardíaco) para medidas na 
linha carnaúba. Esquerda, 
pilar de cerca de 100µm de 
diâmetro montado no porta-
-amostra (“carpin”). Direita, 
detalhe de varredura do 
topo da amostra mostrando 
integridade do tecido.

Figura 16 - Resultados 
preliminares de medidas de 
fluorescência de raios-X na 
linha Carnaúba. Presença de 
elementos químicos endó-
genos e Br, que seria indica-
tivo da localização da sonda 
molecular. Destaque para o 
elemento W que é contamina-
ção da “colagem” da amostra 
no porta-amostra.

Figura 17 - Resultados do processamento do tubo neural por tomografias. Da esquerda para direita, respectivamente, 
renderização 3D da imagem crua da tomografia síncrotron de um embrião de camundongo no estágio TS15; fatia da tomo-
grafia com detalhamento histológico; segmentação em azul do tubo neural; renderização 3D do tubo neural segmentado.

indica a presença de elementos químicos espe-
rados, incluindo Br que seria derivado da sonda 
especialmente desenhada para interação com 
receptores beta-adrenérgicos (Figura 16). 

extrair das imagens dos embriões somente o 
tubo neural e eliminar os demais tecidos (Figura 
17). Então, fizemos a esqueletonização do lúmen 
do tubo neural e a utilizamos como eixo princi-
pal a partir do qual pudemos realizar uma histo-
logia virtual com cortes sempre transversais e 
essa estrutura. Isso nos permite avaliar a espes-
sura do epitélio neural, que irá originar o siste-
ma nervoso central, em cada fatia de “histologia 
virtual” ao longo do eixo ântero-posterior dos 
embriões. Utilizando diversos embriões iremos 
modelar essa variável em um grupo MOCK e isso 
nos permitirá quantificar o efeito das infecções 
de flavivírus na gestação.
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O projeto “Análise morfogenética dos mecanis-
mos de infecção do USUV e seus efeitos na neuro-
gênese em modelo murino" visa identificar a ação 
de vírus negligenciados em tecidos dos animais 
infectados de modo a compreender os tipos 
celulares que seriam alvo. O método padrão é a 
imunofluorescência. Contudo, embora o anticor-
po comercial pan-flavivírus 4G2 funcione perfei-
tamente em cultura celular e em tecidos como 

Durante os testes de otimização da técnica de 
imunofluorescência com 4G2 notamos uma difi-
culdade geral na aplicação deste anticorpo para 
detecção de flavivírus em tecidos. Desta forma, 
a melhor abordagem para sua detecção seria por 
meio de hibridização in situ. Foram então dese-
nhadas sondas de RNAantisense e sondas contro-
le sense para os vírus Usutu e da encefalite de 
Saint Louis baseadas nas sequências de nucle-
otídeos das linhagens presentes no laboratório. 
Para a síntese de sondas, primeiramente foram 
utilizados primers específicos para amplificar 
cada sequência, com a adição de uma cauda com 
a sequência promotora para a enzima T3 RNA 
polimerase para a transcrição de sondas sentido 
senso e T7 para sintetizar transcritos antisenso. 
Os amplicons foram utilizados para clonagem das 
sondas em vetores comerciais pcrTOPO ou pGEM-
-T, os clones foram devidamente sequenciados e 
mantidos em estoque glicerinado de bactérias 
transformadas. Após todas as etapas de produção 
dos clones e preparação plasmidial, cada um dos 
templates foi excisado por meio de digestão, puri-
ficado e utilizado para síntese das sondas de RNA. 

cérebro, sua eficiência nos demais tecidos é muito 
limitada. É provável que isso seja devido à matriz 
extracelular que inibe sua atividade. No cérebro 
de animais que receberam os vírus por injeção 
intracraniana foi possível localizar as células 
infectadas (Figura 18) e será possível desenvolver 
métodos de quantificação das áreas afetadas e se 
há diminuição destas mediante o teste de poten-
ciais fármacos. 
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Foi então realizada a validação inicial das sondas 
em células Vero 48h pós infecção e não infecta-
das, com padronização do protocolo de hibridi-
zação in situ fluorescente em células, utilizando 
kit TSA Signal Amplification Plus Fluorescence Cy3 
da PerkinElmer. Na iniciativa de imageamen-
to de amostras biológicas por luz síncrotron, em 
especial com raios-X se deve considerar o dano 
radiológico devido à radiação ionizante. Os efeitos 
biológicos destes danos estão sendo estudados, a 
fim de possibilitar medidas em condições in-vivo 
desde células e tecidos e pequenos animais. Em 
colaboração com grupo de proteção radiológica do 
Sirius (RADS) estão sendo realizadas simulações 
(por método de Monte Carlo) das condições expe-
rimentais da linha de tomografia MOGNO para 
pequenos animais. Os resultados iniciais para 
corpo inteiro revelam um cenário comparável 
àquele que temos em equipamentos pré-clínicos 
de bancada. Isso possibilitará o imageamento em 
estudos longitudinais dos animais. Os primeiros 
experimentos com células vivas foram iniciados, 
com expectativa de se obter o primeiro bloco de 
resultados no 2º semestre de 2021.

Figura 18 - Imunofluorescência 
para USUV.  A, ensaio inicial-
mente validado e padronizado 
em células Vero infectadas.  B, 
posteriormente testamos o anti-
corpo em diferentes condições 
e em vários tecidos de animais 
infectados, mas o reconheci-
mento do USUV somente teve 
sucesso no cérebro.  Corte 
transversal, dorsal à esquerda. 
região tracejada com detalhe 
das células infectadas(vermelho)
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A linha de pesquisa “Desenvolvimento de algorit-
mos computacionais em biologia molecular” busca 
o desenvolvimento de programas e protocolos para 
análise de sistemas biológicos em nível atomístico. 
Destaca-se o desenvolvimento de uma aplicação 
web do parKVFinder26, denominada KVFinder-web, 
composta por um serviço web RESTful27 e um clien-
te gráfico do PyMOL28, focada na disseminação e 
alcance do nosso programa de detecção e caracte-
rização de cavidades biomoleculares na comunida-
de científica. Atualmente, o serviço web público do 
KVFinder-web está disponível online29 por requisi-
ções HTTP POST na porta 8081. Alternativamente, 
a aplicação web também pode ser configurada local-
mente em instituições de ensino e pesquisa pelos 
usuários. Concomitantemente, as rotinas do progra-
ma parKVFinder passaram por melhorias, sendo 
implementadas como um pacote Python, denomi-
nado pyKVFinder, que se aproveita da interoperabi-
lidade do ecossistema Python. A principal vantagem 
do pyKVFinder, no contexto de ciência de dados, é 
sua capacidade em abstrair as cavidades detectadas 
e suas caracterizações em matrizes multidimensio-
nais, podendo ser integrado com pacotes científicos 
e bibliotecas de terceiros para cálculos matemáticos, 
análises estatísticas e visualização tridimensional.  
Ainda, novas caracterizações moleculares foram 
implementadas nessa nova ferramenta, como 
profundidade e hidrofobicidade, úteis para compre-
ensão dos mecanismos de reconhecimento mole-
cular. Esta caracterização de hidropatia foi aplicada 
com sucesso para comparar cavidades proteicas de 
alfavírus relacionados30.

Computação 
Cientifica

Desenvolvimento e aplicação de ferramentas baseadas em biologia computacional para 
resolver problemas biológicos.

26. Guerra, João Victor da Silva; Ribeiro-Filho, Helder Veras; Bortot, Leandro Oliveira, Honorato, Rodrigo Vargas; Pereira, José Geraldo de 
Carvalho; Lopes-de-Oliveira, Paulo Sérgio. ParKVFinder: A thread-level parallel approach in biomolecular cavity detection. SoftwareX, 2020, 
Oct 6, 12:100606, doi:10.1016/j.softx.2020.100606 27.  https://github.com/LBC-LNBio/KVFinder-web-service 28. https://github.com/LBC-LNBio/
PyMOL-KVFinder-web-Tools 29.  http://parkvfinder.cnpem.br 30. Ribeiro-Filho, HV; Coimbra, LD; Cassago, A et al. Cryo-EM structure of the 
mature and infective Mayaro virus at 4.4 Å resolution reveals features of arthritogenic alphaviruses. Nature Communications, 2021, 12:3038. 
doi:10.1038/s41467-021-23400-9 31. Ribeiro-Filho, HV; Coimbra, LD; Cassago, A et al. Cryo-EM structure of the mature and infective Mayaro 
virus at 4.4 Å resolution reveals features of arthritogenic alphaviruses. Nature Communications, 2021, 12:3038. doi:10.1038/s41467-021-23400-9

A determinação da estrutura tridimensional de 
biomoléculas é essencial para entendimento de 
processos biológicos e para desenvolvimento de novos 
fármacos. Nesse contexto, avanços nas técnicas de 
microscopia, como a crio-microscopia eletrônica, 
somados ao desenvolvimento de algoritmos compu-
tacionais para processamento de imagens vem crian-
do um marco na obtenção em alta resolução de estru-
turas biomoleculares complexas. Com o objetivo de 
potencializar esses avanços, a Computação Científica 
integrou métodos de biologia computacional para 
interpretação de dados obtidos por crio-microscopia 
eletrônica. Essa integração permitiu a determinação 
da estrutura tridimensional do vírus Mayaro31. Para 
a construção de um modelo inicial das proteínas 
do vírus Mayaro, utilizamos proteínas de um outro 
vírus do mesmo gênero do Mayaro, cujas estruturas 
já haviam sido determinadas, em um processo deno-
minado modelagem por homologia. Então, a estrutu-
ra inicial ao mapa de densidade obtido por crio-mi-
croscopia eletrônica em resolução pseudo-atômica 
no LNNano (4.4 Å) foi ajustada e refinada utilizan-
do técnicas de ajuste por corpo rígido seguidas por 
ajuste flexível com busca por rotâmeros e simulated 
annealing, mantendo restrições para preservação das 
estruturas secundárias. Como resultado, a estrutura 
tridimensional refinada do vírus permitiu a identifi-
cação de importantes contatos entre suas proteínas 
que ajudam a entender como ocorre a montagem 
das partículas virais. Na Figura 19A, pode-se identi-
ficar importantes contatos entre resíduos da proteí-
na do capsídeo viral e a proteína do envelope E2, que 
guiam seu encaixe. 

Figura 19 - Aplicação de ferra-
mentas de biologia compu-
tacional para interpretação 
de dados estruturais obtidos 
por microscopia eletrônica. A) 
Estrutura do complexo forma-
do entre capsídeo (em verde) e 
proteína E2 (em rosa) do vírus 
Mayaro evidenciando impor-
tantes contatos. B) Criação de 
um modelo estrutural combi-
nado dinâmica molecular e 
dados de microscopia eletrôni-
ca. C) Interpretação de imagens 
de microscopia eletrônica a 
partir de modelos gerados em 
simulações coarse-grained.
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Para a determinação do modelo estrutural de 
uma proteína em estudo cuja estrutura é bastan-
te flexível e seu mapa de densidade obtido por 
microscopia eletrônica (contraste negativo) possui 
baixa resolução, utilizamos a combinação sequen-
cial de dinâmica molecular em modelo coarse-grai-
ned com dinâmica molecular por ajuste flexível 
(molecular dinamics flexixel fit – MDFF). O modelo 
coarse-grained permitiu a obtenção de um elevado 
número de estruturas iniciais da proteína em estu-
do, selecionando aquela com raio de giro menor 
porque a maioria das estruturas eram pouco 
compactas para se encaixar no mapa de densidade. 
A estrutura selecionada foi ajustada por corpo rígi-
do ao mapa de densidade e convertida a um mode-
lo atomístico a fim de ser refinada em relação ao 
mapa utilizando passos sequenciais de simulações 
de MDFF (Figura 19B). Esse modelo permitiu a inte-
pretação estrutural da proteína em estudo a partir 
de um mapa de densidade de baixa resolução.

Simulações em modelo coarse-grained também 
foram utilizadas para a interpretação de diferen-
tes estados oligoméricos da proteína em estudo 
em imagens obtidas por microscopia eletrônica. 
Para isso, a partir do modelo atomístico octaméri-
co da proteína (Figura 19C, a esquerda), derivado de 
simulações em coarse-grained, foi construído um 

A biotecnologia, como tecnologia habilitado-
ra, pode promover o protagonismo brasileiro 
no desenvolvimento econômico sustentável e 
aumentar a competitividade industrial. Além 
disso, contribui para a transição para uma econo-
mia circular e para a adoção de um modelo de 
produção industrial que minimize o impacto no 
meio ambiente e otimize a utilização de recursos 
naturais. O Brasil atualmente está mais voltado à 
importação e utilização do que à criação de biotec-
nologias. O LNBR atua nesta lacuna com o desen-
volvimento de P&D de biotecnologias até a escala 
semi-industrial.

Para tanto, o LNBR emprega competências de 
biologia sintética como: engenharia genética, 
desenho de proteínas, ciências ômicas e simula-
ções computacionais. Visa, além da prospecção 
e descoberta por métodos avançados de sequen-
ciamento (como “single-cell sequencing” e sequen-
ciamento de 3ª geração “long-read sequencing”), 
aplicar conhecimentos mecanísticos e metabóli-
cos para o redesenho racional de macromolécu-
las e sistemas biológicos complexos. Para isso, é 

mapa de densidade artificial na resolução adequa-
da (Figura 19, ao centro), o qual foi comparado a 
reprojeções em 2D desse mapa com partículas 
contidas nas imagens de microscopia eletrônica 
(Figura 19, a direita). Essa abordagem permitiu 
uma interpretação adequada do estado oligoméri-
co da proteína em estudo nas imagens de micros-
copia obtidas no LNNano. 

Na linha de pesquisa de biologia integrativa, 
houve avanços nos modelos baseados em apren-
dizado profundo para a predição do risco gené-
tico de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Este 
trabalho, que conta com a parceria de pesquisa-
dores da University of Texas Rio Grande Valley, 
utiliza dados do genoma de mais de 2300 pacien-
tes acompanhados ao longo de mais de 15 anos. De 
acordo com diversas métricas é possível observar 
que os modelos construídos têm apresentado boa 
capacidade preditiva. Na fase atual, foca-se em 
extrair informações dos modelos e compreender 
quais características as redes neurais artificiais 
estão utilizando para identificar os indivíduos 
com maior risco genético. Mais especificamente, 
isso corresponde a identificar quais SNPs dentre 
um conjunto de 1000 tem maior influência na 
predição e como eles estão relacionados às vias 
metabólicas relevantes para diabetes.

Biotecnologia 
Industrial

Área dedicada à prospecção, desenho e engenharia de enzimas e microrganismos 
com foco na elucidação de mecanismos moleculares de sistemas biológicos, inclusive 
microbiomas. Além disso, engloba o desenvolvimento de rotas tecnológicas para 
geração de uma gama de insumos biológicos, químicos renováveis e biomateriais 
de interesse de setores industriais como químico, alimentício, nutrição animal, 
biocombustíveis, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos e para a agricultura.

utilizado o estado-da-arte em Biologia Molecular 
Estrutural com Síncrotron de 4ª geração, micros-
cópios eletrônicos, experimentos resolvidos no 
tempo na escala de microsegundos, e sofisticadas 
técnicas de manipulação genética, além de evolu-
ção adaptativa. 

A prospecção, o desenho e desenvolvimento de 
enzimas são centrais na estratégia do LNBR. O 
projeto temático FAPESP32 “Novas estratégias 
para a despolimerização de polissacarídeos da 
parede celular vegetal”, destaca-se na área de 
descoberta e desenvolvimento de enzimas e tem 
direcionado esforços na elucidação de novas enzi-
mas ativas sobre carboidratos (CAZymes) com 
potencial de aplicação em processos industriais 
de relevância nacional, como nas áreas de bioener-
gia, produção de alimentos e setores correlatos. 
Os componentes da parede celular da biomassa, 
além de úteis para a geração de biocombustíveis 
avançados, também podem ser transformados 
em biomateriais e intermediários químicos de 
alto valor agregado. Nesse sentido, o LNBR aplica 
seus esforços para a valorização de componentes 

32. Temático FAPESP:2015/26982-0. Explorando novas estratégias para a despolimerização de polissacarídeos da parede celular vegetal: da 
estrutura, função e desenho racional de hidrolases glicosídicas às implicações biológicas e potenciais aplicações biotecnológicas.
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vegetais (materiais lignocelulósicos e ácidos 
graxos) e para o desenvolvimento de microrga-
nismos e enzimas essenciais nesse processo de 
transformação. Um dos grandes desafios para 
utilização dos componentes da parede celular 
vegetal é a sua despolimerização, processo ainda 
não totalmente consolidado para diversas aplica-
ções industriais. Um dos trabalhos recentes desse 
projeto temático foi a descoberta de uma enzi-
ma capaz de atuar em processos industriais para 
liberar compostos bioativos da biomassa vegetal. 
Nesse estudo, mostrou-se que uma enzima do tipo 
endo-β-1,4-glucanase de Xanthomonas citri atua 
de forma eficaz em uma ampla faixa de tempera-
tura (10 e 50°C) sobre componentes majoritários 
da parede celular vegetal, os β-glucanos. Com 
essa atividade, a enzima foi capaz de aumentar a 

liberação de cafeína de sementes de guaraná em 
2,5 g/kg comparado com o método físico-químico 
tradicional, mostrando-se promissora para aplica-
ções biotecnológicas.

O projeto temático utilizou também a criomicros-
copia eletrônica para resolver estruturas tridimen-
sionais de um conjunto de enzimas de bactérias 
probióticas intestinais, envolvidas na despolime-
rização de N-glicosilações. Os dados obtidos a alta 
resolução no super microscópio Titan Kryos dispo-
nível no LNNano elucidou componentes molecula-
res chaves para a seletividade funcional dessas enzi-
mas (Figura 20). Tais informações são fundamentais 
para a montagem ao nível atômico do quebra-
-cabeça molecular da maquinária enzimática de 
Bifidobactérias para utilização de fontes recalcitran-
tes de polissacarídeos no intestino de mamíferos.

Outro destaque relacionado ao estudo de enzi-
mas no projeto temático foi o trabalho “Two 
distinct catalytic pathways for GH43 xylanolytic 
enzymes unveiled by X-ray and QM/MM simula-
tions”, publicado na prestigiada revista Nature 
Communications33. O estudo tem como foco a 
elucidação dos mecanismos moleculares de uma 
enzima envolvida na degradação da xilana, um 
dos principais componentes da hemicelulose. Por 
meio de uma abordagem multidisciplinar, que 
inclui dados experimentais e simulações compu-
tacionais avançadas de dinâmica molecular, foi 
demonstrado que a enzima alvo do estudo é capaz 
de estabilizar o substrato em seu sítio ativo em 
duas conformações diferentes e atuar por meio de 
dois itinerários catalíticos distintos. Essa desco-
berta evidencia que uma mesma enzima (hidrola-
se glicosídica) pode adotar mais de uma rota para 
a conversão do substrato em produto e quebra um 
paradigma do modelo catalítico proposto sobre 
uma classe de enzimas que são centrais para a 
valorização de resíduos agroindustriais e biotec-
nologia industrial.

O LNBR também explorou a biodiversidade 

33. Morais, M. A., Coines, J., Domingues, M. N., Pirolla, R. A., Tonoli, C. C., Santos, C. R., ... & Murakami, M. T. (2021). Two distinct catalytic 
pathways for GH43 xylanolytic enzymes unveiled by X-ray and QM/MM simulations. Nature communications, 12(1), 1-13. 

Figura 20 - Comparação estrutural 
do sítio ativo das enzimas atuantes 
sobre os resíduos de manose em 
N-glicosilações. Em A, a enzima 
chamada Bl_Man38A apresenta 
uma cavidade mais fechada e, 
portanto, adaptada para substra-
tos menores. Em B, a enzima Bl_
Man38B com uma cavidade mais 
aberta e, portanto, adaptada para 
substratos maiores e mais volu-
mosos. Em amarelo é destacado os 
elementos estruturais elucidados 
pela estrutura a alta resolução 
resolvida por criomicroscopia 
eletrônica no super microscópio 
Titan Kryos do LNNANO.

prospectando enzimas em comunidades micro-
bianas do solo de mangues e da Antártica no 
trabalho “Estudos de obtenção e utilização de C5 
aplicados a engenharia evolutiva a partir da ação 
de xilose isomerase e a bioprospecção de micro-
-organismos extremófilos”.  A conversão enzimá-
tica da xilose em xilulose por isomerases é uma 
etapa crítica para que leveduras internalizem e 
convertam açúcares C5 em energia nas biorrefi-
narias. Assim, neste trabalho foram prospectadas 
xilose isomerases (XI) de comunidades microbia-
nas da biodiversidade brasileira e da Antártica 
que pudessem viabilizar a rápida isomerização da 
xilose em xilulose. Por meio de uma abordagem 
multidisciplinar foram identificados parâmetros 
cinéticos e biofísicos em algumas enzimas que 
permitam a metabolização eficiente da xilose, 
como da isomerase descoberta no genoma de uma 
bactéria do solo da Antártica. A proteína foi cris-
talizada na instalação aberta RoboLab (LNBio), e 
os dados de difração de raios X foram obtidos na 
linha Manacá do Sirius. A estrutura está sendo 
resolvida e permitirá entender ao nível atômico 
detalhes moleculares que levam a sua alta capaci-
dade e conversão de xilose em xilulose.
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Também relacionado a prospecção de enzimas, 
mas em bioma de mangue, o trabalho “Microbial 
enrichment and meta-omics analysis identify 
CAZymes from mangrove sediments with unique 
properties”, publicado neste semestre, utilizou um 
processo de enriquecimento microbiano combi-
nado com abordagens ômicas integrativas para 
identificar enzimas promissoras para a descons-
trução de biomassas vegetais. Uma comunidade 
microbiana lignocelulolítica obtida por enrique-
cimentos a partir de amostras de um bioma de 
mangue, foi submetida a pressão seletiva com o 
objetivo de proporcionar a degradação de bagaço 
de cana. Análises metagenômicas e metaproteô-
micas realizadas após a degradação indicaram a 
presença de uma vasta gama de classes de enzi-
mas de interesse para a desconstrução de biomas-
sa, que poderão ser acessadas e exploradas para 
distintos processos biotecnológicos.

Ainda no tema de valorização da biodiversida-
de brasileira, o LNBR participou de outro estudo 
que envolveu diversas instituições (Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, USP, UNESP, 
Universidade Florença, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro) para explorar a Caatinga brasileira, 
que é um bioma com alta biodiversidade e recur-
sos genéticos disponíveis. Elucidar as vias meta-
bólicas de produção de compostos naturais é um 
passo essencial no desenvolvimento de estraté-
gias biotecnológicas para a produção de metabó-
litos obtidos de plantas e para seu aproveitamen-
to racional e sustentável. O trabalho publicado 
“Erythrina velutina Willd. alkaloids: Piecing biosyn-
thesis together from transcriptome analysis and 
metabolite profiling of seeds and leaves” explorou 
a diversidade química da planta Erythrina velu-
tina, coletada na Caatinga, e utilizou ferramentas 
multi-ômicas integrativas para propor uma via 
biossintética de produção de alcalóides bioativos, 
utilizados na indústria.

Buscando novas aplicações industriais, o LNBR 
também tem dedicado esforços para o desenvol-
vimento de enzimas para síntese e modificação 
de hidrocarbonetos renováveis que substituam 
aqueles de origem fóssil. No âmbito do estudo 
apoiado pela FAPESP34 “Novos mecanismos de 
P450: uma estratégia enzimática para a produ-
ção de hidrocarbonetos renováveis” diversas 
descarboxilases pertencentes à superfamília do 
citocromo P450 previamente selecionadas por 
ferramentas de bioinformática, foram produzi-
das heterologamente com capacidade de se liga-
rem a cadeias de hidrocarbonetos. Uma delas, a 
descarboxilase de Rothia sp (RN_Dsc) foi capaz 
de se ligar e apresentar atividade de descarbo-
xilação na presença de diferentes ácidos graxos. 
Sua estrutura dimensional foi elucidada e revelou 

propriedades únicas, principalmente, no bolsão 
catalítico, local em que se liga a cauda hidrofó-
bica do substrato. Mutantes dessa região foram 
construídos e avaliados visando o entendimento 
completo do modo de ação dessa enzima e reco-
nhecimento do substrato. Cabe ressaltar que todo 
o conhecimento acerca da atividade de descar-
boxilação por proteínas P450 para formação de 
alcenos a partir de ácidos graxos é baseado na 
divulgação de apenas uma estrutura tridimensio-
nal disponível no PDB (Protein Data BanK). Sendo 
assim, a estrutura molecular elucidada pelo grupo 
de pesquisa do LNBR impactará significativa-
mente a literatura, além de representar um novo 
modelo para estudo da biocatálise de conversão 
de ácidos graxos para compostos drop-in. 

Tão importantes quanto as enzimas, os micror-
ganismos têm papel fundamental no desenvol-
vimento da biotecnologia Industrial. O LNBR 
emprega uma abordagem integrativa visando 
elucidar redes de regulação e sinalização celulares 
e identificar bases moleculares que possam ser 
empregadas em processos racionais de modifica-
ção, visando desenvolver plataformas microbia-
nas robustas na produção de compostos diversos. 
O projeto financiado pela FAPESP35 “Abordagens 
sistêmicas integradas para o desenvolvimento 
de leveduras como plataformas microbianas em 
biorrefinarias” emprega a integração de aborda-
gens biofísicas, bioquímicas e multi-ômicas para 
explorar a integridade da parede celular frente 
a inibidores e estresses bióticos e abióticos, com 
ênfase em compostos fenólicos. Alterações estru-
turais e químicas na arquitetura da parede celu-
lar na levedura foram identificadas utilizando 
microscopia de força atômica e FTIR em parceria 
com LNNano e Sirius. A análise da expressão gêni-
ca da cepa estudada frente a exposição a compos-
tos fenólicos está sendo desenvolvida e busca 
compreender mecanismos moleculares relaciona-
dos a adaptação e resistência.

O processo industrial de despolimerização da 
biomassa libera uma fração de açúcares que não 
são convertidos naturalmente (eg.: xilose), além 
de produzir um conjunto de moléculas inibido-
ras tóxicas que afetam a cinética microbiana. O 
desenvolvimento de chassis microbianos eficien-
tes para a produção de bioquímicos e biocombustí-
veis tolerando os estresses do processo industrial 
é a base da construção de biorrefinarias baseadas 
em biomassa. Nesse contexto, o projeto financia-
do pelo CNPq36  “Engenharia racional de trans-
portadores de xilose para aumento da eficiência 
de conversão de açúcares complexos da biomas-
sa”, desenvolveu bibliotecas sintéticas de trans-
portadores de membrana utilizando abordagens 
de evolução dirigida em conjunto com biosenso-
res específicos de xilose. O projeto conta com uma 

34. FAPESP: 2019/08855-1. Novos mecanismos de P450: uma estratégia enzimática para a produção de hidrocarbonetos renováveis. 35. FAPESP: 
2020/07918-7. Abordagens sistêmicas integradas para o desenvolvimento de leveduras como plataformas microbianas em biorrefinarias. 36. CNPq 
430291/2018-3. Engenharia racional de transportadores de xilose para aumento da eficiência de conversão de açúcares complexos da biomassa. 
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37. FAPESP: 2019/06921-7. Investigação das rotas metabólicas utilizadas por Xanthomonas axonopodis pv. citri para a utilização de compos-
tos aromáticos derivados da lignina.

parceria com a University of Liverpool e permitiu 
a construção de transportadores de açúcares com 
maior afinidade a xilose, aumentando a velocida-
de de assimilação desse açúcar.

As bactérias podem ter papel relevante na área 
de químicos renováveis e biomateriais. O LNBR 
utiliza bactérias para explorar a lignina macromo-
lecular e solúvel, em rotas bioquímicas e híbridas 
para a obtenção de precursores químicos sustentá-
veis e em aplicações na agricultura. A lignina é um 
dos três principais componentes macromolecula-
res da biomassa lignocelulósica e, por isso, a princi-
pal fonte renovável de compostos aromáticos. Nas 
biorrefinarias que processam a biomassa a lignina 
é usualmente um composto de menor valor, utili-
zada para gerar eletricidade e calor. Entretanto, 
produtos como fragrâncias, solventes e plásticos 
podem ser produzidos a partir de químicos obtidos 
de lignina. Portanto, o uso da lignina para produção 
de químicos aromáticos de maior valor agregado 
cria oportunidades para obtenção de novas molé-
culas com vantagens funcionais em relação aos 
petroquímicos atuais. Apesar das particularidades 
de cada bioquímico derivado da lignina, existem 
desafios comuns como a compreensão dos meca-
nismos de despolimerização da lignina macromo-
lecular e a conversão (afunilamento) da diversidade 
de fragmentos de lignina despolimerizada em um 
único composto alvo. 

O aprofundamento científico sobre mecanis-
mos bacterianos de bioconversão de lignina tem 
sido o foco do estudo apoiado pela FAPESP37 

“Investigação das rotas metabólicas utilizadas 
por Xanthomonas axonopodis pv. citri para a 
utilização de compostos aromáticos derivados da 
lignina”. O uso da lignina como matéria prima para 
produção de bioquímicos envolve várias etapas 

e desafios. Sua despolimerização, por exemplo, 
resulta numa mistura contendo dezenas a cente-
nas de moléculas aromáticas diferentes, cada qual 
presente em baixas concentrações. Para se trans-
formar essa mistura complexa num produto defi-
nido, uma estratégia promissora envolve o uso de 
microrganismos capazes de converter moléculas 
aromáticas diferentes em metabólitos centrais, 
um processo conhecido como afunilamento bioló-
gico. Bactérias do gênero Xanthomonas apre-
sentam essa capacidade, porém os mecanismos 
moleculares que elas utilizam para esse fim são 
pouco conhecidos. Nesse período, identificou-se 
que X. citri é capaz de consumir individualmen-
te pelo menos seis moléculas diferentes derivadas 
de lignina e que ela cresce em misturas comple-
xas de pelo menos três tipos de ligninas solúveis, 
incluindo a lignina kraft, gerada no processo de 
fabricação de papel, e ligninas extraídas do baga-
ço da cana-de-açúcar. Uma das enzimas preditas 
por análises de bioinformática como possivelmen-
te ativa sobre compostos de lignina foi caracteri-
zada cineticamente e apresentou a capacidade 
de oxidar distintos aldeídos derivados de subu-
nidades do tipo G e H da lignina (Figura 21). Seu 
perfil de especificidade de substrato apresentou 
particularidades em relação a enzimas conheci-
das da mesma família, indicando divergências no 
mecanismo de reconhecimento dos substratos 
que podem ser úteis para fins biotecnológicos. 
A versatilidade dessa enzima, capaz de atuar em 
diferentes substratos com eficiência similar, favo-
rece sua otimização por métodos de engenharia 
enzimática ou evolução direcionada, expandindo 
o portifólio de biocatalizadores disponíveis para 
o desenvolvimento de plataformas microbianas 
capazes de transformar lignina em bioquímicos 
de interesse industrial.

Figura 21 - Curvas de atividade da 
enzima inédita de Xanthomonas 
chamada aqui de XacALDH1 sobre 
distintos substratos derivados da 
lignina. Destaca-se na estrutura 
molecular de cada substrato o grupo 
aldeído que é oxidado pela enzima.
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As bactérias também possuem aplicações biotec-
nologicas na agricultura.  O LNBR foca em produ-
ção sustentável de biomassa, controle de pragas e 
doenças e a elucidação dos mecanismos biológicos 
e físicos associados ao estoque de carbono no solo 
e a redução dos impactos ambientais, em particu-
lar gases de efeito estufa. 

O desenvolvimento de plataformas biológicas 
para aplicações agrícolas inclui a descoberta de 
novas moléculas bioativas e microrganismos que 
atuem na promoção do crescimento e da saúde das 
plantas, com potencial uso no desenvolvimento de 
bioprodutos de baixo carbono em substituição aos 
produtos de base fóssil. Para investigar como os 
microrganismos podem promover uma agricultu-
ra sustentável, os estudos no LNBR aplicam uma 
abordagem multidisciplinar, incluindo análises 
multi-ômicas, microscopia eletrônica, técnicas 
isotópicas e radiação sincrotron. Nesse cenário, 
vários microrganismos podem aumentar a sani-
dade e produtividade vegetal por meio de uma 
variedade de mecanismos. Um deles é por meio da 
produção de compostos orgânicos voláteis (COVs), 
pequenas moléculas sinalizadoras que facilmente 
se encontram na forma gasosa em temperatura 
ambiente, e que podem atuar no crescimento vege-
tal e como antagonista de fitopatógenos. Nessa 
temática, destacam-se os resultados associados 
ao estudo “Identificação e uso de voláteis bacte-
rianos contra patógenos da cana-de-açúcar”, 
financiado pela FAPESP38. Anteriormente foram 
identificadas as moléculas bioativas produzidas 
por microrganismos que inibem o crescimento 
de fitopatógenos da cana-de-açúcar, seleciona-
dos pelo LNBR. O fitopatógeno, em contato com 
estas moléculas, hipo-expressa diversos genes 
relacionados ao metabolismo central e obtenção 
de energia, o que pode justificar seu menor cresci-
mento nesta condição. Este semestre verificou-se 
que este fitopatógeno também pode apresentar 
dano em seu DNA, e para tentar evitar problemas 
em decorrência destes danos, ele hiper-expressa 
um sistema de reparo ao DNA. Em adição, análi-
ses de microscopia eletrônica deste fungo com 
e sem o contato com os voláteis mostraram um 
severo dano celular. Na Figura 22, nas amostras 
sem COVs, é possível visualizar o conteúdo celular 
organizado, organelas nítidas e em maior núme-
ro (como por exemplo, as mitocôndrias), material 
de reserva visível, membrana plasmática aderida 
à parede celular, e núcleo integro, não granular. 
Já nas amostras tratadas, há poucas organelas 
presentes, desorganização celular, invaginação de 
membranas (isto é, elas não estão aderidas a pare-
de celular como deveriam), e núcleo com conteú-
do condensado (o que pode ser outro indicativo de 
dano ao DNA). Todas estas características culmi-
nam com a morte celular.

Outro estudo de destaque na aplicação da biotec-
nologia na agricultura está associado a elucidação 
dos mecanismos biológicos e físicos associados a 
redução dos impactos ambientais, em particular 
gases de efeito estufa. O óxido nitroso (N

2
O) é um 

dos principais gases causadores do efeito estu-
fa e é emitido majoritariamente pela aplicação 
de fertilizantes sintéticos e orgânicos em solos 
sob cultivo agrícola. As emissões de N

2
O do solo 

e suas relações com a comunidade microbiana do 
solo está sendo objeto de estudo no “Adubação 
nitrogenada e práticas alternativas de manejo do 
solo na cana energia e seus efeitos nas emissões 
de gases do efeito estufa”. Neste contexto, no últi-
mo semestre foram finalizadas as atividades do 
Projeto BEPE-FAPESP “Microbiota associated with 
N

2
O emission in soil under energy cane cultivation” 

em parceria com o Instituto Francês de Pesquisa 
em Agricultura e Ambiente (INRAE). Este proje-
to visou avaliar principais grupos microbianos 
responsáveis pela emissão de N

2
O em solo tropical 

e qual é o papel do biochar (biomassa de origem 
vegetal processada por meio de pirólise) nestas 
emissões. Por meio de análises de qPCR (Reação em 
Cadeia da Polimerase em tempo real), verificou-se 
que o processo de nitrificação foi a principal rota 
de produção de N

2
O. A aplicação de um biochar, 

produzido a partir da palha de cana-de-açúcar, 
se mostrou uma alternativa viável para mitigar 
as emissões de N

2
O do solo. Diferentemente do 

reportado na literatura para solos em condições 

38. FAPESP: 2017/24395-5. Identificação e uso de voláteis bacterianos contra patógenos da cana-de-açúcar.

Figura 22 - Imagens de microscopia eletrônica de 
transmissão de cortes do micélio do fitopatógeno, sem 
(A e B) e com os COVs (C e D). C = citoplasma, CG = cito-
plasma granular, M = mitocôndria, MC = morte celular, 
ME = mucilagem externa, MP = membrana plasmáti-
ca, MV = membrana plasmática não aderida à parede, 
N = núcleo, R = conteúdo de reserva, PC = parede celu-
lar, PE = parede celular mais espessa, V = vacúolo.
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39. Li, T., Chen, C., Brozena, A. H., Zhu, J. Y., Xu, L., Driemeier, C., ... & Hu, L. (2021). Developing fibrillated cellulose as a sustainable techno-
logical material. Nature, 590(7844), 47-56. https://doi.org/10.1038/s41586-020-03167-7

de clima temperado, no qual as reduções das emis-
sões de N

2
O ocorrem por meio da rota da desnitri-

ficação, nossos resultados indicam que o biochar 
reduziu a atividades de nitrificadores (bactérias e 
arquéias oxidadoras de amônio). Estes resultados 
trazem as primeiras evidências que a aplicação de 
biochar em solos tropicais podem atuar em uma 
rota da nitrificação e novos estudos serão realiza-
dos para consolidar estas evidências.

A biomassa utilizada para a conversão de biorre-
nováveis também é objeto de estudo pelo LNBR. A 
valorização do bagaço e da palha da cana-de-açú-
car enfrenta dificuldades relacionadas à qualida-
de dessas biomassas, principalmente em relação 
ao seu conteúdo de inorgânicos. O LNBR colabo-
ra com o INCT Bioetanol e nesse semestre essa 
parceria resultou em uma publicação de revisão 
sobre os tipos de inorgânicos e suas variabili-
dades, e os impactos dos inorgânicos em diver-
sos processos e produtos das biorrefinarias. Foi 
destacado a importância do papel dos inorgânicos 
como elemento chave para o desenho de biorrefi-
narias de gramíneas como a cana-de-açúcar.

A celulose, o biopolímero mais abundante do 
planeta, tem sido muito estudado como uma fonte 
de açúcares para biorrefinarias, entretanto, sua 
forma polimérica tem diversas aplicações de alto 
valor agregado. As fibras de celulose podem ser 
parcialmente desconstruídas em blocos de constru-
ção conhecidos como celulose fibrilada, de dimen-
sões variáveis e controláveis que se estendem até 
à nanoescala. Esses blocos de construção são utili-
zados para desenvolvimento de nova família de 
materiais tecnológicos de base renováveis. O LNBR 
participou de um artigo “Developing fibrillated cellu-
lose as a sustainable technological material” de pers-
pectivas na prestigiada revista Nature39, liderado 
por grupo da University of Maryland (EUA) e coau-
toria de pesquisadores do Japão, Europa e América 
do Norte. O estudo aponta caminhos para o futuro 
das pesquisas para desenvolvimento da celulose 
fibrilada como plataforma de novos biomateriais 
sustentáveis. Foram exploradas aplicações em 
compósitos, fibras, películas, membranas e géis e 
foram destacados os desafios para ganhos de escala 
na produção desses materiais.

Biocombustíveis
Área dedicada à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento de 
matérias-primas e resíduos provenientes de fontes renováveis, com vistas a produção 
sustentável de biocombustíveis líquidos avançados.

Os biocombustíveis têm papel central na subs-
tituição de combustíveis fósseis nas matrizes 
energéticas de transporte e, consequentemente, 
na mitigação da emissão dos gases de efeito estu-
fa. O Brasil é reconhecido mundialmente pela sua 
matriz energética renovável e pelo pioneirismo 
no desenvolvimento de bioetanol. Nesse sentido, 
o LNBR tem focado parte de suas atividades para 
o desenvolvimento de novas tecnologias de apro-
veitamento de matérias-primas e resíduos prove-
nientes de fontes renováveis, como a biomassa, 
com vistas a geração de biocombustíveis líquidos. 
A ênfase se dá no desenvolvimento de coquetéis 
enzimáticos, leveduras e de rotas de produção de 
etanol celulósico.

A obtenção de coquetéis enzimáticos específi-
cos para a sacarificação da biomassa a um baixo 
custo e em grandes quantidades é um dos desa-
fios a serem superados para viabilizar a produ-
ção do etanol celulósico no país. Neste sentido, o 
projeto “desenvolvimento de novas plataformas 
enzimáticas visando a produção de biocombustí-
veis” realizado pelo LNBR obteve uma cepa fúngi-
ca geneticamente modificada capaz de produzir 

altas concentrações enzimáticas e com uma 
eficiência de sacarificação similar à de coquetéis 
comerciais. A plataforma fúngica desenvolvida 
apresenta a vantagem competitiva de utilizar 
materiais de baixo custo para o seu cultivo e de 
poder ser integrada a rotina das usinas sucroal-
cooleiras. Visando a aplicação desta tecnologia em 
escala comercial, o LNBR tem recentemente dedi-
cado esforços para o seu escalonamento, ou seja, 
verificar os parâmetros relevantes para aplicação 
industrial. Nos últimos meses, foram realizados 
estudos visando determinar as melhores condi-
ções de parâmetros como de inóculo, temperatura 
e pH para o crescimento fúngico e produção enzi-
mática. Além disso, novas modificações genéticas 
do fungo têm sido avaliadas com o objetivo de 
aumentar ainda mais a sua capacidade de produ-
ção de celulases e melhorar a eficiência de sacari-
ficação da biomassa.

Vale destacar que muitos resultados reporta-
dos no item Biotecnologia Industrial, incluindo o 
desenvolvimento de enzimas e microrganismos, 
podem ser direcionados à produção de biocom-
bustíveis e outros biorrenováveis.
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Sustentabilidade

Área que auxilia a escolha de tecnologias e processos sustentáveis por meio de 
avaliação tecnológica e de recursos naturais com uso de técnicas avançadas de 
modelagem e simulação, avaliação de ciclo de vida, avaliação ecossistêmica e 
análises georreferenciadas.

A transição para uma economia sustentá-
vel de base biológica requer uma produção de 
Biorrenováveis que minimize os impactos sobre 
o meio ambiente, otimize o uso dos recursos 
naturais e promova benefícios socioeconômi-
cos. Desde sua concepção o LNBR buscou criar 
ferramentas que permitam avaliar quantita-
tivamente os impactos na sustentabilidade 
(econômica, ambiental e social) das tecnologias 
em desenvolvimento, bem como dos impactos 
globais em ecossistemas. 

A expansão da produção de biocombustíveis com 
base em culturas de alimentos e seus impactos no 
uso da terra originaram o debate "alimentos vs. 
biocombustíveis". Ao mesmo tempo, a pecuária é 
a atividade humana com maior território ocupa-
do no planeta, com pastagens e áreas agrícolas 
dedicadas à produção de alimentos para gado. A 
pecuária nacional apresenta baixa produtividade 
média devido ao manejo extensivo, ao baixo uso 
de insumos e à baixa tecnificação. Neste contex-
to, a integração da produção de etanol com a 
pecuária pode melhorar o uso de terra, pois siste-
mas mais intensivos podem manter ou mesmo 
aumentar a produção de alimentos enquanto 
reduzem o uso da terra. É possível, portanto, 
expandir a área destinada à produção de biocom-
bustíveis sem deslocar o cultivo de alimentos ou 
a pecuária, que, por sua vez, poderiam avançar 
em áreas de vegetação natural. O projeto temá-
tico FAPESP40 “Avaliação da Integração Cana-
pecuária: Modelagem e Otimização” é realizado 
em colaboração com 16 instituições parceiras41  
– integrando universidades nacionais e inter-
nacionais, instituições de ciência e tecnologia e 
empresas. Esse estudo visa explorar, as sinergias 
entre as cadeias produtivas sucroenergética e 
agropecuária, avaliando seus aspectos logísticos 
e de sustentabilidade. Diante da nova realidade 
imposta pela pandemia, foram privilegiadas neste 
semestre principalmente atividades de planeja-
mento experimental entre os múltiplos grupos 
de pesquisa envolvidos no projeto bem como o 
estudo de metodologias e tecnologias disponíveis 
para construção dos metamodelos representati-
vos das diversas etapas que compõem os cenários 
de integração cana-de-açúcar/pecuária. Também 
foi realizada a estruturação da metodologia a ser 
empregada na otimização das cadeias produtivas 
e da logística representativa dos cenários de inte-
gração propostos, considerando como critérios 
diversos indicadores de sustentabilidade econô-
mica e ambiental.

A criação de ferramentas que permitem avaliar 
quantitativamente os impactos na sustentabili-
dade (econômica, ambiental e social) das tecnolo-
gias em desenvolvimento é fruto de uma equipe 
multidisciplinar. Neste semestre foi publicado 
um livro42  dedicado a Biotecnologia Industrial 
que é uma referência teórica para profissionais, 
estudantes e pesquisadores da área, oferecen-
do conhecimentos importantes e atualizados 
sobre engenharia bioquímica dentro do escopo 
da biotecnologia industrial. Dois capítulos deste 
livro (Avaliação econômica de bioprocessos/ 
Modelagem matemática e simulação de biopro-
cessos) foram escritos por membros da equipe de 
Sustentabilidade do LNBR.

Os agroecossistemas são essenciais para produ-
zir alimentos e fibras e, se bem administrados, 
podem também fornecer outros serviços e bens. 
O LNBR avalia cadeias de produção biorrenová-
veis que podem impulsionar a provisão de servi-
ços ecossistêmicos a partir de agroecossistemas, 
tais como mitigação da mudança climática, reci-
clagem e manutenção da qualidade da água. Estes 
também podem promover a redução de desser-
viços comuns, tais como desmatamento, perda 
de nutrientes, emissão de gases de efeito estufa, 
entre outros. O LNBR vem desenvolvendo e adap-
tando ferramentas e modelos para quantificar e 
avaliar sinergias e trade-offs entre serviços ecos-
sistêmicos e as falhas relacionadas com as cadeias 
de produção biorrenováveis. O objetivo é desen-
volver uma plataforma de avaliação de susten-
tabilidade georreferenciada que possa ser perso-
nalizada e aplicada na avaliação do desempenho 
ambiental e econômico para diversos bioprodutos 
e aplicável em diferentes escalas geográficas. Esta 
plataforma permitirá a quantificação e avaliação 
confiável dos serviços e desserviços dos ecos-
sistemas, essenciais para assegurar a produção 
sustentável de biorrenováveis.  Como resultado 
foi publicado neste semestre o estudo “Identifying 
suitable areas for expanding sugarcane ethanol 
production in Brazil under conservation of environ-
mentally relevant habitats”. Este trabalho mapeou 
as possíveis áreas com soluções ganha-ganha 
do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos 
da produção de biorrenováveis no Brasil. Foram 
identificadas áreas para expansão considerando a 
preservação da vegetação nativa, da biodiversida-
de e da produção de alimentos. O estudo mostrou 
que temos cerca de 20 milhões de hectares para 
produzir cana-de-açúcar ou outras biomassas, 
intensificando as vantagens ambientais advindas 

40. Temático FAPESP: 2017/11523-5. Avaliação da Integração Cana-pecuária: Modelagem e Otimização. 41. Participam também as 
seguintes instituições brasileiras: EMBRAPA (CNPMA, CNPTIA, CNPSE, CNPGC e CPAP), Unicamp (NIPE, FEQ, FCA, IE e FEAGRI) e 
USP (EESC e CEPEA). Instituições internacionais: Michigan State University, Texas A&M University e University of Edinburgh. 42. 
Biotecnologia Industrial Vol. 2: Engenharia Bioquímica. Blucher, 2021.
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Caracterização 
em Nanoescala

Envolve pesquisas no estado da arte em caracterização de materiais 
nanoestruturados, focando suas atividades em microscopia eletrônica, 
criomicroscopia e microscopia de força atômica. Busca-se o desenvolvimento de 
metodologias para o avançado das técnicas de AFM, SEM, TEM e Cryo-EM, tanto em 
abordagens experimentais quanto no processamento de dados. Particular atenção é 
dada à análise de dados pela técnica de criomicroscopia de partículas isoladas (Single 
Particle Cryo-EM) e função de distribuição de pares (Pair Distribution Function). 

não só da substituição de fósseis, mas também da 
utilização racional dos recursos naturais. 

Não basta ser renovável, é necessário ser 
sustentável. Esta frase resume o objetivo dos 
trabalhos desenvolvidos no LNBR no âmbito da 

O projeto “Estudo por microscopia eletrônica 
de transmissão em nucleação e cristalização de 
materiais: aspectos cinéticos e termodinâmi-
cos” utiliza a microscopia eletrônica de transmis-
são in situ para estudar o processo de nucleação e 
crescimento em escala nanométrica. O processo 
de nucleação é tradicionalmente explicado pela 
equação da energia livre de Gibbs do sistema. 
Utilizando esta equação, calcula-se o valor da ener-
gia necessária (barreira termodinâmica) para que 
um embrião se torne um núcleo estável. Acredita-
se que este núcleo estável possua poucos nanôme-
tros de diâmetro, sendo este tamanho conhecido 
como “tamanho crítico”. Os embriões maiores do 
que o tamanho crítico se tornam núcleos e crescem 
livremente por difusão/incorporação (processos 
atomísticos) dos elementos da matriz ou do meio. 
Os embriões menores do que o tamanho crítico 
se dissolvem na matriz, sendo o seu crescimen-
to determinado por processos estocásticos. Este 
projeto visa estabelecer as bases para um amplo 
estudo sobre transformação de fase, através do 
uso da microscopia eletrônica de transmissão in 
situ. Inicialmente, no entendimento do processo de 
nucleação em vidros ou metais amorfos. Nucleação 
em sólidos inorgânicos amorfos também pode-
rão ser estudados, acoplando técnicas “in situ” em 
criomicroscopia e difração de raios-X. Amostras de 
filme finos metálicos amorfos de TiSi foram cres-
cidas e caracterizadas. A partir destas caracteriza-
ções um artigo com os resultados será submetido à 
publicação. Ao estudar a nucleação em ligas amor-
fas, neste semestre foram crescidas ligas metálicas 
amorfas de CuZr, e recalibrado o sistema para a liga 
metálica amorfa de TiSi, ambas serão utilizadas 
para estudo de nucleação.

No projeto “Síntese de nanopartículas e sua 
aplicação em energia alternativa” o objetivo é 
pesquisar a determinação da estrutura em esca-
la atômica e o desenvolvimento de novas técnicas 
de caracterização relevantes para o entendimen-
to das propriedades dos nanomateriais. Embora a 
análise de função de distribuição de pares (PDF) 
por espalhamento de nêutrons e raios X seja usada 

43. Junior, J. B. S., Schleder, G. R., Bettini, J., Nogueira, I. C., Fazzio, A., & Leite, E. RPair Distribution Function Obtained from Electron 
Diffraction: An Advanced Real-Space Structural Characterization Tool. Matter, v. 4, n. 2, p. 441-460, 2021. https://doi.org/10.1016/j.
matt.2020.10.025

Sustentabilidade.  Seja avaliando a integração 
para produção de cana e da pecuária ou mapeando 
áreas disponíveis para produção de biomassas, a 
produção de biorrenováveis deve ser acompanha-
da da avaliação de sua sustentabilidade.

para estudar materiais, a difração de elétrons pode 
oferecer vantagens para caracterizar a estrutura 
atômica de “clusters”, materiais amorfos e nano-
materiais. Os elétrons têm maior poder de espa-
lhamento do que os raios X, permitindo a aquisi-
ção de PDF por difração de elétrons (ePDF) para 
pequenas quantidades de amostras e com aquisi-
ção de dados eficiente em pouco segundos. O ePDF 
é uma técnica notável capaz de elucidar o arranjo 
atômico de materiais com alta resolução espa-
cial, principalmente aqueles que não apresentam 
padrões de difração nítidos, como materiais amor-
fos e nanopartículas. Avanços recentes realizados 
no LNNano provaram que o ePDF pode revelar os 
detalhes da estrutura local de materiais sólidos e 
líquidos congelados. A interpretação dos resultados 
do espaço real do PDF requer simulações computa-
cionais usando referências estruturais ou modelos 
para refinar a estrutura atômica. Acredita-se que 
o ePDF tem potencial de se tornar um método de 
caracterização de estrutura padrão para a análise 
de nanomateriais e materiais amorfos. Um arti-
go de revisão da técnica foi publicado no primeiro 
semestre e demonstra o amadurecimento científi-
co do LNNano no emprego do ePDF na análise de 
materiais amorfos e nanocristalinos43. 

O projeto “Desenvolvimento de metodologias 
para processamento de dados de criomicroscopia 
eletrônica de partículas isoladas” busca o desen-
volvimento de novos métodos de processamento 
que explorem a informação presente em grandes 
conjuntos de dados de criomicroscopia, e sejam 
capazes de elucidar questões relacionadas à hete-
rogeneidade estrutural. Neste trabalho foi desen-
volvido um novo algoritmo para avaliar a resolução 
local cruzada, que permite a comparação de estru-
turas de macromoléculas. O trabalho se baseia no 
entendimento de que a teoria de Claude Shannon 
serve apenas para quantificar a perda de sinal em 
um ambiente de sinal-ruído alto. Sendo assim, essa 
teoria clássica não serve para quantificar formas 
de informações desconhecidas, o que é crítico 
para a microscopia, mas também para todos os 
modos de coleta de novos dados como a coleta de 
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radiografias de pacientes. Em 2021 novas métri-
cas de informação foram definidas e testadas em 
vários tipos de dados.

O projeto “Desenvolvimento de metodolo-
gias orientadas para otimização e integração de 
instrumentação” visa propor novas metodologias 
nas áreas de normalização de dados de câmeras, 
correção da função de transferência de contraste 
(CTF), integração de teorias de análise espectral de 
imagens (P-spectrum e S-spectrum) em microsco-
pia e alinhamento de filmes de dados obtidos por 

detectores diretos. Em 2019, foram obtidos resulta-
dos preliminares, utilizando-se nova metodologia 
de análise espectral, desenvolvida especificamen-
te para coletas de filmes (“movie-mode”).  Com essa 
análise foi diagnosticada uma instabilidade no ajuste 
de astigmatismo do Titan Krios G3i (Thermo Fisher 
Scientific), esta instabilidade foi corrigida liberando 
a instrumentação para coleta de dados em alta reso-
lução. Com a mesma nova metodologia de análise, 
foram processados os primeiros resultados da câme-
ra K3 do Gatan, coletados em janeiro de 2021.

Figura 23 - Imagem realizada pela nova câmera “K3” do Gatan gera imagem retangulares de 4092x5760 pixels. Em 
consequência os espectros dos movies são retangulares (lado esquerdo) com uma resolução anisotrópica no espaço 
reciproco. Image Science em Berlin alterou o código dos programas para gerar espetros quadrados (lado direito) resol-
vendo este novo problema, de maneira que os programas clássicos de “CTF” fitting podem ser usados normalmente.

O projeto “Estudos estruturais de alta resolução por criomicroscopia eletrônica de partículas 
isoladas” visa a obtenção de informação estrutural de complexos macromoleculares, por criomi-
croscopia de partículas isoladas. Ao longo do primeiro semestre deu-se continuidade aos estudos 
sobre o complexo hexamérico humano, em que já haviam sido coletado dados de microscopia eletrô-
nica que foram essenciais para a elucidação da ordem correta do complexo hexamérico, mostrando 
que o modelo existente na literatura estava incorreto44. O complexo SEPT2G/6/7 foi purificado e os 
dados coletados ao longo de 2020, no primeiro semestre de 2021 foi finalizada a análise dos dados 
desta estrutura, tendo os resultados aceitos para publicação no Journal of Molecular Biology45. Foram 
depositados nos repositórios EMDB e PDB, o mapa EMD-23698 e a estrutura PDB ID 7M6J. Ainda 
no primeiro semestre de 2021, continuou-se a coleta e análise de dados de octamêros de septinas 
de humano e de Ciona intestinalis. Estudar as septinas de Ciona intestinalis é relevante por serem 
utilizadas como modelo em diversos estudos evolutivos, devido à sua classificação num grupo basal 
dentro dos Cordados. As análises indicaram a presença de misturas de octâmeros e hexâmeros, com 
dominância desse último. Sendo assim, alterações nos protocolos de expressão e purificação estão 
sendo introduzidas pelo grupo do IFSC/USP para melhorar a pureza das amostras. Também foi dado 
prosseguimento a outros trabalhos estruturais, ao longo do primeiro semestre de 2021, que incluem 
a coleta e o processamento de dados. Entre eles, cabe destacar o estudo de glutaminases, realizado 
em colaboração com os grupos do IFSC/USP e LNBio, e o estudo de hidrolases glicosídicas, realizado 
em colaboração com o LNBR.

44. Mendonça, D.C., et. al., A revised order of subunits in mammalian septin complexes, Cytoskeleton, 76 (9-10), 457-466 (2019). 
DOI:10.1002/cm.21569 45. Mendonça, D.C., et al., An atomic model for the human septin hexamer by cryo-EM, Journal of Molecular 
Biology (2021), 167096.
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Figura 24 - Representação esquemática da complexação eletrostática entre nanofibras aniônicas e catiônicas 
(esquerda), lâminas de vidro coladas com adesivo preparado por complexação eletrostática (direita).

46. Silvestre, G. H., Pinto, L. O., Bernardes, J. S., Miwa, R. H., & Fazzio, A. Disassembly of TEMPO-Oxidized Cellulose Fibers: Intersheet and 
Interchain Interactions in the Isolation of Nanofibers and Unitary Chains. The Journal of Physical Chemistry B, 125(14), 3717-3724, 2021 47. 
Mariano, M., Souza, S. F., Borges, A. C., do Nascimento, D. M., & Bernardes, J. S.Tailoring strength of nanocellulose foams by electrostatic 
complexation. Carbohydrate Polymers, 256, 117547, 2021.

Materiais 
Nanoestruturados

Área de atuação que abrange estudos relacionados à síntese, caracterização e 
aplicações de materiais avançados nos setores industriais de energia, petróleo 
e gás, aeroespacial, automotivo e metalúrgico. Inclui o estudo de métodos de 
transformação de materiais convencionais a fim de proporcionar propriedades 
sob medida e que levem a um aumento significativo na aplicação de processos 
por atrito pela indústria brasileira.

O projeto “Comportamento coloidal de suspen-
sões complexas de nanocelulose”, tem como 
objetivo estudar o comportamento coloidal de 
suspensões de nanocelulose para obter materiais 
avançados. O projeto engloba desde a produção até 
a aplicação de nanocelulose em diferentes siste-
mas. Em estudos anteriores, foi verificada que a 
extração de nanofibrilas de celulose de bagaço de 
cana-de-açúcar é favorecida quando uma etapa 
de oxidação é realizada antes da desfibrilação. As 
forças de coesão da celulose foram determinadas 
em função do grau de oxidação das fibras em um 
estudo teórico-experimental, publicado no Jounal 
of Physical Chemistry46. Quanto maior a quantida-
de de grupos carboxilatos, menos efetivas são as 
interações não covalentes, sendo as inter-cadeias 
mais afetadas do que as inter-folhas. O resultado 
é que a desagregação das fibras oxidadas ocor-
re preferencialmente no sentido de formação de 
nanofibras e cadeias de celulose destacadas, ao 
invés de folhas, como visualizado por microscopia 
de força atômica (AFM). 

A baixa estabilidade mecânica em água de mate-
riais produzidos a partir de nanofibras de celulo-
se é um dos principais desafios a serem vencidos 

para a substituição de derivados de petróleo por 
esses nanomateriais renováveis. Em um trabalho 
publicado na Carbohydrate Polymers47 a comple-
xação eletrostática entre nanofibras catiônicas e 
aniônicas foi utilizada com estratégia para melhor 
a resiliência de espumas em meio aquoso (Figura 
24 - esquerda). Resultados de SAXS e Cryo-TEM 
mostraram que as dispersões contendo as nano-
fibras de cargas opostas apresentam regiões com 
agregados de nanofibras e regiões contendo uma 
rede interconectada. O balanço entre essas duas 
estruturas governa a estabilidade coloidal e a 
reologia das suspensões, bem como a estabilidade 
em água das espumas. 

Na mesma linha de complexação eletrostáti-
ca, foram desenvolvidos adesivos com alta esta-
bilidade em meio aquoso, uma das formulações 
já está patenteada (INPI BR10202002595). Essas 
colas são bioinspiradas em mexilhões (sandcas-
tle worm) que excretam uma mistura de proteí-
nas para aderir areia. As formulações adesivas, 
produzidas no laboratório, são obtidas através da 
mistura controlada de biopolímeros com cargas 
opostas e são capazes de aderir diferentes subs-
tratos (Figura 24 – direita).
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A estabilidade elétrica de dispositivos prepara-
dos com nanocelulose em ambiente úmido é uma 
barreira a ser vencida para avançar no uso dessa 
nanopartícula em eletrônica flexível. Em um traba-
lho patenteado (INPI BR10202100807) e publicado 
na ACS Applied Bio Materials, a interação da celulose 
com água foi substancialmente reduzida através da 
modificação química de hidrofobização com HMDS 
(hexadimetilsilasano), levando assim a uma estabi-
lidade das propriedades elétricas dos dispositivos, 
mesmo em altas umidades.

O projeto “Energia Limpa a partir de Minerais 
abundantes, Luz e água do mar: Uma solução 
ambientalmente amigável via fotossíntese arti-
ficial” está vinculado ao programa de energia do 
LNNano, com o objetivo de fabricar novos nanoma-
teriais para aplicação na produção de combustíveis a 
partir da conversão de luz solar e água em hidrogê-
nio, utilizando rotas químicas que envolvam simples 
aparato, baixo impacto ambiental e sejam facilmen-
te implementadas em indústria. Neste semestre 
a equipe dedicou a maior parte do tempo em dois 
aspectos cruciais na fabricação desses nanomate-
riais: i) otimização do processo de deposição para 
garantir maior homogeneidade, reprodutibilidade 
e adesão das camadas óxidos em substratos condu-
tores comerciais; ii) concomitante investigou-se as 
características eletrônicas desses nanomateriais a 
partir de modificações com inserção elementos tais 
como Sb, Sn, Nb, Zr e Ti.  Em resumo, controle na 
deposição e modificação dos nanomateriais permiti-
rá estabelecer um melhor controle durante o proces-
so de fabricação e melhor desempenho. O método 
químico empregado para fabricação desses nano-
materiais, que pode ser classificado como fotocata-
lisadores, nesse semestre foi bastante otimizado e 
atualmente consegue-se produzir 1 litro da solução 
precursora com estabilidade dessa solução de pelo 
menos 12 meses. Esse é um avanço significativo para 
futuras aplicações comerciais.  Um outro resultado 
relevante em termos de fabricação foi a simplifica-
ção das etapas desse processo. Com o controle fino 
da viscosidade da solução durante a preparação 
foi possível fabricar esses fotocatalisadores com 
diferentes espessuras em apenas uma simples 

deposição. Por fim, monitorando a viscosidade é 
possível criar monocamadas de cristais com dife-
rentes tamanhos, portanto, diferentes espessuras. 

O projeto “Eletrólitos sólidos cerâmicos para 
dispositivos de armazenamento de energia” foi 
criado recentemente tem como principal objetivo 
o desenvolvimento de materiais cerâmicos do tipo 
LLZO para utilizá-los como eletrólitos em bate-
rias no estado sólido de íons lítio. O enfoque deste 
projeto está em estabelecer as correlações entre os 
processos de síntese e processamento, as proprie-
dades críticas e a eficiência destes materiais na sua 
aplicação fim. Neste semestre foram realizados os 
primeiros estudos da síntese de materiais cerâmi-
cos do tipo LLZO usando como ponto de partida 
composições e parâmetros escolhidos a partir de 
uma revisão bibliográfica. Para materiais do tipo 
LLZO é desejado que se obtenha a fase cristalina 
cúbica uma vez que esta é a que apresenta melhor 
mobilidade iônica para os íons Li+, no entanto ela é 
mais instável do que a fase tetragronal. Após uma 
série de ajustes nos parâmetros e método de síntese 
foram alcançados ótimos resultados com relação a 
obtenção da fase cristalina desejada com baixíssimo 
grau de impurezas para materiais cerâmicos do tipo 
LLZO (Li7

La
3
Zr

2
O

12
) empregando dopagens com Ta  

e com Al. A amostra dopada com Ta já apresentou 
a fase cúbica de interesse durante a etapa de calci-
nação, o que abre oportunidades para explorar essa 
rota em temperaturas mais baixas de sinterização. 

Está em andamento também o projeto 
“Desenvolvimento de uma célula eletroquímica 
para medidas Raman in situ de materiais para ener-
gia”. Foi finalizado o projeto, prototipagem e comis-
sionamento da primeira versão da célula (Figura 
25a). A prototipagem foi inteiramente realizada 
por impressão 3D e contempla um design modular 
no qual podem ser instalados diferentes tipos de 
eletrodos de trabalho, referência e contra, e possui 
também conexões que permitem o fluxo de eletróli-
to. A próxima versão que já está em desenvolvimen-
to (Figura 25b) permitirá a instalação de eletrodos 
integrados, microfabricados e diferentes tipos de 
substratos, e um sistema de iluminação para a reali-
zação de ensaios de fotoeletroquímica.

Figura 25 - a) Célula eletroquímica 
instalada no microscópio óptico do 
espectrômetroRaman (XploRA Horiba) 
no LNNano. b) Projeto da célula eletro-
química com um acessório para instala-
ção de eletrodos integrados, microfabri-
cados e diferentes tipos de substratos.

a) b)
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Usando esta célula eletroquímica foram realiza-
dos experimentos de estabilidade eletroquímica 
e fotoquímica de MoS

2
 no qual foi possível atestar 

o potencial deste dispositivo em experimentos 
que correlacionam alterações em propriedades 
estruturais e químicas de materiais com experi-
mentos eletroquímicos. 

O projeto “Nanocompósitos poliméricos e explo-
ração de suas interfaces híbridas para aplicações 
avançadas” está associado ao programa de meio 
ambiente, com o objetivo de produzir novos mate-
riais a partir de fontes renováveis, como a nano-
celulose, lignina e látex de borracha natural. Esses 
materiais sustentáveis são utilizados na aplicação 
de adesivos, espumas para captura de poluentes 
(orgânicos e inorgânicos) e nanocompósitos.  Neste 
semestre a adesão de formulações adesivas de ligni-
na e látex foram avaliadas em diferentes substratos 
(alumínio, madeira, vidro e polipropileno), assim 
como uma caracterização morfológica avançada das 
interfaces (substratos e adesivos). Os adesivos apre-
sentaram boa performance mecânica nos ensaios 
de tração de juntas coladas com os diferentes subs-
tratos, mostrando sua versatilidade na adesão de 
diversas classes de materiais. Essa tecnologia teve 
sua patente concedida no mês de abril deste ano.  
Espumas de látex e nanocelulose foram produzidas, 
sendo usadas para a captura de materiais inorgâni-
cos precursores de metais pesados e tóxicos, como 
cádmio e cobre. Esses materiais porosos são modi-
ficados quimicamente (via oxidação) a fim de obter 
um material suscetível para captura de metais 
pesados. Filmes à base de poli (butileno adipato-
-co-tereftalato)-PBAT reforçados com nanocristais 
de celulose acetilada foram obtidos por secagem 
convencional em solvente seguida de prensagem 
térmica. Esses materiais apresentaram melhorias 
em suas propriedades mecânicas, mantendo as 
suas respectivas propriedades térmicas semelhan-
tes a matriz de PBAT. Esses bionanocompósitos a 
base de PBAT têm maior potencial para substituir 
os polímeros convencionais (a base de poliolefinas, 
como polietileno), visando embalagens biodegradá-
veis com desempenho mecânico satisfatório.

O objetivo do projeto “Síntese e Caracterização 
Estrutural Avançada De Nanopartículas de 
Semicondutores na Presença de Ligantes 
Inorgânicos” é utilizar métodos avançados 
de caracterização estrutural por Microscopia 
Eletrônica de Transmissão (TEM) para estudar 
os defeitos estruturais de nanomateriais semi-
condutores e otimizar suas propriedades óticas e 
eletrônicas. No primeiro semestre de 2021 foi esta-
belecido procedimentos de aquisição e tratamen-
to de dados de difração de elétrons para obtenção 
de resultados quantitativos de ePDF (Função de 
Distribuição de Pares Atômicos por Difração de 
Elétrons). Nanopartículas monodispersas esféricas 

e com baixa desordem cristalográfica, óxidos de 
ferro (Fe

3
O

4
 – magnetita), foram sintetizadas em 

diferentes dimensões (2-10 nm) para estabelecer os 
parâmetros instrumentais adequados para os futu-
ros tratamentos de ePDF de semicondutores. Os 
resultados de ePDF e de Difração de Elétrons foram 
estudados utilizando técnicas avançadas de refina-
mento de dados estruturais e o manuscrito com a 
compilação destes resultados está em fase final de 
redação. Simultaneamente, a síntese dos nanoma-
teriais semicondutores com dimensões abaixo do 
confinamento quântico dos portadores de carga 
também foram realizadas, especialmente os calco-
genetos metálicos de CdSe (< 5.4 nm), e os resultados 
de ePDF estão em fase inicial de aquisição de dados. 
Procedimentos de troca dos surfactantes orgânicos 
para ligantes inorgânicos estão em fase de estudo e 
para o próximo semestre serão realizados os expe-
rimentos juntamente com os tratamentos térmicos 
de nanopartículas em molten salts. Com estes resul-
tados, a otimização dos parâmetros estruturais de 
nanomateriais semicondutores e sua correlação 
com suas propriedades óticas e eletrônicas poderá 
ser estudada. Publicações em colaboração relacio-
nadas a análise estrutural por TEM e ePDF foram 
submetidas, para a revista Science e outra se encon-
tra em processo de revisão na revista APL.

O projeto “Materiais bidimensionais e fases topo-
lógicas: predição e controle de suas propriedades” 
possui três objetivos principais, (i) a exploração de 
um material topológico que ocorre naturalmen-
te no Brasil, (ii) predição de novos materiais bidi-
mensionais e suas aplicações, e (iii) a exploração de 
fenômenos de interface em isolantes topológicos. 
Neste primeiro semestre de 2021 em uma continu-
ação da exploração do objetivo (i), foi encontrado um 
novo mecanismo que permite a construção de regi-
ões topologicamente não triviais em um sistema 
semicondutor através da formação de vacâncias. 
Evidenciou-se a construção de tais regiões topoló-
gicas dentro de uma das mais exploradas classes 
de materiais bidimensionais, os dicalcogenetos de 
metal de transição. Além destes efeitos topológicos 
houve avanços na parte (ii) do projeto, onde foram 
classificadas as possíveis quasipartículas emergen-
tes em todos os materiais bidimensionais descritos 
pela teoria de ladrilhagem do plano Euclideano48. Do 
ponto de vista prático, tomando conhecimento de 
diferentes geometrias identificou-se a possibilidade 
do controle do gap semicondutor em um sistema 
de grafeno molecular através de diferentes arran-
jos49. Como expectativa para o ano de 2021, espera-
-se continuar a exploração do mineral Jacutingaita 
quanto à robustez de suas propriedades perante 
formação de defeitos de ligas. Além disso, o foco será 
dado ao objetivo (iii) para exploração de interfaces 
de isolantes topológicos com superfícies magnéti-
cas, como a da hematita50.

48. de Lima, F. C., & Fazzio, A. Emergent quasiparticles in Euclidean tilings. Nanoscale, 13(10), 5270-5274, 2021. 49. de Lima, F. C., & Fazzio, A. 
Bandgap evolution in nanographene assemblies. Physical Chemistry Chemical Physics, 23(19), 11501-11506, 2021. 50. de Lima, F. C., Schleder, G. 
R., Souza Junior, J. B., Souza, F. L., Destro, F. B., Miwa, R. H., ... & Fazzio, A. Unveiling the dopant segregation effect at hematite interfaces. Applied 
Physics Letters, 118(20), 201602, 2021.
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Micro e Nano 
Dispositivos

Foco no desenvolvimento de nanomateriais e nanoestruturas orgânicas, inorgânicas, e 
híbridas com funcionalidades únicas para o desenvolvimento de dispositivos elétricos, 
eletroquímicos, e microfluídicos produzidos por técnicas de micro e nanofabricação. 
As atividades desenvolvidas buscam o equilibro sinérgico entre a pesquisa de caráter 
fundamental e aplicada voltadas para solução dos mais variados problemas e desafios 
nas áreas de saúde, energia, e meio ambiente.

O projeto “Transporte eletrônico em nanoestru-
turas orgânicas e híbridas” visa estudar a tecnolo-
gia do transistor orgânico para detecção de subs-
tâncias em meio líquido. Transistores orgânicos 
são dispositivos eletrônicos constituídos por três 
contatos elétricos, sendo dois deles cobertos por 
um filme orgânico. Foi desenvolvida uma platafor-
ma de transistor para a detecção de dopamina, um 
neurotransmissor relacionado a doenças neurode-
generativas, como Alzheimer e Parkinson. Para isto, 
a equipe utilizou um filme orgânico nanométrico, 
posicionado sobre uma parte do transistor, para 
indicar a presença de dopamina em meio líquido. 
De maneira inovadora, o funcionamento dos tran-
sistores fabricados no LNNano é baseado tanto no 
acúmulo de cargas na superfície do filme orgânico, 
diretamente em contato com o meio líquido, quanto 
na penetração de íons através dos poucos nanôme-
tros de espessura do filme orgânico. Tal processo, 
conhecido como dopagem eletroquímica, se conso-
lidou ao longo da última década como uma das 
principais rotas de aprimoramento de propriedades 
eletrônicas de dispositivos orgânicos que operam 
em meio líquido.

Além da busca pela aplicação dos dispositivos em 
sensoriamento, o desenvolvimento destes transis-
tores passou por pesquisas fundamentais focadas 

51. Ferro, L. M., Merces, L., de Camargo, D. H., & Bufon, C. C. (2021). Ultrahigh-Gain Organic Electrochemical Transistor Chemosensors 
Based on Self-Curled Nanomembranes. Advanced Materials, 2101518. https://doi.org/10.1002/adma.202101518

na miniaturização, no melhor desempenho e no 
barateamento dos produtos, com fabricação em 
larga escala. A infraestrutura presente no LNNano 
permitiu que os pesquisadores fossem pioneiros na 
proposição de transistores eletroquímicos orgâni-
cos baseados em nanomembranas funcionais, as 
quais são filmes finos metálicos que se enrolam 
formando tubos com diâmetros três vezes menores 
do que o de um fio de cabelo e com comprimentos até 
15 vezes menores do que o de um pernilongo. A plata-
forma de transistor eletroquímico orgânico pode 
abrir caminho para o desenvolvimento de futuros 
testes rápidos capazes de contribuir com diagnósti-
cos e/ou prognósticos de diversas doenças, através 
da extração de informações como níveis/concen-
trações de entidades biológicas em uma determi-
nada amostra de sangue, suor ou urina, apontando 
funções normais ou patológicas em um organismo. 
Assim, o potencial dos dispositivos miniaturiza-
dos pode impactar diversos campos estratégicos, 
desde diagnósticos clínicos até o monitoramento 
de alimentos e/ou produtos e substâncias no meio 
ambiente. A concepção, caracterização e aplicação 
destes transistores eletroquímicos orgânicos, fabri-
cados com o uso de nanomembranas enroladas, 
estão apresentadas em artigo recentemente aceito 
para publicação na revista Advanced Materials51.

Figura 26 - Transistor orgânico eletroquímico inédito aplicado para a detecção de dopamina em um microchip.
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O projeto “Sensores para nanomateriais” tem 
como objetivo o uso de sensores como soluções 
de baixo custo e rápidas para o monitoramento 
de nanomateriais sintéticos e coloidais, quando 
biotransformações como a formação de protein 
corona e agregação passam a exercer um papel 
fundamental sobre as propriedades físico-quí-
micas e as interações dos nanomateriais. Um 
outro alvo de investigação é a determinação do 
grau de toxicidade desses nanomateriais, o qual 

De maneira similar ao anterior, o projeto “Sensores para o meio ambiente” tem por finalidade o 
desenvolvimento de sensores elétricos/eletroquímicos, microfluídicos ou em batelada, que permitam 
análises voltadas ao monitoramento ambiental de baixo custo, rápidos e sensíveis utilizando uma 
instrumentação portátil e dispositivos com compatibilidade de produção em larga escala. Usando o 
eletrodo de papel pirolisado e isopropanol para permeação das amostras pelos poros do papel, deter-
minações eletroquímicas ultrassensíveis foram obtidas para determinação de traços de fosfato em 
água mediante a sua complexação com sal de molibdato. A análise de fosfato é relevante, pois essa 
espécie gera a eutrofização em meios aquáticos quando em concentrações excessivas. Após análise 
pelo editor e revisores, um artigo referente a esse trabalho foi recentemente ressubmetido para o 
periódico ACS Sensors (ACS).

Também foi desenvolvido no LNNano um método eletroquímico inédito para análise rápida, simples 
e ultrassensível de compostos químicos voláteis. Como ilustra a Figura 28, malhas com micro-furos 
foram usadas concomitantemente como membrana para a extração por difusão em fase gasosa do 
analito da amostra e eletrodo para a determinação eletroquímica deste alvo com o eletrólito recep-
tor em repouso. Foram usados dois tipos de malhas com benefícios complementares, (i) malha de Ni 
fabricada por métodos robustos, escalonáveis e bem estabelecidos para a fabricação de geometrias 
específicas e (ii) malha de aço inoxidável, que é disponível comercialmente a baixo custo. Esse méto-
do produziu uma espécie de difusão reversa do analito dissolvido no eletrólito (receptor), isto é, do 
eletrodo para o seio da solução, o que permitiu análises altamente sensíveis. Utilizando malhas de 
Ni revestidas com nanopartículas de Ni(OH)2, esse sistema foi aplicado para determinação de etanol 
em amostras reais relacionadas à produção do biocombustível etanol. Uma equação simples obtida 
por aprendizado de máquina foi capaz de fornecer análises acuradas. Além disso, testes preliminares 
demonstraram o revestimento bem-sucedido das malhas com filme de ouro como um material de 
eletrodo alternativo e o monitoramento de HCl utilizando malhas de aço revestidos com ouro. Essas 
estratégias ampliam a aplicabilidade da plataforma que pode fornecer soluções úteis de detecção 
de espécies voláteis para o mundo real. Um artigo sobre esse trabalho foi recentemente aceito para 
publicação no periódico ACS Applied Materials & Interfaces (ACS). Uma proposta de capa foi encami-
nhada para análise após convite.

Figura 27 - Sensor microfluídico baseado em capacitores de dupla-camada elétrica para o monitoramento em tempo 
real de propriedades como concentração e diâmetro hidrodinâmico de nanopartículas de sílica ao longo da sua síntese.

depende fortemente dessas biotransformações. 
Neste contexto, o sensor microfluídico não seleti-
vo de PDMS com minas de grafite de lápis escolar 
como eletrodos foi usado para o monitoramento 
in situ e em tempo real de nanopartículas de sílica 
(SiO

2
NPs). Ao longo da sua síntese (24 h), o sensor 

é capaz de fornecer informações como diâmetro 
hidrodinâmico e concentração das SiO

2
NPs. Os 

resultados serão submetidos à publicação para o 
periódico Small Methods.
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Figura 28 - Novo método para análise de espécies voláteis. Malhas metálicas foram usadas como membrana para a extra-
ção por difusão em fase gasosa do analito da amostra doadora e eletrodo para a determinação eletroquímica deste alvo.

Figura 29 - Sensores eletroquímicos vestíveis em folhas e aprendizagem de máquina para o monitoramento in-situ, em 
tempo real e a longo prazo de plantas de soja. Um celular é utilizado para controle do sensor, aquisição de dados e apresen-
tação do resultado de interesse em sua tela.

Em um outro projeto, sensores eletroquímicos vestíveis em folhas em combinação com o uso de apren-
dizagem de máquina vêm sendo desenvolvidos para o monitoramento in situ, em tempo real e a longo 
prazo de parâmetros do microclima e fisiológicos de plantas de soja como demonstra a Figura 29.
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Figura 30 - a) imagens de microscopia ótica com magnificação de 20x. Cristal de MoS
2
 antes (lado esquerdo) e após 

tratamento eletroquímico (lado direito). O cristal de MoS
2
 possui 172 µm em seu maior eixo. b) Imagens retiradas 

do vídeo feito com microscópio ótico durante o processo eletroquímico. c) cálculo da porcentagem de área esfoliada 
utilizando o software imagem.

Em 2020, nanotubos de carbono oxidados e capi-
lares de aço inoxidável foram aplicados com suces-
so como sondas de bulk e de superfície, respectiva-
mente, em conjunto com sensores microfluídicos 
não-seletivos para análise de metais em águas e 
metais alcalinos terrosos em petróleo causadores 
do processo de incrustação em linhas de explora-
ção de petróleo52. Ao longo deste ano de 2021, um 
sistema mais simples baseado apenas em capila-
res de aço inoxidável, como eletrodos, foi aplicado 
com sucesso para classificação e quantificação de 
íons em amostras de petróleo mediante tratamen-
to dos dados por aprendizagem de máquina. Uma 
versão mais robusta do app em Android foi desen-
volvida visando a realização de diversos métodos 
estatísticos em celular de forma automática. Um 
artigo está em fase de submissão para o periódico 
Analytica Chimica Acta. 

Os materiais 2D têm sido um dos grandes alvos 
de estudo visando a produção e armazenamento 
de energia. Esses materiais com estrutura lamelar 
e com ligações mais fracas ocorrendo entre suas 
camadas possibilita a esfoliação e obtenção de 
cristais com poucas camadas até o nível de mono-
camada. Das classes de materiais utilizados tem 
destaque os dicalcogenetos de metais de transição 
(TMDs), de maneira especial o dissulfeto de molib-
dênio (MoS

2
) material abundante na crosta terres-

tre e utilizado em diversos estudos. No Projeto 
“Esfoliação e caracterização eletroquímica de 
materiais 2D” busca-se compreender o papel dos 

defeitos localizados no plano basal do MoS
2
, região 

de maior área, visando a produção de hidrogênio. 
Para isso, um dos desafios iniciais consiste no 
preparo de monocamadas de MoS2 com alta razão 
de aspecto para extrairmos informações inequí-
vocas a respeito da atividade eletrocatalíticas 
do plano basal. Foi desenvolvido nesse semestre 
uma rota eletroquímica para redução de número 
de camadas de MoS

2
 até o nível de monocamada 

usando ouro como substrato. O ouro possui uma 
enorme afinidade química com os átomos de 
enxofre do MoS2 garantindo a interação química 
do material com o substrato. A Figura 30a mostra 
a foto do cristal de MoS

2
 depositado sobre ouro 

antes e após o processo eletroquímico. A mudança 
de cor de cinza para amarelo confirma o processo 
de redução de camadas. As técnicas de microsco-
pia de força atômica e Raman confirmaram que a 
maior parte da área esfoliada é monocamada. Para 
entender o processo que ocorre durante o trata-
mento eletroquímico hifenamos a técnica eletro-
química com microscopia. A Figura 30b ilustra 
as fotos obtidas durante o processo e mostra que 
a redução do número de camadas de MoS

2
 começa 

nas bordas do cristal bulk. Além disso, desenvolve-
mos uma rota de tratamento de imagens que possi-
bilita calcular a área esfoliada. A Figura 30c mostra 
que mais de 85% da área do cristal bulk foi reduzida 
para poucas camadas. Um pedido de patente está 
sendo solicitado para a etapa de preparo de mono-
camadas com altíssima razão de aspecto.

52. da Silva, G. S., de Oliveira, L. P., Costa, G. F., Giordano, G. F., Nicoliche, C. Y., da Silva, A. A., ... & Lima, R. S. (2020). Ordinary microfluidic 
electrodes combined with bulk nanoprobe produce multidimensional electric double-layer capacitances towards metal ion recognition. 
Sensors and Actuators B: Chemical, 305, 127482. https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.127482
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No projeto “Nanodispositivos eletroquímicos 
esticáveis” busca-se desenvolver dispositivos 
eletroquímicos que possam suportar diferentes 
níveis de estresse mecânico bem como desenvol-
ver rotas de fabricação em superfícies flexíveis. 
Na Figura 31a, é apresentada uma fotografia do 
dispositivo eletroquímico flexível contendo três 
eletrodos fabricado sobre papel. Devido a estrutu-
ra lamelar do grafite é possível esfoliar o material 
diretamente sobre o substrato de papel, formando 
filmes contínuos e com alta condutividade (Figura 
31b). A intenção é trazer mais funcionalidade 
para superfícies de carbono realizando proces-
sos de nanofuncionalização com polidopamina. 
A polidopamina introduz grupos nitrogenados e 
oxigenados à superfície aumentando sua molha-
bilidade. Além disso, foi monitorada a presença de 
grupos eletroativos introduzidos pelo nanofilme. 
O voltamograma cíclico ilustrado na Figura 29c 
mostra que após a nanofuncionalízação surge um 
processo faradaico reversível. Estudos por espec-
troscopia de fotoelétrons excitados por raios -X 
identificaram grupos R-C=O na superfície. Assim, 
o processo reversível foi atribuído a presença de 

grupos funcionais quinona/catecol. A presença de 
tais grupos possibilitam também a exploração do 
nanofilme em processos eletrocatalíticos, onde 
ele participa como um mediador redox. Essas 
características levam a um grande interesse no 
estudo e desenvolvimento de dispositivos de alta 
performance fabricados pelo crescimento contro-
lado de nanofilmes sobre superfícies condutoras. 
Um artigo científico desse trabalho foi escrito e 
submetido para o periódico Biopolymers. 

Outra rota que está sendo desenvolvida é 
também baseada em nanofilmes de polidopamina 
e substratos flexíveis. Nesse trabalho, o objetivo 
é desenvolver rotas de fabricação de dispositi-
vos elétricos/eletroquímicos empregando rotas 
microfluídicas para transporte de tintas conduto-
ras. As dispersões de negro de fumo e nanocelulo-
se foram preparadas em água e depositadas sobre 
papel previamente modificado com polidopami-
na. A polidopamina funciona como um caminho 
hidrofílico que permite que a tintas à base de água 
role na superfície e seja depositada no substrato. 
Foi estudada a espessura dos nanofilmes, compo-
sição da tinta e condutividade das trilhas.

Figura 31 - a) Foto do dispositivo eletroquímico fabricado. Imagens de microscopia eletrônica de varredura a) antes e b) 
após a funcionalização. Barras de escala são de 5µm. c) voltamograma cíclico obtido a parti de eletrodos antes (vermelho) e 
após a funcionalização (verde), em meio a 0,1 M de tampão fosfato pH 7,4 a uma velocidade de varredura de 30 mV s−1

O projeto intitulado “Dispositivos elétricos baseados em Materiais 2D para sensores e biossenso-
res” tem como objetivo desenvolver sensores e biossensores com relevância para as áreas da saúde e 
meio ambiente baseados em materiais 2D. Em 2021 principal atividade esteve centrada na identifica-
ção: i) dos materiais 2D de interesse, ii) das aplicações relevantes para sensoriamento e biossensoria-
mento e iii) dos possíveis analitos, receptores e rotas de funcionalização para conferir seletividade aos 
dispositivos. Como materiais de interesse, foram selecionados o óxido de grafeno (GO) e seu derivado 
reduzido (rGO), além do dissulfeto de molibdênio (MoS2), ambos exfoliados em solução para a produção 
de suspensões (ou “tintas”) funcionais que possam ser depositadas por diferentes métodos como spin-
coating, spraycoating, inkjet printing, etc, na fabricação de dispositivos. Os defeitos estruturais nesses 
materiais, como grupos oxigenados em GO e rGO, e vacâncias de enxofre em MoS

2
, serão funcionali-

zados com receptores apropriados para conferir seletividade a esses materiais. Como aplicações foram 
selecionadas o desenvolvimento de um sensor químico para a detecção de íons metálicos em fluidos 
fisiológicos como sangue, saliva, urina e suor, e um biossensor para a detecção de anticorpos decorren-
tes da resposta autoimune em indivíduos em tratamento ou acometidos por doenças inflamatórias, 
como o Lúpus. Esses são dois importantes desafios no campo do (bio)sensoriamento para a área da 
saúde e, por esta razão, foram selecionados. Finalmente, identificou-se como plataforma para o desen-
volvimento de sensores e biossensores dispositivos do tipo transistor eletrolítico, que estão em fase de 
desenvolvimento e caracterização elétrica e morfológica, inteiramente feita no LNNano.
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Nanomateriais híbridos são promissores candi-
datos para inovação devido a aplicações em seto-
res estratégicos como saúde, energia, agricultura 
e ambiente. Contudo, é fundamental entender os 
impactos desses novos materiais sobre sistemas 
biológicos e ambientais. Nesse sentido, no projeto 
“NanoEcoSafety - Construção de uma plataforma 
integrada de pesquisa em nanociência ambien-
tal, nanotoxicologia e nanossegurança” foi 
desenvolvida uma abordagem integrada (Figura 
32) para avaliação da ecotoxicidade de nanoma-
teriais híbridos a base de óxido de grafeno (GO) e 
nanopartículas de prata (AgNPs). Incialmente foi 
realizado a síntese e caracterização do nanohíbri-
do GO-AgNPs no LNNano e em seguida estudados 
os efeitos ecotoxicológicos deste material sobre 
embriões de Zebrafish; na presença e ausência 

Com o crescimento da indústria da nanotecnologia e produção em larga escala de materiais de grafeno, 
é fundamental estudar os aspectos de ciclo de vida e o descarte de nanomateriais. O óxido de grafeno (GO) 
é um dos principais materiais de grafeno e estratégico para o Brasil, considerando as grandes reservas de 
grafite natural para produção desse material com aplicações em diferentes setores industriais. Nessa pers-
pectiva, foram iniciados estudos visando o desenvolvimento de metodologias para degradação e descarte de 
materiais e resíduos de óxido grafenoso. Nessa direção, está em verificação que o que o hipoclorito de sódio 
(água sanitária comercial) pode ser utilizado como um reagente de baixo custo para degradação química 
de GO, e consequente mitigação da sua toxicidade. Neste caso, o GO sofreu uma redução do seu tamanho 
e aumentou sua solubilidade após incubação em hipoclorito por uma semana em temperatura ambiente, 
conforme demonstrado pelas análises de microscopia de força atômica e espectroscopia XPS, respectiva-
mente. Foi observado uma drástica redução da sua toxicidade aguda e crônica (mitigação) frente ao C. elegans, 
um organismo-modelo comumente utilizando em toxicologia para avaliação da segurança de nanoprodutos 
(Figura 33).  Os resultados deste trabalho foram publicados recentemente no periódico Chemosphere54.

Figura 32 - Abordagem desenvolvida no LNNano para estudo integrado da ecotoxicidade de nanomateriais 
híbridos a base de óxido de grafeno e nanopartículas de prata (GO-AgNPs) sobre embriões de Zebrafish.

Nanobiotecnologia e 
Nanossegurança

Envolve estudos integrados e multidisciplinares para o entendimento dos efeitos 
e interação de nanomateriais com sistemas biológicos e o meio ambiente. Realiza 
pesquisas avançadas com foco nas áreas de i) avaliação proativa da toxicidade 
de nanomateriais e seus impactos sobre a saúde humana, animal e  ambiental 
(safe-by-design), ii) design de materiais nano-biofuncionais; iii) caracterização de 
nanobiointerfaces; iv) sensores eletroquímicos para diagnósticos em biofluidos 
complexos (point-of-care) e monitoramento ambiental insitu, e v) estratégias para 
remediação ambiental e emprego de bioindicadores.

de córion e matéria orgânica natural (NOM). 
Resumidamente, foi verificado que: i) GO-AgNPs 
apresenta um efeito tóxico do tipo dose-resposta 
(LC50 = 1.4 mg L-1) sobre os embriões de Zebrafish, 
ii) as nanopartículas de prata são os principais 
agentes envolvidos na toxicidade, iii) a membra-
na do córion exerce um papel crítico na toxicidade 
dos nanohíbridos (LC50 = 1.0 mg L-1), iv) a NOM 
não foi eficiente para estabilizar as dispersões 
destes materiais em meio de cultura (água mine-
ral reconstituída), mesmo em doses consideradas 
elevadas ambientalmente (20 mg L-1), e v) a presen-
ça de NOM nos testes exerceu influência direta na 
sobre a toxicidade do GO-AgNPs (LC¬50 = 2.3 mg 
L-1). Estes resultados obtidos foram publicados no 
periódico Ecotoxicology and Environmental Safety 
em fevereiro de 202153. 

53. de Medeiros, A. M., Khan, L. U., da Silva, G. H., Ospina, C. A., Alves, O. L., de Castro, V. L., & Martinez, D. S. T. (2021). Graphene oxide-silver nanoparti-
cle hybrid material: an integrated nanosafety study in zebrafish embryos. Ecotoxicology and Environmental Safety, 209, 111776. https://doi.org/10.1016/j.
ecoenv.2020.111776 54. Bortolozzo, L. S., Côa, F., Khan, L. U., Medeiros, A. M., Da Silva, G. H., Delite, F. S., ... & Martinez, D. S. T. (2021). Mitigation of graphene 
oxide toxicity in C. elegans after chemical degradation with sodium hypochlorite. Chemosphere, 278, 130421. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130421
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Figura 33 - Estudo da degradação química do nanomaterial óxido de grafeno (GO) utilizando hipoclorito 
de sódio (água sanitária) e mitigação da sua toxicidade sobre o organismo modelo C. elegans.

Materiais bidimensionais (2D) surgiram como 
uma classe importante de nanomateriais para 
inovação tecnológica devido às suas propriedades 
físico-químicas notáveis. Especificamente, mate-
riais 2D para nano-imagem têm mostrado opor-
tunidades interessantes em modelos in vitro e in 
vivo, fornecendo novas técnicas de imageamen-
to molecular, como tomografia computadoriza-
da, imagem por ressonância magnética, imagem 
óptica de fluorescência e luminescência e outras. 
Portanto, dado o crescente interesse pelos mate-
riais 2D, é obrigatório avaliar seu impacto no 
sistema imunológico de forma ampla, pois este 
sistema é responsável por detectar e eliminar 
agentes estranhos nos organismos vivos. Nesta 
perspectiva, foi publicado um artigo de revisão 
que apresenta uma visão geral na fronteira do 
conhecimento e pesquisa envolvendo aplicações 
de materiais 2D, nano-imagem e seus aspectos 
de imunossegurança. Destacou-se a importância 
das abordagens de nanoinformática e modela-
gem computacional para uma compreensão mais 
profunda das relações entre as propriedades físi-
co-químicas dos nanomateriais e as respostas 
biológicas (imunotoxicidade/biocompatibilidade) 
na direção de safety-by-design de materiais 2D. 
O trabalho Recent Advances in Immunosafety and 
Nanoinformatics of Two-Dimensional Materials 
Applied to Nano-imaging foi publicado no periodico 
Frontiers in Immunology55.

O entendimento da interação de nanopartícu-
las com fluídos biológicos é uma etapa essencial 
para aplicações biotecnológicas destes materiais. 
Portanto, é muito importante entender a influ-
ência da modificação da superfície dos nanoma-
teriais na interação com proteínas e células, e 
seus impactos na nanobiointerface. Nesse senti-
do, foi estudado a influência da funcionaliza-
ção de nanocubos de óxido de ferro com: sílica 
(amostra IONCs@SiO2), complexo de coordenação 

thenoyltrifluoroacetone-propyl-triethoxysilane 
(amostra IONCs@SiO

2
-TTA) e TTA complexado 

com európio e líquido iônico (amostra IONCs@
SiO

2
-TTA-Eu-DBM) sobre a formação de protein 

corona (plasma humano) e toxicidade sobre hemá-
cias (ensaio de hemólise). Verificou-se que existe 
uma correlação entre o tipo de superfície das nano-
partículas e sua interação com proteínas plasmá-
ticas e toxicidade sobre hemácias. Este trabalho foi 
realizado em colaboração com o Instituto de Física 
da Unicamp e publicado no Journal of Materials 
Chemistry B56 onde foram demonstradas novas 
perspectivas para nanopartículas híbridas multi-
funcionais (fluorescentes-magnéticas) visando 
aplicações em nanobiotecnologia na saúde, como 
por exemplo, no desenvolvimento de nanossen-
sores para proteínas plasmáticas em amostras de 
sangue e novos diagnósticos moleculares. 

O projeto “Interfaces – Grafenos funcionaliza-
dos e poluentes orgânicos:Uma abordagem teóri-
co-experimental em nanotecnologia ambiental” 
tem como objetivo principal desenvolver uma 
abordagem inovadora na interface teoria-expe-
rimento para entender de maneira integrada 
as interações entre grafenos funcionalizados e 
poluentes orgânicos comumente encontrados no 
ambiente, bem como os impactos dessas intera-
ções na nano(eco)toxicidade durante cenários de 
co-exposição. Utilizando ferramentas computa-
cionais, como Teoria do Funcional da Densidade 
(DFT) e aprendizado de máquina, estudaremos 
as interações entre o óxido de grafeno (GO), 
poluentes (i.e., agroquímicos) e matéria-orgâni-
ca natural (i.e., ácido tânico) em escala atômica 
e molecular. O conhecimento obtido pelas simu-
lações computacionais norteará a realização de 
experimentos biológicos (ensaios de toxicidade) 
com o organismo modelo Caenorhabditis elegans; 
para posterior estabelecimento de um feedback 
entre ambas as abordagens (teoria/experimento) 

55. Da Silva, G. H., Franqui, L. S., Petry, R., Maia, M. T., Fonseca, L. C., Fazzio, A., ... & Martinez, D. S. T. (2021). Recent Advances in Immunosafety and 
Nanoinformatics of Two-Dimensional Materials Applied to Nano-imaging. Frontiers in immunology, 12, 1965. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.689519 56. 
da Costa, L. S., Khan, L. U., Franqui, L. S., de Souza Delite, F., Muraca, D., Martinez, D. S. T., & Knobel, M. (2021). Hybrid magneto-luminescent iron oxide nano-
cubes functionalized with europium complexes: synthesis, hemolytic properties and protein corona formation. Journal of Materials Chemistry B, 9(2), 428-439. 
https://doi.org/10.1039/D0TB02454F 
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e compreensão dos mecanismos envolvidos na 
nanoecotoxicidade de grafenos diante de cenários 
de co-exposição com poluentes clássicos. No perí-
odo referente ao primeiro semestre de 2021, foram 
finalizados os estudos conformacionais e eletrô-
nicos do ácido tânico (molécula modelo de maté-
ria orgânica) e publicação do artigo científico no 
periódico The journal of chemical physics57. Também 
foram iniciadas as atividades experimentais que 
envolveram os estudos de estabilidade coloidal do 

GO e ácido tânico em meio de cultivo do C. elegans 
e a realização de ensaios de toxicidade desse 
material. Além disso, os conhecimentos adqui-
ridos nesse projeto possibilitaram a colaboração 
nos trabalhos, “Recent Advances in Immunosafety 
and Nanoinformatics of Two-dimensional Materials 
Applied to Nano-imaging” publicado na Frontiers in 
Immunology58, e “Unveiling the microscopic ingre-
dients for Graphene Oxide/Cellulose interaction” , que 
estão em processo de escrita.

57. Petry, R., Focassio, B., Schleder, G. R., Martinez, D. S. T., & Fazzio, A. (2021). Conformational analysis of tannic acid: Environment effects in electronic and 
reactivity properties. The Journal of Chemical Physics, 154(22), 224102. https://doi.org/10.1063/5.0045968 58. Da Silva, G. H., Franqui, L. S., Petry, R., Maia, M. T., 
Fonseca, L. C., Fazzio, A., ... & Martinez, D. S. T. (2021). Recent Advances in Immunosafety and Nanoinformatics of Two-Dimensional Materials Applied to Nano-
imaging. Frontiers in immunology, 12, 1965.

Projeto Sirius
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Desde março de 2021 a corrente do anel foi mantida no modo de injeções em 70 mA, com duas injeções 
por dia (Figura 36). Esta corrente é cerca de 1/5 da especificada em projeto, reduzindo o fluxo de fótons 
dos experimentos na mesma proporção. Não obstante, para fase atual do projeto, nem a corrente nem o 
tempo entre injeções têm sido fatores limitantes para as atividades de comissionamento das linhas. A 
injeção contínua do feixe de elétrons (top-up), com implementação prevista para o fim deste ano, deverá 
melhorar ainda a qualidade de vários aspectos de operação das linhas de luz.

Figura 36 - Corrente no anel de 70 mA para turnos 
de usuários com 2 injeções por dia a partir de 31 de 
março de 2021.

Figura 34 - 
Distribuição 
de tempo 
do Sirius no 
primeiro 
semestre 
de 2021 e 
relação entre 
tempo de 
feixe progra-
mado e entre-
gue para 
experimentos.

Figura 35 - 
Disponibilidade 
de feixe para as 

linhas, tempo 
médio entre 

falhas (MTBF) 
e tempo médio 

para recuperação 
de falhas (MTTR) 

no primeiro 
semestre de 2021

No primeiro semestre de 2021 o LNLS operou o 
Sirius dividindo seus recursos humanos e tempo 
útil dos aceleradores entre o fornecimento de feixe 
para experimentos de comissionamento técnico e 
científico das linhas de luz, tempos de estudos de 
máquina e instalações de componentes das linhas 
de luz (Figura 34). As circunstâncias de operação 
do laboratório, comissionando simultaneamente 
os aceleradores e as linhas de luz são desafiadores 
e pouco usuais em síncrotrons de 3ª e 4ª geração, 

mas têm gerado interações ricas entre as equipes 
envolvidas no projeto Sirius. Após o período de 
alinhamento dos imãs nos primeiros dois meses 
do ano, que trouxe os aceleradores para condi-
ções mais próximas das especificações de proje-
to, a partir de março de 2021 o tempo de feixe 
fornecido para as linhas cresceu progressivamen-
te, mantendo uma boa compatibilidade entre o 
tempo programado e o tempo entregue para os 
experimentos (Figura 34). 

A partir do mês de abril a disponibilidade de feixe nos horários programados para experimentos nas 
linhas foi superior a 95%, com um tempo médio entre falhas (MTBF) superior a 30 horas e um tempo 
médio para recuperação de falhas inferior a 2 horas. Para o atual estágio de operação, estes são níveis 
muito satisfatórios.

Relatorio Semestral_21-v02.indd   70Relatorio Semestral_21-v02.indd   70 16/08/21   17:1016/08/21   17:10



No primeiro semestre de 2021 a linha MANACÁ 
recebeu diversas propostas de pesquisa em modo 
de acesso especial (fast-track), ainda que limitando o 
número de pesquisadores usuários no campus, em 
conformidade às restrições sanitárias da pandemia. 
Foram realizados 54 turnos de coletas de dados, nos 
quais foram atendidas 2 propostas de usuários exter-
nos, 12 propostas internas ao CNPEM e 27 turnos de 
comissionamento técnico. Estas coletas resultaram no 
depósito de mais 5 estruturas no banco internacional 

59. Noske, G., Nakamura, A., Gawriljuk, V., Fernandes, R., Lima, G., Rosa, H., ... & de Godoy, A. S. A Crystallographic Snapshot of SARS-CoV-2 
Main Protease Maturation Process. Journal of Molecular Biology,  455, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jmb.2021.167118

de dados de proteínas (PDB), elevando 12 o total de 
estruturas de proteínas descobertas no Sirius desde o 
início do comissionamento científico da MANACÁ. 

Graças aos esforços do CNPEM na frente de luta 
contra o COVID-19, o primeiro artigo produzido com 
dados do Sirius foi publicado no Journal of Molecular 
Biology59, descrevendo o mecanismo de maturação de 
uma proteína do vírus SARS-CoV2, e suas interações 
com ligantes. 

Comissionamento dos aceleradores

As atividades de estudos de máquina e comis-
sionamento dos aceleradores têm se concentrado 
em diversos aspectos envolvendo a física de acele-
radores (como caracterização da ótica e dinâmica 
do feixe de elétrons) e na entrega de luz síncrotron 
em condições cada vez melhores para experimen-
tos nas linhas de luz. Em particular, como previs-
to no relatório de 2020, neste primeiro semestre 
foi dada maior ênfase na melhoria de estabilidade 

do feixe, na operação em mais alta corrente, bem 
como na otimização do sistema injetor. 

Um dos principais destaques para os resultados 
de comissionamento dos aceleradores foi a desco-
berta de um novo ponto de operação de tempera-
tura da cavidade de radiofrequência que permite 
operar o Sirius com a corrente de 70 mA de forma 
mais estável (Figura 37). 

Com os estudos e ajustes feitos após o alinhamento fino dos aceleradores no início de 2021 a órbita 
residual (indesejada) do feixe de elétrons foi reduzida a cerca de 1/3 do valor rms que havia antes do 
alinhamento (Figura 38) e foi atingida uma eficiência de injeção do booster para o anel de armazena-
mento (Figura 39), de cerca de 80% (78%±11%).

Figura 37 - Corrente no anel de 70 
mA para turnos de usuários com 
2 injeções por dia a partir de 31 de 
março de 2021.

Figura 39 - Aumento de eficiência 
alcançado na injeção Booster-Anel.

Figura 38 - Correção de órbita antes (linha mais clara) e após (linha mais escura) 
alinhamento fino dos aceleradores. Acima: plano horizontal. Abaixo: plano vertical.
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Atualmente, a instabilidade do feixe de elétrons 
é o principal fator limitante dos experimentos de 
comissionamento das linhas de luz, pelo menos no 
que se refere às características do feixe fornecido 
pelo anel de armazenamento do Sirius. Estas insta-
bilidades ocorrem em diferentes escalas temporais 
e afetam os experimentos de diferentes formas. 
Nas escalas de tempo de horas as principais insta-
bilidades parecem vir de movimentações do prédio 
do Sirius,  que afetam o feixe de elétrons de forma 
contínua e resultam em “drifts” do feixe de luz 
síncrotron para fora da condição de alinhamento 
com os componentes óticos das linhas. As causas 
e soluções para este problema estão sendo inves-
tigadas pelos grupos da divisão de engenharia 
e tecnologia do CNPEM. Em escalas de tempo de 
segundos o sistema de correção lenta (SOFB) tem 

permitido melhorias significativas na estabilidade 
do feixe (Figura 40). Já em escalas de tempo mais 
curtas, as principais perturbações se dão na faixa 
de frequência de 60 Hz. Estas perturbações fazem 
com que o feixe de elétrons tenha um tamanho 
aparente maior para os experimentos, resultando 
em aumento de foco e perda de coerência quando 
os tempos de integração dos detectores é superior 
a dezenas de milissegundos. As flutuações verti-
cais, por exemplo, ultrapassam bastante o crité-
rio de 10% do tamanho do feixe (Figura 40). Não 
obstante, estratégias de processamento de dados e 
de filtragem das flutuações estão sendo adotadas 
para circunvir este problema até que os problemas 
de instabilidade de órbita sejam sanados, seja por 
identificação das suas fontes ou pelo sistema de 
correção rápida de órbita.

Figura 40 - Estabilidade de órbita de curto prazo após implantação do sistema de correção lenta (SOFB). Acima: 
Espectro integrado em função da frequência mostrando perturbação da órbita em 60 Hz. Abaixo: perturbação das 
órbitas horizontal (esquerda) e vertical (direita) em função do tempo.

Sistema de Vácuo

No primeiro semestre de 2021, destaca-se que as 
pressões de vácuo do anel de armazenamento em 
condição dinâmica (com feixe) atingiram os valores 
especificados em projeto com uma dose de corrente 
de feixe de elétrons integrada (ou dose integrada), 
de aproximadamente 70 A·h, ou seja, antes da dose 
de 100 A·h prevista em projeto. Além disso, as inter-
venções de vácuo já realizadas no anel mostraram 
que o tempo de recuperação da máquina pós-inter-
venções é muito curto, o que se considera um bom 
resultado. Para o booster, as pressões de vácuo em 
condição dinâmica ainda não atingiram os valo-
res especificados em projeto. Entretanto, a dose 

integrada está atualmente em 0,5 A·h, e as pressões 
de vácuo estão melhorando gradativamente, e se 
espera que as especificações sejam atingidas quan-
do a dose integrada chegar a 1 A·h. Neste primeiro 
semestre de 2021, também foram instaladas no anel 
duas câmaras de vácuo especiais que permitirão 
extrair luz ultravioleta e infravermelho para duas 
novas linhas de luz. Essas duas câmaras permitirão 
extrair a luz em uma configuração não convencio-
nal, ou seja, a luz será extraída em um ângulo de 
90° em ralação as saídas de luz convencionais.  

A seguir serão apresentados alguns destaques do 
status atual do sistema de vácuo do Sirius.
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Anel de armazenamento

Saídas de luz especiais para novas linhas de luz 

A pressão média de vácuo, condição estática (sem feixe), no anel de armazenamento de elétrons está 
em 8x10-11 mbar. As pressões de vácuo dinâmicas, com feixe, dependem diretamente do estágio de 
condicionamento do sistema, ou seja, quanto maior a dose integrada menor serão as pressões de vácuo 
na máquina, caso o sistema de vácuo esteja funcionando adequadamente. Isso é valido para qualquer 
parte dos aceleradores do Sirius. 

O sistema de vácuo do anel foi projetado para atingir os níveis de vácuo desejados quando se atingir a 
dose integrada de 100 A·h. A Figura 41 mostra a evolução da média das pressões lidas no anel normaliza-
das pela corrente em função da dose integrada. Conforme estimado, a pressão média normalizada pela 
corrente de 2,8x10-12 mbar/mA, valor nominal especificado em projeto (1x10-9 mbar@350 mA), foi atingida 
com uma dose integrada de 70 A·h neste primeiro semestre de 2021.

Uma outra forma de avaliar o condicionamento de vácuo é verificando a evolução do tempo de vida do 
feixe de elétrons, que depende de diferentes contribuições. Uma delas está relacionada com a interação dos 
elétrons com as moléculas dos gases residuais nas câmaras de vácuo. A Figura 42 mostra a evolução do 
tempo de vida do feixe de elétrons normalizado pela corrente do feixe em função da dose integrada. Esse 
gráfico mostra o comportamento do tempo de vida desde o início da operação do Sirius. O aumento grada-
tivo do tempo de vida está relacionado com o condicionamento de vácuo da máquina.

As linhas de luz Imbuia e Cedro requerem uma saída de luz não convencional quando comparado às 
outras linhas. Por isso, duas intervenções de vácuo foram necessárias no anel, para a instalação das câma-
ras de espelho especiais. Essas câmaras de espelho são instaladas praticamente no trecho de vácuo do 
anel (vide Figura 43). Essa configuração de instalação permitirá a retirara da luz sincrotron lateralmen-
te de maneira não convencional e não prevista inicialmente no projeto do sistema de vácuo do Sirius. 
Para essas intervenções de vácuo, decidiu-se usar o processo de arejamento usando Neônio, para evitar 
a necessidade de uma reativação dos filmes NEG de todo o trecho. O procedimento de instalação usando 
arejamento com Neônio foi bem-sucedido e permitiu uma recuperação das pressões de vácuo no anel 
muito rápida após as intervenções. Apenas um dia após as intervenções, as pressões nos trechos já esta-
vam melhores ou iguais a 1,0x10-10 mbar , muito próximas dos valores de antes das intervenções.

O comportamento atual do tempo de vida corrobora que as pressões de vácuo já atingiram os valores 
especificados em projeto e que o tempo de vida não é mais dominado por vácuo.

Figura 41 - Evolução da pressão média normalizada 
pela corrente em função da dose integrada no anel de 
armazenamento do Sirius.

Figura 42 - Evolução da pressão média normalizada 
pela corrente do feixe de elétrons no anel de armazena-
mento do Sirius.

Figura 43 - Saída de luz especial, com 
câmara de espelhos instalada diretamente 
no anel, para a retirada de luz.
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Câmaras de vácuo especiais para 
dispositivos de inserção (DI)

No primeiro semestre de 2021 foi dada continui-
dade ao projeto e desenvolvimento das câmaras 
de vácuo especiais que serão usadas em conjun-
to com os dispositivos de inserção especificados 
para a maioria das linhas de luz, os onduladores 
do tipo Delta. Essas câmaras de vácuo especiais 
têm elevado grau de complexidade de fabricação. 
Dentre as principais dificuldades de fabricação 
podem se citar: tolerâncias dimensionais muito 
apertadas, geometrias complexas, espessuras 
de parede muito finas, seção transversal muito 
pequena, soldagem dos flanges com controle de 
penetração, deposição dos filmes NEG muito difí-
cil dada as dimensões transversais pequenas, 
entre outras. No Sirius, está prevista a instalação 
de dois modelos de onduladores Delta, o com perí-
odo longo de 52,5 mm (modelo Delta 52) e o com 
período curto de 22 mm (modelo Delta 22). 

No primeiro semestre de 2021, foram definidos 
os processos de usinagem e inspeção dimensio-
nal da câmara do ondulador Delta 52. Através de 
avaliações e testes foi possível definir um proce-
dimento que otimizou os processos de usinagem 
e inspeção dimensional. O procedimento definido 
usa um mesmo referencial na câmara que permite 
certificar de forma assertiva a obtenção das tole-
râncias dimensionais apertadas. Desta forma, foi 
projetado e construído um gabarito de suportação 
da câmara que a acompanhará durante as diferen-
tes etapas de fabricação como usinagem, dimen-
sional, solda, limpeza e deposição do filme NEG. 

Em paralelo ao desenvolvimento da usinagem, 
realizou-se também o desenvolvimento da para-
metrização do processo de soldagem TIG para 

a solda dos flanges na câmara de vácuo. Foram 
usinados e avaliados diversos corpos de prova via 
processos de soldagem manual e automatizado. 
O procedimento de solda ainda está em fase de 
otimização, mas já são conhecidos parâmetros de 
solda que garantem uma solda estanque e de baixa 
porosidade. Adicionalmente, já foram fabricados 
10 flanges a partir do processo de soldagem por 
difusão, alumínio/aço inoxidável, desenvolvido no 
CNPEM pelo grupo de Materiais. Além disso, as 
amostras foram submetidas à análise de difração 
de raios-X (DRX) para identificação de intermetá-
licos formados durante a soldagem.

Alternativamente, também está sendo desenvol-
vida uma solda de alumínio/aço inoxidável através 
do processo de “ friction stir welding” (FSW). Foram 
iniciados testes preliminares e após atestada 
estanqueidade nas amostras, os primeiros protóti-
pos de flange bimetálica já estão sendo projetados.

A partir do desenvolvimento dos processos e 
fabricação dos componentes, foi construído o 
primeiro protótipo da câmara do Delta 52. Em 
seguida, foi realizada a deposição do filme NEG no 
primeiro protótipo da câmara para a avaliação dos 
parâmetros de deposição. A inspeção visual do 
filme depositado não mostrou defeitos aparentes. 
Como forma de analisar a qualidade do filme NEG 
depositado, está em andamento o processo de 
medida da velocidade de bombeamento, conforme 
ilustrado na Figura 44. Esse processo visa avaliar o 
funcionamento adequado do filme NEG em condi-
ções reais de bombeamento de gases. Os resulta-
dos preliminares mostram que o filme NEG depo-
sitado está funcionando adequadamente.

Com a validação completa do primeiro protótipo da câmara, já foi iniciada a fabricação da câmara 
oficial que será montada com o ondulador Delta 52 no Sirius. A previsão de instalação dessa câmara 
é em setembro de 2021. Alguns componentes que acompanham a instalação do Delta 52 também já 
começaram a ser fabricados. Um primeiro protótipo de transição foi brasado (Figura 45a) e os flanges 
SI25CC para as câmaras do trecho reto foram fabricadas (Figura 45b). O processo de brasagem das 
câmaras do trecho reto está sendo parametrizado no novo forno tubular de 3 metros (Figura 45 c e d).

Figura 44 - Primeiro protótipo da câmara 
de vácuo montado na bancada de medição 
da velocidade de bombeamento para avalia-
ção do filme NEG depositado.
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Também foram iniciadas as brasagens de um novo lote de sensores de BPM, visando-se o uso em todos 
os trechos retos para IDs do Sirius. Para suprir as necessidades dos trechos de IDs, 25 corpos de BPM 
também foram usinados e já recebidos, com previsão de fabricação de mais um lote de BPMs completos 
para o próximo semestre. A fim de levantar a resistência mecânica dos ímãs de NdFeB que serão usados 
na construção do ondulador Delta 52, foram iniciados dois tipos de ensaios mecânicos. Ensaios de flexão 
em 4 pontos foram realizados em três tipos de imãs e ensaios de tração estão em andamento.

Além dos desafios apresentados pelo Delta 52, as câmaras do Delta 22 também trazem outros desa-
fios como maior dificuldade para instalação e ativação do filme NEG; dificuldade para a dissipação da 
potência induzida pela corrente imagem e feixe de fótons dada a falta de espaço para a instalação de 
canais de refrigeração nas câmaras (Figura  46); e garantir uma resistência mecânica aceitável visando 
confiabilidade a longo prazo dada a pequena espessura da parede das câmaras, apenas 0,25 mm.

Optou-se por seguir com uma proposta de câmara com abas laterais dissipadoras fixadas à câmara 
através de solda branda (baixa temperatura). Desta forma, deu-se continuidade ao desenvolvimento dos 
processos de fabricação dessas câmaras. A validação dos processos foi feita de forma gradativa através de 
vários protótipos. Um forno tubular de 3 metros (Figura 47a) foi construído para soldar as abas dissipa-
doras aos tubos de perfil quadrado utilizando o filler SN100CV. O material das chapas foi definido como 
sendo o cobre ETP e, para se obter o comprimento de 2600 mm, uma solda FSW é realizada para juntar 
três peças de comprimentos menores devido à limitação de tamanho das chapas comerciais (Figura 47b).

Figura 45 - a) primeiro protótipo brasado de transição para o trecho do Delta 52; b) flanges SI25CC para o 
trecho reto; c) protótipos de câmaras de trecho reto para o Delta 52; e d) testes de brasagem em câmaras de 
trecho reto para o trecho do Delta 52.

a) b) c) d)

Figura 46 - Seção transversal 
do ondulador Delta de período.

Figura 47 - a) forno tubu-
lar montado para solda 
das abas dissipadoras das 
câmaras do ondulador; 
e b) solda por FSW para 
união de chapas de cobre 
para se alcançar 2600mm 
de comprimento.a) b)
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Os parâmetros de processo foram definidos, assim como os dispositivos necessários para a fabricação 
e a produção de protótipos de peças funcionais estão em andamento. Pequenos segmentos de câmara 
com 150 mm de comprimento já foram soldados (Figura 48a), bem como um protótipo simplificado de 
2600 mm de comprimento (Figura 48b).

Para a caracterização dos processos de fabricação das câmaras metalografias estão sendo reali-
zadas e mais testes como ensaios de tração, micro-dureza e ciclagem térmica são planejados para o 
próximo semestre. Também foi caracterizado o filme NEG depositado em amostras para se analisar 
morfologia, espessura e composição química através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
e espectroscopia de raios-X por energia dispersiva (EDS). Em um primeiro momento, o processo de 
deposição NEG foi executado em câmaras de 2600 mm usando dispositivos provisórios, o que já 
permitiu fazer uma primeira parametrização do processo. Mais recentemente, os dispositivos finais 
que serão usados na deposição das câmaras ficaram prontos, e uma primeira câmara teste, sem 
abas dissipadores, foi montada para deposição (Figura 49). A partir de agora serão executados vários 
testes de deposição com o objetivo de parametrização final do processo.

Figura 48 - a) protótipo de 150 mm soldado com abas dissipadoras e tubos de refrigeração; e b) protótipo de 
2600 mm com abas dissipadoras soldadas sem tubos de refrigeração.

a) b)

a) b)

Figura 49 - Desenvolvimento do processo de deposição NEG das câmaras para os onduladores Delta 22 com 
comprimento de 2600 mm: a) montagem definitiva para os testes de deposição NEG; e b) detalhe de dispositi-
vos de alinhamento.
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Ondulador Delta

Onduladores Delta estão previstos para serem 
instalados em alguns trechos retos do Sirius e 
necessitarão de estruturas metálicas que suporta-
rão e posicionarão estações de bombeamento, BPM, 
corretora, câmara de vácuo e transição. O projeto 
de suportação do ondulador Delta previu uma base 
metálica grauteada e fixada na face superior da 

base de concreto de modo a oferecer maior rigidez 
ao conjunto. Niveladores, pés de apoio e dispositi-
vos de ajuste permitirão o seu posicionamento no 
anel de armazenamento. Uma estrutura metáli-
ca fixada na base metálica também foi projetada 
para sustentar e alinhar a câmara de vácuo em sua 
montagem e na execução do backing.

Os blocos magnéticos do Ondulador Delta são montados em subconjuntos denominados subcassetes. 
Eles são montados nos 4 cassetes do Ondulador já “fechado” de forma ordenada no sentido longitudinal 
da peça, através do sistema rabo de andorinha. 

No que se refere à automação de sistemas de movimento as atividades desenvolvidas no Sirius estão 
relacionadas ao projeto de automação do primeiro ondulador Delta a ser instalado no Sirius, para a linha 
Sabiá. A especificação funcional do dispositivo foi refinada e finalizada, o projeto elétrico foi revisado 
e foram iniciadas a montagem do painel de automação e o desenvolvimento do programa do CLP e do 
software para a operação do ondulador através de Interface Homem Máquina (IHM) local ou a partir 
da sala de controle. Testes de movimentação dos quatro eixos do equipamento foram realizados com o 
objetivo de sintonizar o controle de movimento.

Também no primeiro semestre foi realizada a otimização da sintonia da malha de controle de posição 
para um dos protótipos Delta (Delta com período 22 mm), assim como foi realizada a instalação, confi-
guração e validação dos encoders lineares absolutos. Finalmente, software e firmware para o sistema de 
feed-forward, baseando-se num sniffer para os encoders de posição absoluta deste ondulador teve seu 
desenvolvimento iniciado, bem como o hardware envolvido.

Figura 50 - Mockup para 
testes com o ondulador e 
câmara de vácuo

Figura 51 - Protótipo do Delta durante testes 
de movimentação dos quatro eixos

Figura 52 - Visualização 3D da interface de hardware em 
desenvolvimento
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O software de controle de alto nível e suas interfaces gráficas previamente desenvolvidos para opera-
ção com o ondulador protótipo foram atualizados de forma a agilizar futuras alterações e inclusões de 
funcionalidades. Além das atividades de automação do próprio ondulador Delta, foi implementada e 
testada uma interface gráfica para controle e monitoramento de parâmetros da mesa de montagem 
dos subcassetes do ondulador.

O principal foco do trabalho na área de Ímãs foi o projeto do ondulador Delta, tanto no que se refere 
ao projeto magnético do ondulador quanto ao aprimoramento da instrumentação necessária para a 
sua caracterização. Com relação ao projeto magnético, foram desenvolvidos e otimizados scripts para 
a simulação dos onduladores, bem como algoritmos de sorting (ordenação) e shimming (calçamento) 
dos blocos magnéticos nos cassetes que formam os polos magnéticos do ondulador. Um lote de blocos 
magnéticos, normais e de terminação, foi caracterizado magneticamente no laboratório de Ímãs. As 
informações de cada bloco são utilizadas nos algoritmos de sorting e shimming dos blocos magnéti-
cos utilizados na montagem dos cassetes. O procedimento é necessário para otimizar o perfil e as 
integrais de campo, garantindo que o desempenho do dispositivo esteja dentro do especificado. Um 
pequeno ondulador planar utilizando blocos do Delta foi construído e caracterizado na bancada Hall 
para a validação dos algoritmos (Figura 54). O grupo trabalhou também na definição das termina-
ções dos polos do ondulador e no projeto magnético das corretoras que devem ser instaladas com o 
ondulador para otimizar a sua operação com o feixe de elétrons.

Um outro foco de atuação foi no desenvolvimento e aprimoramento da infraestrutura necessá-
ria para a caracterização e medidas magnéticas dos onduladores. Um novo sensor Hall, adequado 
para o mapeamento do campo dos onduladores Delta, foi adquirido e caracterizado na bancada 
Hall de mapeamento de campo magnético (Figura 55). Para as medidas dos blocos magnéticos 
foram realizados melhoramentos na bobina de Helmholtz do laboratório de Ímãs. A bancada de fio 
esticado, que será utilizada para as medidas das integrais de campo dos onduladores, continuou 
a ser otimizada para atingir a resolução necessária para caracterizar os onduladores dentro das 
especificações e tolerâncias.

Figura 53 - 
Janela de monta-
gem da inter-
face gráfica de 
controle da mesa 
de montagem

Figura 54 - À esquerda, peque-
no ondulador planar montado 

e caracterizado para validar os 
algoritmos de sorting e shim-

ming; à direita, mesa para monta-
gem e aferição de subcassetes, 

parte da infraestrutura desenvol-
vida para a montagem dos Delta

Figura 55 - Novo sensor Hall 
em testes de validação de 
offset e de mapa de campo
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Alinhamento

Cavidade combinadora (CACO)

Em janeiro de 2021, foi realizada a primei-
ra rodada de alinhamento dos aceleradores do 
Sirius. Após extenso planejamento, uma equi-
pe de 24 colaboradores trabalhou diretamen-
te na operação que envolveu o refinamento do 
posicionamento de todos os componentes das 
linhas de transporte, booster, anel de armazena-
mento e front-ends das seis primeiras linhas de 
luz. O resultado para o anel de armazenamento 
pode ser visto na Figura 56 (zonas de tolerância 
expressas em verde translúcido).

Durante o primeiro semestre de 2021, deu-se 
continuidade a atividades de implementação 
de software e testes da estação sismográfica do 
Sirius. Além disso, a rede de sensores de tempe-
ratura e deformação estrutural encontra-se cole-
tando dados e os armazenando nos servidores do 
CNPEM. Discussões e preparação de infraestru-
tura para as estações meteorológicas estão em 

A cavidade combinadora visa suprir novas 
demandas necessárias e otimizar a amplificação das 
frequências com dimensões inferiores. Atualmente 
são utilizadas torres (1970,0mm x 1970,0mm x 
2106,0mm) contendo 16 módulos amplificadores. 
O modelo foi baseado em outros desenvolvimentos 
de cavidades combinadoras feitas por outros labo-
ratórios (ESRF, SPRING-8, CERN e NSLS-II). Foram 
realizados vários estudos para avaliar a viabilidade 
da fabricação devido a necessidade de garantir uma 
uniformidade entre as distâncias dos plugs radiais 
ao centro da Cavidade para alcançar a amplifica-
ção desejada. Entre eles, a fabricação através de um 
“blank” maciço e usinado, chapa única calandrada e 
diversas chapas unidas. Alguns dos modelos proje-
tados podem ser vistos na Figura 57.

andamento e espera-se o início de operação para 
o segundo semestre de 2021. A rede de sensores 
HLS (do Inglês, Hydrostatic Leveling System) foi 
validada nos últimos meses e vem sendo utilizada 
com sucesso no monitoramento de estabilidade 
da estrutura do Sirius desde então.

Após o alinhamento fino dos aceleradores, algu-
mas linhas de luz passaram por refinamento 
de posicionamento de seus componentes. Além 
disso, o alinhamento da linha IPÊ seguiu de forma 
intensa ao longo do primeiro semestre do ano, e 
atualmente a maior parte das cabanas A e B está 
alinhada. As instalações e nivelamento de compo-
nentes na estação experimental da linha encon-
tra-se em fase de execução. Novas linhas de luz 
também possuem atividades de instalação com 
apoio na área de alinhamento, como é o caso das 
linhas SABIÁ, IMBUIA, CEDRO e CARCARÁ, para 
citar alguns exemplos.

Figura 56 - 
Distribuição de erros 
de alinhamento e 
incerteza de medi-
ção para os graus de 
liberdade principais 
de cada imã de refe-
rência dos berços do 
anel do Sirius.

Figura 57 - estudos de viabilidade para fabricação da 
cavidade combinadora
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Estabilidade

Diversos trabalhos estão sendo desenvolvidos para melhorar a estabilidade do feixe de elétrons do 
Sirius para a fonte alcançar as especificações de projeto. O grupo de Conversores de Potência (CoP) 
iniciou os preparativos para uma campanha de caracterização das fontes realizando diversas medi-
das de ripple (ondulações na corrente de saída) em várias regiões do espectro de frequências a fim 
de verificar sua influência na estabilidade do feixe de elétrons. Da mesma forma, instalações foram 
coordenadas pelo grupo de Eletrônica (ELT) e realizadas para permitir melhor controle e monitora-
ção dos feixes de elétrons e de fótons, por exemplo, cabos para o sistema de correção de órbita rápida 
foram montados e tiveram sua instalação testada e cabos triaxiais para os sensores de posição de 
RX foram montados, instalados e aferidos. Ao fim da instalação, dentre cabos longos e curtos, quase 
500 lances de cabos terão sido instalados entre os racks de instrumentação, os ímãs corretores ou os 
sensores de posição de feixe de fótons do Sirius.

Já o grupo de Controles Avançados (GCA) iniciou os trabalhos de validação do hardware do sistema 
de correção de órbita rápida (FOFB – Fast Orbit Feedback). Foi finalizada a instalação da rede de fibra 
ótica que interconecta os 20 nós de controle do sistema FOFB, e iniciados os trabalhos de valida-
ção dos protótipos da fonte de corretora rápida (RTM-LAMP) e placa FPGA para implementação dos 
controladores (AFC v4), mostrados na Figura 59 ao lado do ímã corretor de órbita que será alimenta-
do pela RTM-LAMP.

A Figura 60 demonstra o tempo de resposta alcançado pela RTM-LAMP em testes de bancada, atin-
gindo a especificação de tempo morto menor que 5 microssegundos e banda passante para pequenos 
sinais de 10 kHz (constante de tempo de ~16 microssegundos).

Figura 58 - Exemplo de instalação definitiva de sensor de posição de feixe de RX, com cabos verde, amarelo, azul e branco

Figura 59 - Protótipo da fonte de corretora rápida RTM-LAMP (esquerda), placa FPGA controladora (centro) e ímã corretor (direita)
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As validações da placa FPGA dos controladores, 
AFC v4, foram concluídas e permitiram que fosse 
disparada a compra do lote final de 24 módulos a 
serem instalados no Sirius no segundo semestre 
de 2021. Diversos desenvolvimentos de firmwa-
re, gateware e software foram realizados para a 
AFC v4, tais quais: distribuição de dados em rede 
determinística a 3 Gbps por fibra ótica, malha 
de controle de corrente das corretoras rápidas 
RTM-LAMP e migração de firmware, software e 
gateware da versão de hardware de v3.1 para v4.

Figura 60 - Tempo de resposta da fonte RTM-LAMP

Figura 61 - Otimização do ponto de operação da cavidade de RF do Sirius

 | 81

Ainda relacionado à operação mais estável dos 
aceleradores, a fim de permitir a operação da cavi-
dade de RF do Sirius em um setpoint de tempe-
ratura de 36.5 °C, no qual se obtém uma região 
com menor impacto dos modos de ordem eleva-
da (HOM – high order modes) da cavidade, foram 
otimizados as malhas de controle do sistema de 
refrigeração. A Figura 61 demonstra a melhoria 
realizada permitindo uma melhor imunidade da 
temperatura da cavidade do Anel às variações no 
circuito de água gelada utilizado.
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Fontes de Corrente

Quase mil fontes de corrente operam de manei-
ra ininterrupta para manter o feixe de elétrons 
circulando nos aceleradores. Diversas melho-
rias foram realizadas neste semestre visando a 
correção de pendências de hardware e software 
das eletrônicas de controle, monitoramento e 
proteção das fontes de corrente do Sirius. A falha 
intermitente dos reles de saída das fontes de alta 
potência foi identificada e mitigada, também as 
falhas de comunicação entre eletrônicas auxi-
liares foram solucionadas e uma campanha de 
substituição de resistores de supervisão, por 
modelos que toleram maior temperatura, foi 
iniciada. Finalmente, estudos preliminares de um 

conversor isolado se encontram em andamento.

Uma nova gaveta de comando elétrico para as 
fontes de alta potência do booster teve seu desen-
volvimento finalizado e visa substituir as gave-
tas de comando em operação garantindo maior 
confiabilidade, visto que seus componentes 
(contator, temporizador, eletrônicas auxiliares 
etc.) contém mais recursos e são melhor protegi-
dos contra a ação de agentes externos.

Para as fontes de corrente refrigeradas a água 
estão sendo desenvolvidas proteções de policarbona-
to para proteger partes energizadas e está em estu-
dos uma maneira de detecção rápida de vazamentos.

Figura 65 - 
Modelo 3D 
do projeto 
da proteção 
contra vaza-
mento (esquer-
da) e eletrônica 
e proposta 
para detecção 
de vazamen-
tos nas fontes 
(direita)

Figura 64 - 
nova gaveta 
de comando 
para fontes do 
booster durante 
processo de 
montagem

Figura 63 - 
Rack de teste 
das fontes do 
booster onde 
são testadas 

parte das 
melhorias 

implementa-
das no Sirius 
(esquerda) e 

sala de fontes 
do Sirius 
(direita)

Figura 62 - 
Eletrônicas 
instaladas 
durante turnos 
de manutenção 
do Sirius
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Intertravamento

Automação, software e sistema de controle

Já para os o sistema de intertravamento dos 
aceleradores, teve início a montagem do painel a 
ser usado na sala de controle da máquina. Com a 
finalidade de atender às demandas da operação do 
Sirius, lógicas foram modificadas e uma documen-
tação abrangente foi elaborada. Discussões foram 
iniciadas juntamente a outras partes interessadas 

Passando à área de software, foram implementadas 
novas funcionalidades e corrigidos bugs em diver-
sos sistemas usados na sala de controle para a opera-
ção da máquina. Também foram iniciados projetos 
importantes, como o do sistema de arquivamento 
dos dados da correção de órbita rápida e o software 
para operação das cavidades de RF superconduto-
ras. Os servidores usados no sistema de controle do 
Sirius foram reconfigurados para melhor operação 
em cluster e agora atendem um maior número de 
casos de uso, e a implementação da redundância da 
rede do sistema de controle foi iniciada na parada de 
máquina de abril. 

O projeto SIMAR (Sistema de Monitoramento de 
Racks) teve sua primeira fase testada neste primeiro 

Figura 66 - Imagem do projeto 3D e fotos da montagem do painel de intertravamento para a sala de controle.

para definir as especificações que ainda faltavam 
para finalizar o sistema de intertravamento. 
Como resultado, alguns componentes adicionais 
já foram instalados. Ainda na área de automação, 
o projeto mecânico e elétrico dos painéis de inter-
travamento dos sistemas supercondutores de RF 
foi finalizado e está pronto para ser produzido.

semestre. Duas salas de rack do Sirius foram moni-
toradas. Esse sistema tem o objetivo de monitorar, 
atuar e/ou controlar periféricos e ambientes pré-de-
finidos. De fácil expansão, deverá ser ampliado para 
mais salas de rack ao longo do segundo semestre e, 
possivelmente, para outros pontos do Sirius. Layout 
de instalação das primeiras unidades em racks de 
engenharia do Sirius. Neste semestre a interface 
gráfica desenvolvida para o SIMAR foi disponibiliza-
da à comunidade da Engenharia e do LNLS um siste-
ma de leitura das variáveis EPICS da Sirius via aplica-
tivo de mensagens, projeto denominado EPICSTel. Os 
usuários podem consultar valores instantâneos de 
variáveis, cadastrar janelas de avisos bem como soli-
citar gráficos de um determinado espaço de tempo.

Figura 67 - 
Interface gráfi-
ca desenvolvida 
para o SIMAR
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O sistema de controle do Sirius é composto por centenas de nós computacionais baseados no siste-
ma embarcado BeagleBone Black (BBB). Como ferramenta para monitoramento desses dispositivos o 
projeto BBBread foi coleta dados, permite atuações remotas e disponibiliza visualmente essas infor-
mações para ampliar a confiabilidade do sistema e agilizar na identificação de problemas.

Injetores e sistemas pulsados

Nos primeiros meses de 2021 foi concluída a construção do pinger vertical, um magneto pulsado utili-
zado para estudos com o feixe de elétrons. O pinger inclui o magneto e o pulsador, que foram montados, 
caracterizados em bancada e foi instalado no anel de armazenamento em abril. Ao longo do semestre 
foram definidos o escopo e o local de instalação de uma bancada de testes de canhão, que será utilizada 
para testes de eletrônicas auxiliares reservas do canhão de elétrons do linac do Sirius e para estudos de 
operação do canhão. Como não há um canhão reserva para o Sirius, o canhão a ser utilizado na banca-
da é o que estava em operação no UVX, que foi construído no LNLS no final dos anos 1980. A bancada 
será instalada dentro do armário de um dos moduladores do linac do UVX, dentro do gradil do hall de 
klystrons do linac do Sirius (Figura 68). O canhão está sendo adaptado para operar com as eletrônicas 
e fontes do canhão do Sirius.

Foi realizado a revisão e atualização da documentação dos dispositivos pulsados e do canhão do linac 
do Sirius, e do parque de peças reservas desses equipamentos. O objetivo foi identificar e buscar soluções 
para possíveis fragilidades na operação do linac. Foram realizadas modificações no canhão e dos modula-
dores para disponibilizar mais informações sobre o estado desses equipamentos aos sistemas de contro-
le e intertravamento, e foi implementado um procedimento para rampa automática de aquecimento do 
cátodo do canhão. 

Estão em andamento estudos para procurar reduzir o campo de fuga dos septa. Um protótipo do 
septum de injeção no booster foi instalado na bancada de medidas magnéticas pulsadas, buscando 
simular as condições da instalação no túnel do Sirius e identificar as razões da fuga de campo, que tem 
impacto negativo no processo de injeção no Sirius. Os estudos estão em andamento.

Figura 68 - Área de testes do canhão de 
elétrons em processo de montagem.

Radiofrequência

Os trabalhos no grupo de Radiofrequência durante o primeiro semestre tiveram três focos principais. 
O primeiro deles foi relacionado com os preparativos para a instalação das cavidades supercondutoras 
do anel de armazenamento. Essas cavidades estão em fase final de fabricação na Alemanha, uma delas 
já aprovada no teste de aceitação na fábrica no segundo semestre de 2020. Com a contratação da aqui-
sição da planta criogênica, a previsão de instalação das cavidades é 2023, após o comissionamento da 
planta. Ao longo do semestre foi finalizado o projeto da estrutura das novas torres. Foram introduzidas 
algumas modificações no projeto das torres já construídas de modo a facilitar a movimentação das 
torres. As estruturas e outros componentes mecânicos foram encomendados e as eletrônicas de aqui-
sição de medidas de corrente e potências de RF foram montadas e caracterizadas. Além disso foram 
realizados os preparativos para a montagem do segundo sistema de LLRF. A montagem das duas torres 
deve ser iniciada no início do segundo semestre.
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A segunda frente de trabalho foi no desenvolvimento de um novo módulo amplificador e estudos de 
divisores e combinadores de RF para as quatro últimas torres do sistema de RF do anel. Utilizando 
protótipos montados no próprio laboratório, o módulo foi otimizado para operação em 800 W (Figura 
69). O novo módulo entrega mais potência, é mais eficiente e tem um ganho maior que os módulos anti-
gos. O protótipo permitiu validar as simulações eletromagnéticas e térmicas realizadas, e já foi modifi-
cado para reduzir a temperatura dos componentes críticos nessas condições de operação. Isso envolveu 
mudanças na blindagem e na refrigeração dos módulos. Foram realizados estudos para a construção de 
um protótipo de cavidade combinadora para as novas torres (Figura 70). A maior potência dos módulos 
torna menos atraente a utilização do esquema de utilização utilizados nas quatro primeiras torres.

A terceira frente de trabalho foi acompanhar a operação do Sirius e participar das tentativas de 
aumentar a corrente armazenada no anel. A operação com correntes mais elevadas tornou necessária 
a instalação de monitorações adicionais na cavidade para monitorar possíveis efeitos dos modos exci-
tados pelo feixe na janela de quartzo e no acoplador de potência.

Figura 69 - Novo módulo amplificador: potência de 850 W, eficiência de 65,5% e ganho de 22,5 dB.

Figura 70 - Estudo 
para uma cavidade 
combinadora para 
80 módulos, 64 
kW de potência.
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Linhas de Luz

O primeiro semestre de 2021 foi marcado pelo 
início da construção e instalação das linhas de luz da 
fase I-B (Figura 71) do Sirius (IMBUIA, CEDRO, SAPÊ, 
QUATI, JATOBÁ, PAINEIRA, SABIÁ e SAPUCAIA). 
Entretanto, o ritmo de construção das linhas SAPÊ, 
SAPUCAIA, QUATI, JATOBÁ e CEDRO foi reduzido 
substancialmente por falta de recursos financeiros 
do projeto, mantendo apenas a construção das linhas 

IMBUIA, PAINEIRA e SABIÁ, que serão detalhadas à 
frente. Estas 3 linhas foram selecionadas em função 
do estágio de construção em que se encontravam e 
pelo investimento necessário para conclusão. Estão 
sendo mantidas atividades e investimentos menores 
nas demais linhas da fase I-B, embora em um ritmo 
mais lento e apenas em componentes que estão no 
caminho crítico dos seus projetos.

A linha de diagnóstico de feixe de elétrons, nomeada CARCARÁ, também está sendo montada. Esta linha 
possui um ramo de raios-X (CARCARÁ-X) e outro de luz visível (CARCARÁ-V) e, embora não seja uma linha 
para experimentos de usuários, ela permitirá que o grupo de aceleradores monitore características do feixe de 
elétrons de forma contínua e melhore o comissionamento e operação do anel de armazenamento. 

Na linha PAINEIRA (dedicada à difração de pó), a instalação das cabanas de proteção radiológica, 
produzidas por uma empresa brasileira, encontram-se em fase de instalação (Figura 72) e os sistemas 
de detecção em fase de finalização, com partes importadas aguardando liberação de cotas de importa-
ção para embarque no exterior. Não obstante, a maior parte dos componentes da linha se encontram 
no laboratório e aguardam a sequência de instalações. 

A instalação da cabana ótica da linha SABIÁ (dedicada ao dicroismo circular magnético e Imagem por fotoe-
missão de elétrons), única cabana de aço necessária nesta linha, também teve início recentemente (Figura 73). 

Figura 71 - Disposição das linhas das fases 
I-A, I-B e II e suas respectivas fases de 
implantação.

Figura 72 - Cabanas da 
linha PAINEIRA (Difração 
de pó) em instalação

Figura 73 - Início da 
instalação da cabana 
ótica da linha SABIÁ 

(dicroismo circular 
magnético e Imagem por 
fotoemissão de elétrons).
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A conclusão parcial da instalação da linha IMBUIA (micro e nano espectro-microscopia infravermelho) 
está prevista para o fim de julho de 2021. Atualmente a infraestrutura já está operacional (A/C, gases, 
iluminação, rede e alimentação) e os componentes ópticos e de vácuo em preparação (Figura 74). Em breve 
as cabanas estarão prontas para receber os microscópios, que inicialmente operarão em modo off-line, 
com fontes auxiliares de radiação. A conclusão da instalação com a extração de luz síncrotron se dará 
quando for recebido o espelho refrigerado que está também prestes a embarcar do exterior.

Figura 74 - (esq.) Cabanas da linha IMBUIA (micro e nano FITR) instaladas e (dir.) o sistema ótico de extração do feixe 
de IR sendo preparado para instalação.

Figura 75 - (esq.) Imagens espectrais de hifas de fungos obtidas por microscopia de IR em campo inteiro ( full-field) no 
microscópio da linha a IMBUIA. (dir.) Espectros pontuais micrométricos das hifas submetidas a diferentes ambien-
tes químicos.

Enquanto a linha IMBUIA é preparada para instalação dos microscópios de infravermelho, estes siste-
mas experimentais têm sido comissionados em experimentos internos do CNPEM, utilizando fontes de 
radiação convencionais. Ainda que estas fontes sejam mais limitadas que o feixe de luz síncrotron, os 
experimentos de comissionamento permitirão uma transição para operação para usuários mais rápida 
quando as instalações estiverem concluídas. A Figura 75 exibe imagens full-field de micro-IR nas faixas 
espectrais de lipídeos, proteínas e DNA de hifas de fungos. Estes micro-organismos são centrais em 
pesquisa em andamento sobre compostos orgânicos voláteis em alternativa aos agrotóxicos. Os dados 
a seguir foram coletados em proposta interna realizada pela pesquisadora Juliana Velasco do LNBR. 
As imagens revelam uma distribuição bioquímica de diferentes componentes celulares e dá uma visão 
geral da composição destes fungos. Para uma análise espectral mais detalhada, foram obtidos espec-
tros pontuais micrométricos das hifas submetidas a diferentes ambientes químicos (Figura 75dir.). 
Estas medidas foram decisivas na indicação de uma alteração no DNA, uma hipótese importante do 
trabalho. Os resultados serão submetidos em breve para revista da área.
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Neste semestre prosseguiu-se também a instalação e comissionamento das linhas de luz da fase 1-A 
do Sirius (MANACÁ, CATERETÊ, CARNAÚBA, MOGNO, IPÊ e EMA).  Além da linha MANACÁ, que já se 
encontra em comissionamento científico, as linhas CATERETÊ e CARNAÚBA estão passando também do 
comissionamento técnico para o científico, com experimentos que serão detalhados neste relatório, e na 
expectativa de receber os primeiros usuários de comissionamento. 

Os desenvolvimentos na linha MANACÁ continuaram em paralelo com os experimentos de usuários. 
Durante o primeiro semestre de 2021 ocorreu a instalação e comissionamento do robô de entrega de 
amostras da linha, e os usuários já estão se beneficiando desta melhoria. Com isso, em cada sessão de 
coleta de dados, 48 amostras podem ser carregadas por vez no dewar de nitrogênio líquido, e toda a opera-
ção é controlada por meio da interface gráfica MXCube (Figura 76). As principais vantagens deste sistema 
são a rapidez na coleta de dados, visto que o usuário não precisa entrar e sair da cabana experimental a 
cada coleta, e é o primeiro passo para a implementação de coletas no modo totalmente remoto. Essa é 
uma opção que será muito explorada em medidas de várias linhas de luz do Sirius.

A linha CATERÊ, com instrumentação dedicada a imagens por espalhamento coerente e com resolução 
temporal, teve todos os esforços concentrados neste semestre em obter as primeiras imagens tridimensio-
nais com resolução de nanômetros. Os resultados nos primeiros meses de medidas em 2021, obtidos com 
tomografias de cubos micrométricos de zeólitas pelo modo de difração coerente com onda plana (pwCDI), 
foram muito promissores. Entretanto, a reconstrução computacional das imagens 3D a partir dos dados 
de difração obtidos na linha de luz evidenciaram diversos problemas ligados a fontes de ruído de diversas 
origens, desde o feixe de elétrons até os elementos óticos da linha.

Figura 76 - (esq.) Visão geral do 
sistema robótico (dir.) da linha 
MANACÁ (MX) Usuária utilizando 
o sistema na sua coleta de dados.

Figura 77 - Melhorias obtidas nas medidas de difração coerente após a campanha de realinhamento ótico e redução 
de fontes de ruído na linha CATERETÊ.

Relatorio Semestral_21-v02.indd   88Relatorio Semestral_21-v02.indd   88 16/08/21   17:1016/08/21   17:10



 | 89

Com uma campanha detalhada de revisão de todos os subsistemas, que consumiu praticamente todo 
restante do semestre, diversos dos problemas foram identificados e sanados (Figura 77). Entretanto, 
foi identificado uma origem de ruído relacionada a contaminação no cristal monocromador da linha 
que ainda não pôde ser resolvido. Pelo monitoramento feito ao longo do ano, é possível observar que o 
problema provavelmente não teve origem em nenhum evento singular, mas vem evoluindo lentamente 
até chegar no ponto crítico que atualmente dificulta muito o uso do monocromador da linha.  Embora 
já tenhamos cristais para reposição, optamos por fazer o by-pass do monocromador e continuar com as 
medidas sem interrupção.

Com o by-pass no monocromador, o que limita a resolução das imagens, ainda foi possível obter 
imagens de resolução manométrica através de uma adaptação do método de medida de difração 
coerente, com uso de pinhole. O novo método, proposto pelo grupo de computação científica, é uma 
nova versão mais robusta e menos sensível às flutuações do feixe de elétrons que ainda limitam os 
experimentos com coerência. Algumas das imagens bidimensionais (com fase e amplitude) do padrão 
Siemens Star é exemplificado na Figura 79. Estas medidas permitiram otimizar as condições de reso-
lução da linha de luz e agora estão sendo estendidos para imagens 3D, em particular de células.

Figura 78 - Contaminação do cristal monocromador da CATERETÊ, responsável por uma das maiores fontes de 
ruído nos experimentos realizados até agora.

Figura 79 - Fase e Amplitude de resolução nanométrica do 
padrão da Siemens Star obtido na linha CATERETÊ.
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As atividades de comissionamento da linha CARNAÚBA se concentraram na estação TARUMÃ de 
nanoprobe, a primeira da linha a ser comissionada (Figura 80). A estação conta com uma grande varie-
dade de detectores de raios-X integrados simultaneamente nos experimentos com imagem por varre-
dura do feixe de raios-X. 

Um exemplo deste tipo de imagem do padrão de calibração Siemens Star (semelhante ao usado na linha 
CATERETÊ), obtida nos experimentos de comissionamento com resolução nanométrica é apresentado 
na Figura 81. Enquanto a resolução de fluorescência é limitada pelo tamanho do feixe no foco (que pode 
chegar a cerca de 100 nm), na pticografia essa resolução pode ser ampliada explorando o efeito de coerên-
cia do feixe de luz síncrotron do Sirius.

No estágio atual de comissionamento, embora o feixe ainda esteja maior do que o esperado nomi-
nalmente, já é possível se obter mapeamento químico de amostras complexas como a de raízes no 
solo. Isso demonstra que a linha está pronta para iniciar o comissionamento científico. Estes experi-
mentos mais desafiadores permitirão identificar as necessidades de otimização da linha com amos-
tras reais de usuários.

Figura 81 - Imagem 
de varredura na 

linha CARNAÚBA, 
medindo simultane-
amente fluorescên-

cia e pticografia.

Figura 82 - Imagem 
de fluorescência de 
uma amostra de raiz 
e solo obtida na linha 
CARNAÚBA, com 
correlações de posi-
ção entre diferentes 
elementos químicos.

Figura 80 - Estação 
Tarumã montada para 
os primeiros experi-
mentos da CARNAÚBA 
(nanoprobe de raios-X).
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A linha EMA (dedicada a experimentos em condições extremas), teve seus primeiros experimentos 
(difração em altas pressões) realizados no fim de 2020 com um setup experimental provisório. Na sequ-
ência, durante o primeiro semestre de 2021, foi iniciada a instalação do setup definitivo de altas pres-
sões e temperaturas extremas (Figura 83), que será concluído até outubro deste ano. 

O sistema de aquecimento por laser que será usado no setup experimental 1 da EMA (Figura 83) para 
se estudar amostras submetidas a condições extremas de temperaturas de milhares de graus e pres-
sões de milhões de atmosferas, também foi comissionado neste semestre e preparado para operação 
após sua instalação (Figura 84). O painel direito da Figura 84 mostra a temperatura atingida em uma 
folha de Pt (uma amostra de 5 micrometros de espessura, como no inset da figura). A temperatura 
máxima de 3200K obtida neste experimento coincide com a temperatura de fusão da Pt nesta pressão.

Durante o comissionamento da ótica da linha EMA também foram detectados problemas no mono-
cromador DCM que já foram resolvidos (Figura 85) e a linha aguarda recuperação da pressão de vácuo 
para reiniciar o comissionamento com feixe.

Figura 83 - Imagens do estado atual e do projeto final do setup 1 da linha EMA (condições extremas).

Figura 84 - (esq.) Montagem do sistema de laser heating para testes em laboratório. (dir.) Temperatura atingida pelo 
setup em uma amostra de Pt em pressão de 20 GPa.

Figura 85 - Correções e melhorias sendo executadas no monocromador HD-DCM da linha EMA.
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A instalação dos experimentos de XPS e RIXS da linha IPÊ também estão próximos de serem concluí-
dos para início de comissionamento no segundo semestre. No entanto, recentemente foram detectados 
problemas de vazamento no sistema de refrigeração de um dos elementos óticos do monocromador 
PGM que interromperam por cerca de 2 a 3 meses a continuidade do comissionamento técnico. Os 
problemas foram solucionados e o comissionamento com feixe nestas linhas será retomado no início 
do segundo semestre. 

A montagem da linha MOGNO (micro-CT em alta energia) seguiu com a conclusão da instalação da 
infraestrutura das cabanas da linha e com a montagem do sistema ótico da primeira cabana a partir 
de agosto. A montagem do sistema ótico de focalização tipo KB foi postergado por um atraso conside-
rável desencadeado devido ao rompimento contratual do fornecedor estrangeiro das multicamadas 
focalizantes da linha. O problema se originou com dificuldades técnicas e de limitações de recursos 
humanos da empresa alemã, selecionada para fabricação, que se agravaram durante a pandemia. O 
fornecedor desistiu do contrato, recebeu as devidas penalidades contratuais, e uma nova empresa japo-
nesa foi contratada para entregar os sistemas indispensáveis para finalização da linha. A entrega está 
prevista para o início do próximo semestre. 

Dando continuidade à instalação de infraestrutura de laboratórios para preparação de amostras 
de usuários, foram também iniciadas as instalações de mais 4 laboratórios nas áreas de extensão do 
prédio do Sirius, que serão concluídas no segundo semestre (Figura 87).

De forma geral, todas as áreas do projeto do Sirius (e inclusive de outros síncrotrons do mundo) 
sofreram com atrasos no fornecimento de componentes e com o aumento de custos de insumos (como 
o aço) gerados pela pandemia. Entretanto, levando-se em consideração estas dificuldades globais, foi 
possível manter o projeto Sirius em ritmo relativamente acelerado. Mais recentemente, o gargalo no 
recebimento de vários destes componentes não tem sido atrelado apenas aos atrasos de fornecedores, 
mas também na liberação de cotas nacionais de importação. Diversos componentes necessários para 
continuação das montagens aguardam embarque assim que as cotas de importações forem liberadas.

Figura 86 - (esq.) 
Vista interna 
da cabana ótica 
da linha IPÊ 
(Espectroscopias 
de Espalhamento 
Inelástico e de 
foto emissão) 
e (dir.) a parte 
interna do mono-
cromador PGM 
onde foi detecta-
do o vazamento 
na junção entre 
o silício e o aço 
inoxidável (SS)

Figura 87 - Áreas de instalação dos novos laboratórios de preparação e pré-caracterização de amostras
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As demais linhas que foram postergadas por limitações orçamentárias tiveram uma evolução mais 
lenta, cadenciada pelo investimento de recursos apenas em alguns dos componentes mais relacionados 
ao caminho crítico dos seus projetos.

O layout óptico da linha CEDRO (dedicada ao dicroísmo circular para biologia estrutural) e o seu 
acoplamento ao espectrômetro de UV (OLIS), selecionado e customizado para a linha de luz, foi conclu-
ído e uma customização do espectrômetro DSM 20 foi solicitada à empresa OLIS em março de 2021. O 
projeto consiste na abertura de uma porta adicional lateral para a entrada da radiação sincrotron no 
monocromador (mantendo a lâmpada convencional como fonte alternativa). De forma geral, o layout 
ótico necessário para levar o feixe de luz síncrotron para esta linha foi baseado no layout da linha 
IMBUIA, com espelhos compatíveis com a faixa de radiação UV onde os experimentos são feitos na 
CEDRO (Figura 88). Na adaptação feita no espectrômetro de dicroísmo circular, o primeiro espelho que 
direciona o feixe da fonte às grades difrativas será removível de forma que o feixe da radiação síncro-
tron possa atingir diretamente a primeira grade do monocromador.

Outro projeto que manteve continuidade, porém em ritmo mais lento, foi o da linha SAPUCAIA dedi-
cada a técnica de SAXS. A cabana ótica desta linha foi encomendada e o túnel de espalhamento está 
em fase final de produção e será concluído em outubro. O detector desta linha também foi entregue 
(conforme apresentado na seção de subsistemas).

Figura 88 - Layout ótico da linha CEDRO, baseado na linha IMBUIA, e detalhe da adaptação feita no espectrômetro OLIS.

Figura 89 - Tunel 
de SAXS da linha 
SAPUCAIA em 
montagem

Subsistemas de aquisição e processamento de dados

Um destaque para os subsistemas das linhas do Sirius foram as primeiras imagens dos detectores 
Mobibix com sensores de CdTe (Figura 90). Os sensores de Si normalmente empregados nos detectores 
de raios-X das linhas de luz de síncrotrons são capazes de detectar raios-X até cerca de 20 keV. Acima 
destas energias são necessários sensores em elementos químicos mais pesados como os baseados em 
CdTe.  Estes sensores permitem a imagem com raios-X de altas energias, com alta eficiência e serão 
empregados na linha MOGNO.
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Subsistemas das linhas de luz

Ao longo do primeiro semestre de 2021, vários dos subsistemas foram comissionados nas linhas de 
luz. Um dos principais destaques foi o comissionamento do HD-DCM, cujos resultados estão sendo 
apresentados na conferência MEDSI 21. Embora o limitante de medida seja ainda a estabilidade do feixe 
de elétrons, os resultados obtidos até aqui (Figura - 93) indicam uma alta reprodutibilidade e estabili-
dade em acordo com a especificação de projeto.

Outro destaque foi o recebimento do segundo detector de 10 milhões de pixels que está em comis-
sionamento no laboratório de detectores (Figura 91). Este detector é idêntico ao usado atualmente na 
linha CATERTÊ, em vácuo, e será usado na linha SAPUCAIA.

Para o comissionamento dos detectores em 2021 foi desenvolvida também uma câmara de vácuo, 
com proteção radiológica suficiente para o comissionamento com raios-X (Figura 92).

Figura 91 - Segundo 
detector piMEGA 540D 
entregue pela empresa 
piTEC e em comissio-
namento no laborató-
rio de detectores.

Figura 92 - Nova câmara 
de testes de detectores 

de raios-X.

Figura 90 - 
Imagens de raios-X 
de alta energia 
obtidas com o 
Mobibix de CdTe.

Figura 93 - 
Resultados de 
comissionamen-
to do HD-DCM 
(da publicação 
Geraldes, et. al 
que será apresen-
tada na MEDSI 21).
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Obras civis, Infraestrutura e Manutenção

Apesar do Sirius ter um prédio recém construído, algumas mudanças já foram necessárias ao longo desse 
primeiro semestre de 2021. A sala de controle, que operou provisoriamente ao lado no Linac, foi transferi-
da para o local originariamente previsto, com toda a infraestrutura de cabeamento, mobiliário e monitores. 
Diversas salas sofreram alterações para receber novos grupos e foram realizados estudos de adequação de 
um dos espaços ainda não ocupados em uma sala auditório para as reuniões do Conselho administrativo do 
CNPEM, incluindo projeto de adequação da renovação de ar. Diversas salas de apoio às Linhas de Luz também 
passaram por um processo de readequação e foi realizado o projeto arquitetônico de uma sala especial para 
sistemas criogênicos da Linha EMA, incluindo projeto da instalação elétrica, cabeamento estruturado e detec-
ção de incêndio. Ainda em relação às Linhas de Luz, foi elaborado um projeto de exaustão de gases para os labo-
ratórios de apoio e ampliado o número de conexões nas linhas de distribuição de água gelada e de processo.

Além de mudanças e pequenos novos projetos, a gestão das garantias da obra junto à construto-
ra demandou bastante trabalho e acompanhamento. Na área de infraestrutura geral do prédio, pode-
mos destacar a Implementação e teste das funções TAL (Transferência Automática de Linha) e TPPM 
(Transferência Programada com Paralelismo Momentâneo) na Subestação de Alta Tensão do CNPEM. 
Com as novas funcionalidades, reduz-se ainda mais a indisponibilidade de energia no campus. Foram 
realizadas também ações de melhorias de estabilidade térmica no ar-condicionado da blindagem do 
Sirius, compreendendo em ações de recuperação e calibração de atuadores, recuperação do sistema de 
reaquecimento e adequação da lógica de controle. Tivemos ainda a elaboração de projetos e execução de 
modificações de instalações elétricas de iluminação e força e de distribuição de cabeamento estruturado 
em atendimento a alterações de layout no Sirius, correções de incompatibilidades no sistema de detec-
ção de incêndio e integração à rede de controle dos Skids de estabilização térmica das cavidades de RF e 
estruturas aceleradoras. Foram investidas também muitas horas de testes no sistema de ar-condicionado 
da blindagem com o intuído de aumentar a estabilidade térmica.

Outra atividade importante realizada no primeiro semestre foi a elaboração dos estudos de implantação da 
planta criogênica para fornecimento de hélio líquido para as cavidades supercondutoras, acompanhada de 
longas discussões técnicas e comerciais com os fornecedores.

Descomissionamento do UVX

Neste primeiro semestre de 2021, foi dado início ao processo de descomissionamento do UVX. Para o 
sistema de vácuo, o primeiro passo consistiu no arejamento de alguns setores do anel de armazenamento 
de elétrons para a remoção de vários componentes que terão uso imediato ou em curto prazo. Os primeiros 
componentes de vácuo removidos foram os sensores de vácuo, válvulas e bellows (Figura 94). Os trechos 
especiais que contém os elementos de inserção, a cavidade de RF e o sistema de injeção foram mantidos em 
vácuo aguardando uma futura retirada. 

Foi realizado também a remoção do canhão de elétrons do Linac do UVX. O componente foi levado para o Sirius 
onde está sendo preparada uma área para testes e estudos de sistemas injetores que fará uso desse canhão.

Todos os componentes do UVX estão sendo catalogados e serão armazenados aqueles com possibi-
lidade de utilização futura. Para os demais estão sendo elaborados os documentos necessários para 
chamadas públicas com o intuito de encontrar a melhor destinação. 

Figura 94 – Itens 
de vácuo já remo-
vidos do UVX: a) 
válvulas, sensores 
e eletrônicas; 
b) canhão de 
elétrons do Linac.

Relatorio Semestral_21-v02.indd   95Relatorio Semestral_21-v02.indd   95 16/08/21   17:1116/08/21   17:11



96 | Relatório Semestral 2021

4

Relatorio Semestral_21-v02.indd   96Relatorio Semestral_21-v02.indd   96 16/08/21   17:1116/08/21   17:11



 | 97

Este capítulo descreve as principais 
ações relacionadas à promoção da 
inovação por meio de parcerias em 
PD&I com empresas dos setores produ-
tivos, transferências de tecnologias e 
materiais e prestação de serviço tecno-
lógico de alta complexidade.

APOIO À
GERAÇÃO DE 
INOVAÇÃO
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Apoio à Geração de Inovação

Avaliação de luz no espectro de UVC distante
como agente virucida de SARS-CoV-2

Desenvolvimento de fármacos anticâncer e 
de dermocosmético a partir da biodiversidade brasileira

Desenvolvimento de novo método alternativo ao uso de animais para avaliação 
de toxicologia sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais

A colaboração em desenvolvimento do CNPEM/
LNBio com a Vale e o Instituto Tecnológico Vale 
(ITV), com apoio Embrapii, investiga o uso da radia-
ção UVC-distante para inativação do vírus SARS-
CoV-2 em janela de espectro segura, sem causar 
danos à pele e aos olhos humanos. Este projeto 
representa uma oportunidade para a construção 

Os projetos de “Desenvolvimento de insumo 
farmacêutico ativo (IFA) com ação terapêutica 
anticâncer e de desenvolvimento de dermocos-
mético, a partir da biomassa vegetal”, realizados 
em parceria com a empresa Phytobios e o Aché 
Laboratórios, e apoio da Embrapii, estão avançan-
do no seu desenvolvimento, obtendo resultados 
promissores e caminhando para uma conclusão 
bem-sucedida em 2022. No primeiro semestre de 
2021, o projeto de desenvolvimento do fármaco 
anticâncer iniciou o ciclo de otimização química 

O projeto realizado pelo CNPEM/LNBio em 
colaboração com a Natura e cofinanciamento 
Embrapii, visa o desenvolvimento de uma meto-
dologia alternativa para ensaios de toxicologia 
utilizando a tecnologia de sistemas microfisio-
lógicos humanos através do cultivo simultâneo 
de 3 modelos de culturas tridimensionais (pele, 
fígado e barreira intestinal) em Chips microfluí-
dicos. O projeto avançou no primeiro semestre de 
2021 para a finalização da construção dos mode-
los de esferoides de fígado e de barreira intesti-
nal, para a realização de testes nos Chips, além 

Saúde Humana

de equipamentos dedicados à descontaminação do 
ar e de superfícies em ambientes com a presença de 
seres humanos sem a necessidade de equipamentos 
de proteção pessoal adicionais. Os resultados até o 
momento indicam que o espectro em estudo é tão 
eficaz quando UVC-254nm em inativar o vírus sem 
gerar lesões no DNA com potencial mutagênico.  

de produtos naturais identificados a partir da 
biodiversidade brasileira, baseado em dados de 
cristalografia de proteínas obtidos nas linhas 
do antigo acelerador UVX e na linha Manacá do 
Sirius.  No projeto Dermocosmético, os avanços 
ocorreram nos estudos fenotípicos de um dos 
extratos otimizados em modelos de pele huma-
na reconstituída, desenvolvidas pelo LNBio, nos 
estudos para melhoria no processo produtivo e 
na identificação de marcadores de atividade de 
outros dois extratos.

de testes de citotoxicidade, microscopia óptica e 
confocal, avaliando o consumo de glicose e q-PCR 
para a caracterização dos modelos separados. Este 
projeto também teve a colaboração do Núcleo de 
Engenharia e Tecnologia do CNPEM, com o proje-
to de um micro molde em resina maleável utiliza-
do para produção de esferoides. Adicionalmente, 
foram traçados os delineamentos experimentais 
para as próximas etapas do projeto, que incluem 
a inserção dos modelos 3D nos Chips, seus trata-
mentos com agentes tóxicos e testes e a extração 
do material genético.

Relatorio Semestral_21-v02.indd   98Relatorio Semestral_21-v02.indd   98 16/08/21   17:1116/08/21   17:11



 | 99

Estratégias enzimáticas para 
combustíveis avançados 

Desenvolvimento de um biorreagente seletivo
para flotação reversa de minério de ferro

Desenvolvimento de enzima para nova rota
biotecnológica de produção de bioplásticos

O desenvolvimento de fontes alternativas de 
energia limpa e renovável para a matriz energéti-
ca tem sido pauta prioritária na agenda de susten-
tabilidade global. Uma das iniciativas do CNPEM 
para contribuir com essa agenda é o projeto reali-
zado pelo LNBR em parceria com a Sinochem 
Petróleo Brasil, com cofinanciamento Embrapii, 
voltado ao desenvolvimento de estratégias enzi-
máticas para a produção de biocombustíveis 
avançados, atuando em duas frentes principais. 
A primeira, envolve o desenvolvimento de uma 
plataforma microbiana otimizada para a obtenção 
de açúcares a partir de bagaço de cana-de-açú-
car, matéria prima promissora para a produção 
de bioprodutos. No primeiro semestre de 2021, a 
plataforma fúngica foi modificada racionalmente 
através de ferramentas de engenharia genética, 
envolvendo modificações como a adição de um 
alvo prospectado previamente dentro do projeto. 
Com essas modificações foi possível melhorar a 

Durante o beneficiamento do minério de ferro 
são utilizados reagentes químicos sintéticos com 
o objetivo de interagir e modificar a superfície 
mineral de modo a facilitar a separação dos mine-
rais de ganga, material que se encontra mistu-
rado com o mineral desejado, por flotação. Esses 
reagentes apresentam um custo elevado, podem 
ser tóxicos e ter uma baixa seletividade depen-
dendo da condição de processo utilizada. Neste 
sentido, o projeto de pesquisa entre o CNPEM/
LNBR, a Vale e o Instituto Tecnológico Vale (ITV), 
com o cofinanciamento da Embrapii, foi assina-
do em dezembro de 2020 e iniciado em janeiro de 

Em janeiro de 2021, foi estabelecida a colaboração 
em pesquisa e desenvolvimento entre a Braskem e o 
CNPEM/LNBR, com cofinanciamento Embrapii, que 
tem como principal objetivo o desenvolvimento de 
enzimas com atividade otimizada para a produção 
de químicos aromáticos precursores para produção 

Biocatalisadores

Bioprodutos e Bioprocessos

performance de sacarificação de bagaço de cana-
-de-açúcar pré-tratado pelo coquetel enzimático.

A segunda frente do projeto visa desenvolver uma 
rota bioquímica para a produção de hidrocarbone-
tos renováveis, alcanos e alcenos de cadeia média 
e longa que possuem propriedades físico-químicas 
similares aos combustíveis fósseis convencionais. 
As olefinas (alcenos terminais) são bases químicas 
importantes para produção de polímeros, ferti-
lizantes e surfactantes, apresentando alto valor 
comercial. Algumas bactérias produzem olefinas 
pela descarboxilação de ácidos graxos. Neste projeto 
foram estudadas novas descarboxilases ainda não 
descritas na literatura, a fim de se investigar carac-
terísticas estruturais e bioquímicas que possibili-
tem a compreensão da reação e permitir o aumento 
na produção de alcenos. Três novas descarboxilases 
foram encontradas, com potencial de serem utiliza-
das em diversas aplicações industriais.

de bioplásticos. Neste primeiro semestre, foram 
realizadas atividades de prospecção de novos alvos, 
por meio de análises de Bioinformática, e foram 
iniciadas análises estruturais e simulações compu-
tacionais para direcionar as atividades subsequen-
tes de engenharia dos alvos iniciais identificados. 

2021 com objetivo desenvolver um reagente cole-
tor para a flotação reversa de minério de ferro que 
seja de origem biológica, que apresente alta seleti-
vidade para os principais contaminantes (quart-
zo e caulinita) e tenha baixo impacto no meio 
ambiente. No primeiro semestre de 2021, análises 
foram realizadas para avaliar as propriedades físi-
co-químicas de reagentes aplicados na flotação do 
quartzo. A partir das informações obtidas, foram 
propostas novas moléculas que serão analisadas 
quanto a sua interação com os principais minerais 
presentes no minério de ferro (quartzo, hematita 
e caulinita) e a efetividade no processo proposto.
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Aprimoramento do processo
de extração de ácido cítrico

Em abril de 2021, firmou-se a colaboração 
em pesquisa e desenvolvimento entre a Tate & 
Lyle Brasil S.A. e o LNBR, com cofinanciamen-
to Embrapii, tendo como principais objetivos 
avaliar os pontos críticos e aprimorar o processo 
de produção industrial do ácido cítrico, utilizan-
do-se de dados de rotina, coletados na própria 
empresa, e de simulações de condições em escala 
de laboratório. No momento, o projeto se encontra 

em fase de coleta de dados e amostras na unidade 
industrial, e os experimentos em bancada estão 
sendo desenhados de forma a abordar algumas 
questões para linha de base dos dados industriais. 
Paralelamente, esforços estão sendo dedicados à 
avaliação de dados de experimentos realizados 
pela empresa no ano anterior ao projeto, com 
vistas a entender quais seriam as variáveis de 
maior impacto nas avaliações.

Desenvolvimento das etapas críticas do processo
de produção de etanol de segunda geração

Plataforma HS-GC/MS para a análise de voláteis
promotores de crescimento vegetal

O projeto realizado pelo CNPEM/LNBR em 
cooperação com a Petrobras e cofinanciado pela 
Embrapii, tem como objetivo central o desenvolvi-
mento de uma rota de produção de etanol celulósi-
co para biomassas do setor sucroenergético, reali-
zando diversos estudos, em escalas laboratorial e 
piloto, e integrando os resultados em modelos de 
cenários industriais para avaliações técnico-econô-
micas e ambientais. No primeiro semestre de 2021, 
foram concluídos os estudos de escalonamento da 

O projeto, financiado pela FAPESP e pela empre-
sa Agilent Technologies (pesquisa em parceria 
para inovação tecnológica), compreende o estudo 
de compostos orgânicos voláteis (COVs) bacteria-
nos como promotores de crescimento vegetal. O 
estudo já isolou bactérias capazes de promover 
o crescimento de plantas modelos, que são boas 
plataformas para pesquisa básica. Com vistas à 
aplicabilidade destas bactérias na agricultura, 
faz-se necessário obter microrganismos promis-
sores que também promovam o crescimento 
de culturas agrícolas. Neste sentido, anterior-
mente foram isoladas bactérias que promovem 
o crescimento do arroz pela produção de COVs, 
gerando um aumento do peso seco da parte área 
desta importante cultura agrícola de até 70%. 
Adicionalmente, foi possível identificar bactérias 

Biocombustíveis

Utilização Sustentável de Biomassa

etapa de hidrólise enzimática em reator de 300 
litros. Também foram concluídos os experimentos 
de co-fermentação de glicose e xilose em escala de 
laboratório. Assim como em períodos anteriores, 
os resultados experimentais foram integrados e 
analisados nos modelos de cenários industriais. 
Destaca-se que o projeto Etanol 2G foi escolhido 
como um dos finalistas do Prêmio ANP de Inovação 
Tecnológica 2020, na categoria temática “Redução 
de Impactos Ambientais e Energias Renováveis”.

que inibem o crescimento vegetal. Neste semes-
tre, identificou-se moléculas voláteis responsá-
veis pela promoção do crescimento, e verificou-se 
que um mix de COVs pode promover mais que os 
voláteis individualmente, nas menores concen-
trações. Os ensaios iniciais para a busca destas 
bactérias promotoras de crescimento acontecem 
em um sistema em placas de Petri, fechado, dife-
rente da realidade das culturas agrícolas. Dessa 
forma, neste período foram realizados ensaios 
em sistemas mais similares aos que ocorrem na 
agricultura, obtendo-se um aumento de cerca de 
80% da biomassa área do arroz. Adicionalmente, 
iniciou-se alguns estudos “ômicos”, como trans-
criptômica, proteômica e metabolômica, visando 
entender o que ocorre no metabolismo da planta, 
quando exposta aos voláteis.
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Desenvolvimento de coating para redução do efeito
de "Light-struck" em embalagens de vidro

Valorização da cadeia produtiva descentralizada de biomassa visando a produção 
de biocombustíveis avançados: desenvolvimento e avaliação de rotas termoquímicas 

integradas à produção de biomassas e a rotas bioquímicas.

O projeto “Desenvolvimento de coating para 
redução do efeito de "Light-struck" em embala-
gens de vidro” é uma parceria recém firmada 
do CNPEM/LNNano com a empresa Ambev, com 
previsão de conclusão em 3 meses. O objetivo 
principal do projeto é o desenvolvimento de um 
revestimento à base de hematita para evitar o 
light-Struck, fenômeno responsável por altera-
ções no aroma e sabor da cerveja devido a expo-
sição à luz. Este revestimento será depositado 

O projeto iniciado em 2019, denominado 
BioValue, está inserido em um consórcio compos-
to por 20 Instituições nacionais60, integrando 
universidades e instituições de ciência e tecnolo-
gia, fundações de amparo e de apoio à pesquisa e 
empresa61. O foco central é explorar as sinergias 
entre a produção de biomassas, diversificação e 
aspectos logísticos das cadeias de valor definidas 
para a produção de biocombustíveis avançados 
(com foco em biocombustíveis de aviação), através 
de rotas de conversão termoquímicas e bioquími-
cas integradas. As atividades do LNBR são dire-
cionadas para a avaliação integrada da sustenta-
bilidade técnica, econômica, ambiental e social 
das cadeias de valor para produção de biocombus-
tíveis avançados. 

Diante da nova realidade imposta pela pandemia, 
neste semestre foram privilegiadas principalmente 
as seguintes atividades: (1) planejamento da execu-
ção do projeto; (2) estruturação de atividades de 
colaboração com os parceiros Europeus; (3) levan-
tamento bibliográfico das metodologias e tecnolo-
gias disponíveis para produção de biocombustíveis 
avançados por rotas bioquímicas e termoquímicas 
a partir das biomassas em estudo; (4) estrutura-
ção e início efetivo das atividades de avaliação das 
rotas para produção de combustíveis avançados e 
dos estudos de logística considerando disponibi-
lidade de biomassa, processos tecnológicos para 

Materiais Avançados

60. Empresas envolvidas: Petrobras, Embraer, Suzano (após fusão com a Fibria) e Klabin. Instituições de ciência e tecnologia envolvidas: IPT, FEI, 
UNICAMP, UFRJ, INT, UFU, UFV, UNIFEI, UFPE e UFSM, além do LNBR. 61. Inserido no Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação 
Tecnológica (PITE) da FAPESP, em convênio com programa Horizon 2020, da União Europeia, com o apoio da FAPEMIG, FACEPE e FAPERGS, além da 
FUNARBE no gerenciamento dos recursos das Empresas participantes do financiamento do projeto.

produção dos biocombustíveis em biorrefinarias 
e transporte e distribuição dos produtos gerados. 
Outras atividades desenvolvidas forma:

• Avanço na obtenção das informações e estrutu-
ração dos modelos a serem empregados na simu-
lação dos cenários que incluem para as diversas 
biomassas consideradas no projeto, a avaliação 
das rotas bioquímicas, termoquímicas e bioquí-
micas-termoquímicas integradas, para a produ-
ção de biocombustíveis avançados, com ênfase 
para o bioquerosene de aviação. 

• Avaliação conjunta de cadeias de valor (biomas-
sa – combustíveis avançados) Brasil/Europa. Na 
perspectiva brasileira serão considerados três 
casos de produção de intermediários (pellets de 
resíduos de cana-de-açúcar, bio-óleo de eucalip-
to e bio-óleo de cana-de-açúcar) e três casos de 
biocombustíveis produzidos (combustível de avia-
ção, combustível marítimo e etanol 2G). 

• Reconstrução/adaptação/melhoria da Planta 
Piloto de Pirólise pela Universidade Federal de 
Uberlândia, o que permitirá, uma vez completada, 
realizar os ensaios necessários para o desenvol-
vimento desta etapa da rota termoquímica para 
produção de bio-óleo, intermediário para a etapa 
de gaseificação, coprocessamento em refinarias 
de petróleo e/ou, uma vez estabilizado para uso 
final, como combustível marítimo.

sobre o vidro por solução química (suspensões 
coloidais de nanopartículas ou solução do tipo 
sol-gel) e tratado termicamente em baixas 
temperaturas. Será verificado o seu desempe-
nho quanto à absorção de radiação na região 
do UV-Vis, visando a proteção total contra o 
fenômeno citado e a sua resistência mecânica 
e química. Posteriormente, pretende-se expan-
dir a tecnologia desenvolvida com o intuito de 
abranger embalagens reais.

 | 101

Relatorio Semestral_21-v02.indd   101Relatorio Semestral_21-v02.indd   101 16/08/21   17:1116/08/21   17:11



102 | Relatório Semestral 2021

Dispositivos de Corte e Erosão com 
Revestimento Nanoestruturado (Plenus Coating)

Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação 
da Toxicidade Segurança de Microfibrilas de Celulose 

O projeto Dispositivos de Corte e Erosão com 
Revestimento Nanoestruturado (Plenus Coating) 
foi iniciado em julho de 2020 em parceria com a 
empresa nChemi e cofinanciamento SibratecNano. 
Uma das especialidades da nChemi é o forneci-
mento de nanopartículas funcionalizadas de alta 
qualidade para pesquisa acadêmica e privada. 
O revestimento Plenus é uma tecnologia para o 
mercado de instrumentos cirúrgicos e consiste 
na produção de uma suspensão coloidal estável 
de nanopartículas, que é aplicada pelo método de 
imersão na superfície de dispositivos cirúrgicos 
(brocas, fresas, discos etc.), aumentando sua dure-
za superficial e diminuindo o atrito superficial, 
sem causar a perda do fio de corte. 

Esse projeto busca desenvolver um método de 
aplicação desse mesmo revestimento pela técnica 
de spray, mantendo a qualidade obtida anterior-
mente por imersão, mas com menor necessidade 
de matéria prima, maior produtividade e flexi-
bilidade. Esse método permite maior automação 
do processo e é baseado em equipamento de uso 
comum da indústria, o que facilita o aumento de 
escala da tecnologia. Outra vantagem do método é 

O objetivo principal deste projeto é desenvolver 
uma nova metodologia para o estudo integrado da 
toxicidade e segurança de microfibrilas de celulo-
se, de forma a contribuir para o uso comercial mais 
seguro e sustentável destes materiais. Realizado 
em cooperação entre o CNPEM/LNNano, as 

a possibilidade de expansão da aplicação do reves-
timento para peças de qualquer tamanho e com 
geometrias complexas.

Até o momento, foram preparadas e caracteri-
zadas diversas amostras modelo (em aço polido) 
usando aerógrafo manual, para verificação da 
potencialidade da técnica. O equipamento auto-
matizado para deposição dos filmes tem sido 
desenvolvido em etapas. Durante o primeiro 
semestre de 2021, o primeiro protótipo foi finali-
zado e atualmente está sendo desenvolvido o siste-
ma de movimentação XYZ do módulo aerógrafo. 
Ainda durante o ano de 2021 está prevista a fina-
lização da câmara de deposição com sistema de 
aquecimento integrado. Devem ainda ser prepa-
radas e caracterizadas diversas amostras, tanto 
manualmente quanto através do sistema automa-
tizado, para verificação da influência de diversos 
fatores que estão envolvidos no sistema de spray 
(como pressão do jato, distância e concentração da 
suspensão, por exemplo). Adicionalmente, iniciou-
-se o preparo de amostras em dispositivos cirúr-
gicos comerciais, visando a realização de testes 
mais próximos da condição real.

empresas Klabin e Suzano, com cofinanciamento 
Embrapii e apoio da Associação Brasileira Técnica 
de Celulose e Papel (ABTCP), terá uma duração de 
24 meses.  Trata-se de um projeto inédito, que irá 
gerar contribuições relevantes para o todo o setor, 
apoiando o uso seguro destes materiais.

Biossensor nanoestruturado para determinação
da glicemia por método transdérmico não invasivo 

A cooperação entre o CNPEM/LNNano e a 
empresa Sete Digital, com apoio SibratecNano, 
tem como objetivo o desenvolvimento de um 
biossensor eletrônico vestível e não invasivo para 
medições de glicose sobre a pele mediante ao estí-
mulo elétrico para a produção de suor. O sistema 
será composto por um biossensor eletroquími-
co, um front-end analógico, circuitos de leitura e 
condicionamento de sinal, processamento digital, 
circuito de alimentação e comunicação sem fio 
em plataforma vestível e portátil. O nível atual 
de maturidade tecnológica do projeto é TRL-4 e 
deverá ser entregue em um nível TRL-6.

Sensores e Dispositivos

As atividades realizadas neste semestre envol-
veram o planejamento da interface eletrônica 
com base na literatura científica, levantamento 
de patentes registradas de modo a conhecer em 
detalhes o estado-da-arte e as práticas e desafios 
enfrentados no desenvolvimento de dispositivos 
para aplicações similares. Também foram selecio-
nados para aquisição componentes e dispositivos 
eletrônicos apropriados para o desenvolvimento do 
projeto. Dentre os principais dispositivos selecio-
nados, incluem-se placas de avaliação do tipo stan-
dalone, com diversos periféricos e funções pré-de-
finidas, para acelerar a curva de aprendizagem do 
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Desenvolvimento de métodos de preparo de amostra e sensores na área de petróleo 
e gás, considerando a utilização e concepção de plataformas microfluídicas (PAS)

Desenvolvimento de sistemas microfluídicos para a extração de espécies 
presentes no petróleo e separação de fases presentes em emulsões (SAP-II)

O projeto “Desenvolvimento de métodos de 
preparo de amostra e sensores para a área 
de petróleo e gás, considerando a utilização e 
concepção de plataformas microfluídicas (PAS)”, 
foi iniciado em 2019 em parceria com a Petrobrás 
e visa o desenvolvimento de sensores e métodos 
de preparo de amostra na área de petróleo e gás, 
considerando a utilização e concepção de plata-
formas microfluídicas.

Alguns desafios ainda são frequentemente 
enfrentados na indústria de petróleo e gás com 
o uso de insumos químicos diversos, tais como, 
controle de dosagem, qualidade do reagente 
padrão e geração de resíduos. Com isso, há a neces-
sidade de desenvolvimento de métodos analíticos 
para monitoramento dos insumos e resíduos nas 
correntes de processamento do petróleo. 

Este projeto, realizado em cooperação do 
CNPEM/LNNano com a Petrobrás, iniciado em 
2018 e prorrogado até início de 2022, conta com 
dois objetivos principais: o desenvolvimento de 
um protocolo de extração líquido-líquido utili-
zando chips microfluídicos e o desenvolvimento 
de um método instrumental para caracteriza-
ção da fase aquosa.

O monitoramento da composição e teor de água 
existente nos reservatórios de petróleo é crucial, 
antes mesmo do início da produção. Portanto, 
métodos eficientes de separação e análise desta 
água são de grande interesse e importância para a 

uso dos dispositivos e prototipagem preliminar. As 
etapas seguintes de desenvolvimento do projeto 
envolverão a implementação dos códigos do micro-
controlador, responsável pela excitação e leitura 
do sensor, o estabelecimento de comunicação sem 
fio do dispositivo e o controle de demais periféri-
cos necessários para o funcionamento apropriado 
do sistema. Após o desenvolvimento da plataforma 
com hardware e firmware serão feitos testes com 
o sensor, necessários para o condicionamento de 
sinais e sua operação adequada. Posteriormente, 
a primeira rodada de prototipagem e testes com 
o sistema já integrado será colocada em prática e, 

como última etapa, será feita a correção de erros e a 
construção de um dispositivo funcional que entre-
ga um biossensor vestível e operante, conforme 
objetivo proposto.

Atualmente, o trabalho está concentrado no 
desenvolvimento das aplicações de firmware e 
hardware com os itens adquiridos. O fim da fase 
atual e da fase seguinte de testes, além da inte-
gração do sensor estão previstas para o segundo 
semestre de 2021. A previsão para construção do 
protótipo deverá ocorrer entre o fim do ano de 2021 
e início do ano de 2022.

Como resultados do projeto nesse semestre, 
destacam-se o desenvolvimento de um método 
para detecção do teor de óleo e graxas (TOG) 
em água de produção, que se encontra em fase 
de testes no CNPEM e no CENPES/Petrobras. 
Adicionalmente, está sendo desenvolvido 
também um sensor eletroquímico, baseado em 
conceito de língua eletrônica, para detecção 
de ativos em insumos da indústria do petró-
leo. O andamento das atividades deste projeto 
foi prejudicado em função da pandemia, o que 
gerou a necessidade de revisão financeira e 
readequação do escopo do projeto. Nessa revi-
são, será priorizado o desenvolvimento de meto-
dologias associadas a controle de qualidade e a 
análise de residual de inibidores de incrustação 
em água produzida.

indústria do petróleo, especialmente para aquelas 
que utilizam pequenas quantidades de amostras.

Como resultados deste projeto destaca-se o desen-
volvimento do método de separação usando chip 
microfluídico, que se encontra em estágio avança-
do. Atualmente, está sendo montada também uma 
biblioteca de dados para cinco íons diferentes e um 
grande conjunto de amostras já está sendo prepa-
rado para caracterização, usando língua eletrôni-
ca e posterior tratamento matemático através de 
machine learning. Os resultados superaram o espe-
rado, existindo grande interesse da Petrobras para 
o estabelecimento da metodologia final.
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Desenvolvimento de
Microdestiladores de Petróleo 

Câmara de vácuo com 
Proteção radiológica

Este projeto, realizado em cooperação do CNPEM/
LNNano com a Petrobrás, foi iniciado em 2018 e fina-
lizado em junho de 2021. O objetivo do projeto foi o 
desenvolvimento de um destilador microfluídico, 
com incorporação de todos os componentes de uma 
destilação convencional para aplicação em amostras 
de petróleo e posterior integração com técnicas de 

Com o objetivo de simular as condições de traba-
lho em vácuo e confirmar o funcionamento dos 
detectores antes do envio para operação nas linhas 
de luz, firmou-se a parceria entre o CNPEM/ LNLS 
e as empresas FCA e Auricchio para a construção 
de uma câmara de vácuo com proteção radiológi-
ca. O processo, que teve início no segundo semes-
tre de 2020, contempla a câmara de vácuo além da 
construção de um sistema de proteção radiológica 
para que a câmara possa ser usada com um gera-
dor de raios x de maneira segura.

Nessa parceria, a empresa FCA ficou respon-
sável pelo detalhamento do projeto das câma-
ras e fabricação dos berços, enquanto a proteção 

caracterização, como espectrometria de massas e 
cromatografia. Como principais resultados, desta-
cam-se a publicação de um artigo no periódico Fuel62, 
o depósito de um pedido de patente63 e a realização de 
uma tese de doutorado. A parceria possibilitou ainda 
projetar e construir um microdestilador em aço inox 
que está sendo usado para diversas aplicações.

62. Giordano, G. F., Vieira, L. C., Gomes, A. O., de Carvalho, R. M., Kubota, L. T., Fazzio, A., ... & Lima, R. S. (2021). Distilling small volumes of 
crude oil. Fuel, 285, 119072. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119072 63. BR10201902522

Automação dos Onduladores
Delta do Sirius

Com o objetivo de melhorar o controle de 
automação dos Onduladores Delta do Sirius, o 
CNPEM estabeleceu colaboração com a empre-
sa Rockwell no ano de 2021. Além de fornecer os 
dispositivos de controle, com facilidades e recur-
sos avançados, a empresa está atuando junta-
mente com o CNPEM/LNLS como prestador de 
serviço no desenvolvimento dos Onduladores, 
realizando os elementos de hardware e montagem 

Sensores e Parcerias tecnológicas para o Projeto Sirius

dos racks de controle.

Adicionalmente, a Rockwell tem desenvolvido 
ferramentas de software com o acompanhamen-
to constante dos membros do CNPEM trazen-
do melhorias que levam em conta as melhores 
práticas da indústria em aplicações de controle 
de movimento e com a finalidade de atender a 
todas as necessidades, possibilitando o acesso e 
controle de forma local e remota.

radiológica contou com o trabalho da equipe da 
Auricchio. Após a finalização do projeto de prote-
ção radiológica no início deste ano, a câmara foi 
entregue ao CNPEM, onde foi feita a fabricação 
de seus tubos de proteção. O sistema de interlock 
eletroeletrônico também ficou sob responsabili-
dade do CNPEM/LNLS. Com a previsão de monta-
gem final e testes da câmara finalizada dentro da 
sala prevista para julho, o projeto se encaminha 
para seu encerramento e pretende auxiliar no 
dia a dia do grupo de Detectores do LNLS para a 
testagem e calibrações dos detectores em vácuo, 
proporcionando independência das linhas de luz 
para essas validações.
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Neste capítulo são apresentadas a 
agenda de eventos promovidos pelo 
Centro e os números associados aos 
jovens bolsistas que desenvolvem 
suas pesquisas no Campus por meio 
estágio e bolsas de iniciação científica 
e pós-graduação.

TREINAMENTO, 
EDUCAÇÃO E 
EXTENSÃO
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Treinamento, Educação e Extensão

Eventos científicos e de capacitação

As ações do CNPEM neste eixo de atuação são direcio-
nadas para a capacitação em áreas científicas e tecnológi-
cas de fronteira diretamente associadas às competências 
temáticas da Instituição, para a divulgação científica de 
seus desafios e resultados e para ações de apoio à contí-
nua formação de jovens. No primeiro semestre de 2021, 
ainda em função das restrições impostas pela pandemia 
de Covid-19, os eventos ocorreram de forma totalmente 
remota. Neste semestre foram organizados e concluídos 

apenas eventos científicos. Entretanto, um evento de 
capacitação teve início no primeiro semestre com encer-
ramento em agosto e outros eventos de capacitação estão 
agendados para o segundo semestre de 2021.

O primeiro semestre de 2021 também foi marcado por 
importantes avanços no projeto CIEnCiA, que resultará 
na implantação e primeiras atividades da Ilum – Escola 
de Ciência, e estão descritos no tópico final deste capítulo.

Entre 14 e 16 de abril de 2021 foi realizada a 
2ª edição do evento internacional PALSA (Pan 
American Light Sources for Agriculture), promo-
vido pelo LNLS, que teve como tema a investiga-
ção de processos dinâmicos em agricultura com 
uso de luz síncrotron. Realizado de forma total-
mente online, a programação do PALSA 2021 
incluiu palestras, sessão de pôsteres e discussões 
acerca do uso de técnicas de síncrotron apli-
cadas à agricultura e meio ambiente. O encon-
tro foi precedido pela 2ª edição do AgroEnviro 
Workshop, um evento satélite que buscou capa-
citar usuários novos ou experientes a desenvolver 
projetos de pesquisa agrícola e ambiental com o 
uso das técnicas de luz síncrotron disponíveis no 
Sirius. O AgroEnviro Workshop ofereceu tutoriais 
e demonstrações para coleta e processamento de 
dados obtidos nas linhas de luz do Sirius.

Entre 24 e 28 de maio o CNPEM sediou a 12a 
edição da IPAC (International Particle Accelerator 
Conference), conferência anual de relevância inter-
nacional na área de aceleradores de partículas, 
promovido pelo Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) e a American Physical Society (APS 
Physics). O Brasil foi escolhido, pela primeira vez, 
para organizar o evento que reuniu 1592 cientis-
tas de aceleradores, engenheiros, estudantes e 
empresários, oriundos de mais de 30 países, para 
discutir os últimos avanços na área de acelerado-
res de partículas, fontes de luz síncrotron, laser de 
elétrons livres e instrumentação associada. 

Pan American Light Sources for Agriculture 
(PALSA) e AgroEnviro Workshop

International Particle Accelerator Conference (IPAC)

14 a 16 de abril

24 a 28 de maio

participantes externos115

1.592 participantes
externos
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Durante os dias 7 e 8 de junho foi realiza-
da a 3ª edição da série de workshops Industrial 
Biotechnology and Synthetic Biology (IBSB), com o 
tema “Enzimas para Biorrenováveis”. O evento, 
realizado de forma remota, abordou os principais 
desafios da Biotecnologia Industrial e as mais 
recentes pesquisas sobre prospecção e desen-
volvimento de enzimas, mecanismos de enzimas 
oxidativas e desenvolvimento de plataformas 
microbianas para a produção de enzimas indus-
triais. Promovido pelo Laboratório Nacional de 
Biorrenováveis (LNBR), o evento teve como públi-
co-alvo estudantes de graduação e pós-gradua-
ção, profissionais, professores e pesquisadores.

O LNNano realizou, entre maio e agosto de 
2021, a primeira edição do “Curso teórico e 
demonstrativo de técnicas avançadas de carac-
terização de nanomateriais“, em versão total-
mente online. Especialistas e pesquisadores do 
LNNano ministraram aulas teóricas, demons-
trações experimentais e tratamento de dados 
para as seguintes técnicas de caracterização de 
nanomateriais: Criomicroscopia Eletrônica (cryo-
-TEM), Espectroscopia de Fotoelétrons excitados 
por raios X (XPS), Microscopia de Força Atômica 
(AFM), Microscopia Eletrônica de Transmissão 
(TEM), Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV) e Microtomografia de raios X64.

Entre os dias 28 de junho e 2 de julho foi reali-
zada a segunda edição do GRUN – Groundwater 
Remediation using Nano/biotechnology with focus on 
the Contaminated Resources in Brazil. Organizado 
pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
(LNLS) em parceria com a Universidade de 
Teesside (UK) e o Centro de Pesquisa de Águas 
Subterrâneas (CEPAS/USP), o evento promoveu 
debates acerca de novos processos de remedia-
ção de solos e águas subterrâneas contamina-
dos, usando nano e biotecnologia, entre outros. A 
conferência, realizada totalmente online, reuniu 
especialistas do Brasil e do mundo para discutir as 
mais recentes e avançadas tecnologias de reme-
diação e suas aplicações no contexto brasileiro.

Industrial Biotechnology and 
Synthetic Biology  (IBSB)

Curso teórico e demonstrativo de técnicas 
avançadas de caracterização de nanomateriais

Groundwater Remediation using 
Nano/biotechnology with focus on the 
Contaminated Resources in Brazil (GRUN) 

7 a 8 de junho

Maio e agosto

28 de junho a 2 de julho

participantes externos331

participantes externos331

64. Este curso de capacitação estava em andamento no período de elaboração deste Relatório. Demais informações, como número de capaci-
tados, serão fornecidas integralmente no próximo Relatório Anual, assim como sua inclusão nos indicadores do Contrato de Gestão. 
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O CNPEM promove regularmente o Programa 
Unificado de Estágio do CNPEM (PUE), que visa 
atrair jovens talentos para o desenvolvimento de 
atividades em áreas técnico-científicas. O proces-
so de seleção inclui provas técnicas direcionadas 
para cada área, dinâmicas de grupo e entrevistas. 
O PUE é voltado para estudantes de cursos técni-
cos e universitários que buscam oportunidades 
em áreas científicas, tecnológicas e administra-
tivas. Seu caráter de aprendizagem e desenvol-
vimento através do constante acompanhamento 
das atividades realizadas pelos estagiários é um 
dos pontos principais do programa. Em 2021, 110 
jovens estudantes realizaram atividades de está-
gio em diversas áreas do CNPEM, com destaque 
para as áreas de mecânica e eletrônica (nível técni-
co) e engenharias (nível superior).

O CNPEM também atua em atividades de apoio 
aos programas de pós-graduação nas mais diver-
sas áreas temáticas, por meio de orientações e 
supervisões realizadas pelos pesquisadores em 
temas pertinentes aos programas científicos e 
tecnológicos desenvolvidos nos Laboratórios 
Nacionais. O Centro também atua na iniciação 
científica de estudantes de graduação através da 
orientação de bolsistas financiados por progra-
mas de iniciação científica de agências brasileiras 
de fomento à pesquisa.

Programa Unificado de Estágios

Da Iniciação Científica
ao Pós-Doutorado

Estagiário Nível Superior 32 6 16 17 19
Estagiário Nível Médio 10 1 - 2 7

Pós Doutorado 49
Doutorado 94
Mestrado 25
Iniciação Científica 33
Programa de Capacitação 
Institucional - PCI 4
Outras modalidades* 29

Modalidade LNLS LNBio LNBR LNNano DG

Bolsas pesquisa vigentes no CNPEM

No primeiro semestre de 2021, o CNPEM contri-
buiu para a formação e capacitação de 256 pesqui-
sadores colaboradores que atuaram em 261 proje-
tos em diferentes níveis. Esses projetos contaram 
com 234 bolsas de pesquisa durante o semes-
tre. Dentre as bolsas concedidas, 119 se referem 
à pós-graduação (mestrado e doutorado) e 49 a 
pesquisas de pós-doutorado. Ressalta-se ainda 
que existem 27 projetos em andamento até o fim 
do semestre que não apresentam bolsa concedida 
por agência de fomento.

* Outras modalidades compreendem bolsas de vários 
níveis concedidas pelas agências: CNPq para DTI (5), 
FINEP (11), FUNARBE para Estagiário Serrapilheira 
(1), FAPESP para Treinamento Técnico (5), Jovem 
Pesquisador (1) e Pesquisador Visitante (3), FUNDEP (2) 
e Emory University (1).
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A Ilum – Escola de Ciência é a etapa final do projeto CIEnCiA – Centro Internacional de Ensino de Ciência e suas 
Aplicações. Os debates para criação de uma escola de graduação ligada ao CNPEM iniciaram-se ao final de 2014 
e foram apresentados como proposta preliminar ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) em dezembro de 2016. Durante 2017 e 2018 houve um conjunto de reuniões para 
ajuste de distintas visões sobre a proposta e, em novembro de 2018, o projeto CIEnCiA teve seu início formal como 
atividade de interesse do CNPEM e de ambos os Ministérios, por meio de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. 

Em 2019 e 2020 os esforços estiveram concentrados na reforma e adequação da infraestrutura física de 
prédio já existente – fora do terreno do CNPEM, em local próximo às universidades PUCC e UNICAMP. Foi 
nesse prédio que, em 1998, iniciaram-se as atividades do LNLS – Laboratório Nacional de Luz Sincrotron. Para 
definir detalhes sobre a escola de graduação a ser implantada foram realizados workshops e outros eventos que 
resultaram na atual Faculdade de Ciência Ilum (nome formal registrado junto ao MEC).

No primeiro semestre de 2021 foi concluído o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). O PDI visa definir a estratégia da escola, atendendo simultaneamente um 
amplo conjunto de normas do MEC e mantendo o objetivo de preparar seus alunos como cidadãos capazes 
de enfrentar os desafios de um ambiente cada vez mais dinâmico – e interdisciplinar - de que exige novas 
aplicações de ciência e tecnologia.

O PPC detalha a orientação pedagógica do curso, definindo um aprendizado ativo no qual o aluno está envolvido 
com projetos de pesquisa desde o primeiro dia de aula. A grade curricular, debatida ao longo dos últimos meses, 
define as cargas de trabalho em Linguagens Matemáticas; Ciências da Matéria, Ciências da Vida e Humanidades, 
envolvendo os alunos e os professores em tempo integral na Ilum. Para contribuir para o PPC e para a continuida-
de do detalhamento do projeto pedagógico, aproveitaram-se os meses de janeiro a junho para discutir e divulgar 
o projeto, por meio de nove palestras, e respectivos debates online que envolveram em torno de 30 professores.

Em 2020 e no primeiro semestre de 2021 houve grande avanço na implantação da infraestrutura para as 
aulas, laboratórios, biblioteca e espaço de convivência. Foi construído também um espaço adequado para 
servidores de alto desempenho, com refrigeração e segurança permanentes, e com acesso à rede de fibra 
ótica da Rede Nacional de Pesquisa. A parte frontal do prédio na situação atual, e uma parte do espaço inter-
no na nova configuração, podem ser observados nas fotos no fim da página.

Já aprovado o projeto de operação, há alguns 
aspectos adicionais a serem desenvolvidos  no 
segundo semestre: primeiro, integrar a opera-
ção da Escola ao “modus operandi” do CNPEM, 
levando em consideração as suas especificida-
des; segundo, resolver um amplo conjunto de 
detalhes operacionais para iniciar as aulas no 
dia 15 de fevereiro de 2022 (dia de nascimento 
de Galileu); terceiro, divulgar em todo o espa-
ço nacional o caráter inovador da Escola e com 
isso despertar o interesse de jovens de qualquer 
origem social e região do Brasil, dispostos a 
enfrentar desafios com visão de cidadãos utili-
zando-se da ciência e da tecnologia.

Ilum – Escola de Ciência

Figura 95 – Prédio da Ilum em maio de 2021 Figura 96 – Espaço interno do prédio da Ilum em maio de 2021

A Ilum foi visitada, de forma virtual, entre os dias 
12 e 14 de maio de 2021 pelas comissões de autoriza-
ção e de credenciamento do INEP, Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
órgão vinculado ao MEC encarregado de avaliar insti-
tuições de ensino. Cada uma delas trabalhou com a 
equipe da Ilum por dois dias e ambas avaliaram com a 
nota máxima 5. Com isso já pode ser iniciado o proces-
so de divulgação mais ampla da Escola, atividade 
prevista para o 2º Semestre de 2021. Após esta avalia-
ção o processo é encaminhado ao Conselho Nacional de 
Educação e se aguarda a publicação de portaria formal 
autorizando o funcionamento desta nova instituição.

Avaliação do INEP
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INFRAESTRUTURA 
E OPERAÇÃO
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Infraestrutura e Operação

Em 2020 o CNPEM propôs a implantação de 
novas infraestruturas e competências no LNBio, 
complementares as já existentes, que em conjun-
to serão empregadas na pesquisa estratégica para 
o diagnóstico, tratamento e prevenção de viroses 
humanas patogênicas. Este projeto contempla 
obras civis e atualização do parque de equipamen-
tos das instalações. Dessa forma, as instalações 
serão readequadas para comportar um laborató-
rio de nível de biossegurança 3 (NB3) com objetivo 
de atender o aumento de demanda gerada pelas 
pesquisas desenvolvidas na área de virologia. 

Em colaboração com o Núcleo de Engenharia 
e Tecnologia do CNPEM, foram feitos estudos 
para reforma do prédio atual e a ampliação para 

A instalação NB3 é necessária para o desenvolvimento das atividades da Plataforma de Virologia 
Molecular e Estrutural, dentre elas a propagação do vírus em cultura de células e manipulação de 
animais infectados. A implantação do laboratório NB3 requer ações desde a concepção do projeto até 
a operação em sua capacidade máxima, visando a proteção do indivíduo e do meio ambiente. Os avan-
ços no primeiro semestre de 2021 se concentraram na contratação da empresa MSE, responsável pela 
elaboração do projeto executivo para a construção do prédio.

Plataformas de Combate a Viroses Emergentes (PCVE)

construção de novas salas com níveis de segu-
rança biológicas 2 e 3 (NB-2 e NB 3). Foi realizado 
todo o levantamento da infraestrutura (elétrica, 
hidráulica, ar-condicionado etc.) dos laborató-
rios atuais, consolidado o projeto conceitual da 
reforma e ampliação, e finalizado o processo de 
contratação da empresa responsável pelo projeto 
executivo. O projeto Conceitual do NB3 foi entre-
gue no final de 2020 e nos meses seguintes houve 
a contratação da empresa MSE Engenharia Ltda, 
que será responsável pela elaboração do Projeto 
Executivo de Arquitetura, civil e instalações do 
prédio onde será alocado o NB3, além da reade-
quação das demais instalações da Plataforma de 
Combate à Viroses Emergentes.

Implantação do Laboratório
de Nível de Biossegurança 3 (NB3)

Destinado ao trabalho com agentes de risco biológico de classe 3, 
como microrganismos que acarretam elevado risco individual, mas 
risco relativamente baixo a comunidade.

Plataforma de Virologia 
Molecular e Estrutural

Destinada à manipulação e identificação genética de vírus, purificação 
de definição da estrutura, das partículas e das proteínas virais, e estudos 
da biologia de vírus e sua interação com células e organismos-modelo.

Plataforma de Nanobiologia e 
Dispositivos Diagnósticos 

Destinada à manipulação e caracterização de partículas, proteínas 
virais e desenvolvimento de dispositivos destinados ao desenvolvimento 
de testes diagnósticos de viroses humanas.

A plataforma de Virologia Molecular e Estrutural contempla, além do NB3, instalações que serão 
reestruturadas e equipadas. Como parte da melhoria, novos equipamentos estão em processo de aqui-
sição e foram instalados no Laboratório de Espectroscopia e Calorimetria (LEC), no Laboratório de 
Espectrometria de Massas (MAS) e no Laboratório de Purificação de Proteínas (LPP). O detalhamento 
sobre os equipamentos adquiridos está descrito a seguir, nas seções específicas sobre cada instalação. 

O projeto de implantação da Plataforma prevê novas áreas para as instalações e a estruturação dos 
laboratórios de culturas 3D, de células IPSC e organoides, do biobanco e do laboratório de diagnósticos, 
e também a melhoria da instrumentação, com a aquisição de novos equipamentos. No estágio atual 
alguns estão em processo de compras e outros aguardando a entrega.
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Plataforma de Farmacologia 
Molecular e Desenvolvimento de 

Fármacos

Plataforma de Biologia 
Computacional e 

Inteligência Artificial

Destinada a tarefas de desenvolvimento de fármacos antivirais 
por meio de múltiplas estratégias incluindo reposicionamento e 
desenvolvimento de novas moléculas.

Destinada a abordagens computacionais da estrutura e função das proteínas e 
partículas virais e suas interações com fármacos e sondas farmacológicas. Esta 
plataforma também compreenderá competências em inteligência artificial que serão 
aplicadas para decifrar relações entre conjuntos de dados biológicos, seja do vírus, 
seja da sua interação com sistemas hospedeiros, seja da sua interação com fármacos.

A plataforma de Farmacologia Molecular e Desenvolvimento de Fármacos do LNBio foi reestrutura-
da, visando assimilar os projetos de Drug Discovery realizados em parceria com o MCTI, Ministério 
da Saúde, parceiros acadêmicos e empresas. A plataforma conta com unidades operativas com equipes 
especializadas para gestão de compostos e bibliotecas químicas (LGC), bioensaios (LBE), química sinté-
tica e medicinal (LQS), química analítica e estudos ADME (LQA), química de produtos naturais (LNP) 
e gestão de projetos (GP). Esta estruturação possibilita maximizar a interação das equipes do LNBio, 
para a consolidação de uma Plataforma de Farmacologia Molecular e Desenvolvimento de Fármacos 
moderna e fluida, que utiliza a tecnologia de ponta disponível no CNPEM e o diferencial competitivo do 
Brasil que são os compostos químicos da biodiversidade brasileira. O novo modus operandi da platafor-
ma vem consolidando a implementação de novos métodos e rotinas para Drug Discovery do CNPEM ao 
formatar uma plataforma que vai do alvo ao lead de forma rápida, precisa e eficiente. 

Novos laboratórios foram projetados e serão implementados nos próximos meses. Destaca-se a aloca-
ção do laboratório de bioensaios acoplado aos laboratórios NB2 e NB3 dedicados à virologia, o que 
deve favorecer a logística dos projetos com foco no desenvolvimento de fármacos com ação antiviral. 
Destaca-se a ampliação do laboratório de química e produtos naturais (LQPN), o Laboratório de Gestão 
de Compostos (LGC) foi instituído e opera a gestão das bibliotecas químicas do LNBio, tanto de origem 
natural quanto sintética.

No primeiro semestre de 2021, foram iniciadas melhorias na instrumentação da Plataforma de 
Biologia Computacional e Inteligência Artificial, para aumentar o poder computacional, necessário 
para absorver a alta demanda dos projetos em virologia. Foram adquiridas estações de trabalho 
de alto desempenho, uma estação de trabalho para resolução de estruturas por criomicroscopia 
eletrônica e um servidor NAS, cujos detalhes podem ser conferidos na seção do Laboratório de 
Computação Científica.

Com a estrutura hoje instalada no laboratório de culturas 3D, já foi possível iniciar o planejamento de 
culturas de epitélio pulmonar para serem aplicados em futuros estudos de infecção por viroses do trato 
respiratório. No laboratório de células IPSC e organoides já foram iniciadas as culturas de organoides 
cerebrais, que estão sendo caracterizados quanto à sua funcionalidade e estrutura, e serão utilizados 
para estudos de viroses que afetam o sistema nervoso central. Com relação ao laboratório de diagnós-
ticos, testes de diagnóstico sorológico para SARS-Cov2 por ELISA foram desenvolvidos e estão sendo 
validados. Também foram desenhados testes de diagnósticos para detecção de IGG e de antígeno viral 
do SARS-COv-2 em plataforma point-of-care (POC). 

A documentação relativa à constituição do Biobanco foi redigida e submetida ao CEP/CONEP, as 
pendências indicadas corrigidas, sendo ressubmetida ao CEP/CONEP em março deste ano para a 
aprovação. Além disso, mantem-se a guarda de cerca de 5000 amostras de soros de voluntários de 
pesquisa para estudos de sorologia de Covid-19 e para estudos da vacina para SARS-COV2, as quais 
fazem parte de repositório de amostras para pesquisa e estão em processo de doação para o Biobanco, 
assim que ele for aprovado.
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Instalações

Laboratório de Espectroscopia e Calorimetria – LEC

Laboratório de Espectrometria de Massas – MAS

Em 2021, várias melhorias foram realizadas 
no LEC, incluindo a substituição do sistema 
injeção de amostras e atualização do software 
de análise de dados do equipamento OMINISEC, 
usado na determinação do estado oligoméri-
co e massa molecular de proteínas e outras 

Diversas melhorias foram realizadas no 
Laboratório MAS em 2021. Destaca-se a aquisi-
ção e instalação, via recursos das Plataformas de 
Combate a Viroses Emergentes do CNPEM, do 
novo espectrômetro de massas Orbitrap Exploris 
240, da Thermo Scientific, acoplado ao sistema de 
cromatografia líquida EASY-nLC™ 1200 (Figura 
97). Além desse equipamento, foi instalado um 
espectrômetro de massas 6545XT AdvanceBio 
LC/Q-TOF, da Agilent, acoplado ao sistema de 
cromatografia líquida Infinity II, como resultado 
da parceria entre LNBio e Agilent (Contrato de 

macromoléculas. Além disso, com auxílio dos 
recursos provisionados das Plataformas de 
Combate a Viroses Emergentes do CNPEM, foi 
instalado no LEC um novo equipamento usado 
em experimentos de DSF (differential scanning 
fluorecence), o Thyco Nanotemper-6. 

Comodato Nº 26.406/2020) estabelecida em 2020. 
Para acomodar os equipamentos foi necessário 
adequar a sala de instrumentação com novos 
mobiliários, linhas de gases, rede elétrica e siste-
ma de ar-condicionado. Também foram adqui-
ridos computadores e programas de análise de 
dados de proteômica como “Proteome Discoverer 
2.5”, “DMSS 4C Pesquisa Acadêmica”, “SIMCA” e 
“MassMatrix”. Também foram realizadas manu-
tenções corretivas no cromatógrafo NanoAcquity 
(Waters) e nos sistemas de nobreak ligados aos 
espectrômetros Q-tof e LTQ Orbitrap Velos.

Além das melhorias na infraestrutura, foram implementadas em 2021 novas técnicas experimentais 
ligadas à instalação. Destacam-se, entre elas, a otimização de protocolos para enriquecimento de prote-
ínas acetiladas utilizando imunoprecipitação; o desenvolvimento de métodos para análise de interação 
proteína-proteína utilizando agentes de ligação cruzada cliváveis e co-fracionamento; e a otimização 
de métodos para quantificação absoluta e seleção de peptídeos proteotípicos. Também foram otimi-
zados métodos de enriquecimento de vesículas extracelulares de amostras humanas (soro, plasma e 
saliva) para análises de proteômica, e de preparo de amostras para análises de glicoproteômica.

Figura 97 – Espectrômetro de massas 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF (Agilent), acoplado ao sistema de cromatografia 
líquida Infinity II (esquerda) e equipamento Orbitrap Exploris 240 (Thermo Scientific), acoplado ao sistema de cromato-
grafia líquida EASY-nLC™ 1200 (direita)
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Laboratório de
Culturas 3D

Laboratório de Purificação 
de proteínas – LPP

Neste ano foi finalizada a organização geral do laboratório de culturas 3D, que inclui as unidades de 
celulas IPSC e organóides. Como melhorias realizadas, destacam-se a aquisição e instalação de uma 
estufa de CO

2
 para incubação de células e culturas 3D (pHcbi) e de um contador automático de células, 

o Countess 3FL. Além do estabelecimento dos procedimentos de segurança e de qualidade na experi-
mentação científica, foram otimizados novos protocolos de culturas 3D, incluindo produção de pele, 
esferóides de fígado, esferóides de tecido adiposo branco e marrom, além de produção de barreira intes-
tinal. Além disso, foram otimizados protocolos de produção de organóides cerebrais humanos a partir 
de celulas IPSC. Tambem foram retomados testes em sistemas microfisiológicos para ensaios toxico-
lógicos usando-se esferóides.

A principal melhoria realizada no LPP em 2021 foi a instalação de um segundo sistema de cromato-
grafia liquida AKTA Pure (Figura 99), adquirido com recurso das Plataformas de Combate a Viroses 
Emergentes do CNPEM. O sistema AKTA-Pure permite a injeção de grandes volumes de amostra de 
maneira prática, rápida e segura, e também permite ao usuário operar o sistema com o fluxo de líqui-
dos nos dois sentidos, sem a necessidade de inverter a coluna manualmente.

Figura 98 – Estufa de CO
2
 (pHcbi) para crescimento de céulas, tecidos e cultura 3D (esquerda) e contador 

de células automatizado (Countess 3 FL Automated Cell Counter) usado na contagem de células.

Figura 99 – Sistemas de purificação AKTA-Pure (GE-Healthcare) usados na purificação de proteínas.
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Laboratório de Biologia Molecuar e Cultura de Células - LBMCC

Laboratório de Operações – OPR

Laboratório de Bioensaios – LBE

Laboratório de Gestão de Compostos – LGC

Laboratório de Imagens Biológicas – LIB

Laboratório de Anticorpos Monoclonais - LAM

Laboratório NB2 de manipulação de patógenos - LMP

Entre os investimentos feitos no LBMCC em 2021, destaca-se a aquisição e instalação de um micro-
fluidizador e disruptor de células LM20 (Microfluidics), usado para o rompimento da parede celular 
de bactérias e outros microrganismos na preparação de proteínas.

Dentre os investimentos feitos no OPR, destaca-se a aquisição de uma impressora 3D, computador 
dedicado e software para o desenvolvimento de projetos, impressão de peças e acessórios de equipa-
mentos diversos. Além disso, uma nova lavadora de vidrarias, e duas cabines de segurança biológica 
de uso geral foram adquiridas com recursos da FAPESP.

Em 2021, foram realizadas manutenções corretivas no pipetador automático JANUS-MDT, usado 
na maioria dos ensaios de HTS e HTC sendo realizados no LNBio para a identificação de novos fárma-
cos contra a COVID-19 e outras doenças estudadas no laboratório. A manutenção incluiu a troca 
de amortecedores, correias e rolamentos, visando corrigir falhas detectadas nos procedimentos de 
transferências de compostos durante os ensaios.

O Laboratório de Gestão de Compostos (LGC) foi recentemente criado para gerenciar as bibliotecas 
de compostos químicos e de produtos naturais do LNBio. Em 2021, o LGC recebeu a certificação NB2 
(nível de biossegurança 2) que permitiu a realização de procedimentos como a formatação de amos-
tras de soro humano provenientes do Biobanco do LNBio, que estão sendo analisadas no âmbito da 
força-tarefa da COVID-19

Desde 2020, durante a fase de comissionamento do LIB, observou-se oscilações e instabilidades na 
temperatura e umidade relativa do ar na sala que abriga os microscópios de fluorescência confocal 
e super-resolução. A fim de resolver o problema e evitar manutenções recorrentes em componentes 
elétricos e aumentar a vida útil dos equipamentos, em 2021 foram realizadas várias melhorias na sala 
incluindo isolamento térmico e instalação de resistências elétricas para aumentar a carga térmica 
interna. Adicionalmente, instalou-se um sistema de monitoramento em tempo real da temperatura 
e umidade relativa (Full Gauge), que ajusta automaticamente os valores de carga térmica e condicio-
nadores de ar. Os primeiros resultados comprovam que as ações foram efetivas. 

O Laboratório de Anticorpos Monoclonais finalizou uma reforma para adequação da sala às necessi-
dades do projeto. A sala é atualmente usada para a obtenção de clones produtores de anticorpos recom-
binantes e para ensaios funcionais. Na reforma, a parte elétrica foi refeita, bancadas, portas e divisórias 
foram reajustadas, armários foram trocados e o ar-condicionado foi substituído. Além das adequações 
feitas na sala, equipamentos novos foram instalados, incluindo freezer -80oC, incubadora de CO2, 
cabine de segurança biológica II, refrigerador, microscópio invertido com câmera, tanque criogênico, 
bomba de vácuo, mini centrífuga, agitador orbital para incubadora, agitador magnético, banho seco, 
banho seco com agitação e banho-maria. O laboratório aloca ainda o equipamento ClonePix, impor-
tante para a seleção de clones produtores de anticorpos que aguarda visita técnica internacional para 
instalação e início das operações.

Entre as melhorias realizadas no LMP em 2021, destaca-se a instalação de vários equipamentos 
incluindo microscópio ótico convencional e microscópio ótico invertido, utilizados na visualização de 
células isoladas, cortes histológicos e contagem de células, cabine de segurança biológica nível II, usada 
na manipulação de patógenos, e lavadora de placas de 96 e 384 poços, usada nas análises de plasma 
humano. Os equipamentos foram necessários para suprir a demanda por experimentações envolvendo 
organismos de classe de risco biológico II.
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Laboratório de Computação Científica - LCC

Laboratório de Organismos Modelo - LOM

Microfabricação (MF) e Dispositivos e Sistemas Funcionais (DSF)

Microscopia eletrônica (ME), Criomicroscopia (CME)
e Microscopia de Força Atômica e Síntese(MFAS)

No primeiro semestre de 2021 foram investidos recursos na atualização de estações de trabalho de 
uso geral dos pesquisadores, especialistas e bolsistas. Com recursos da FINEP Reposicionamento de 
Fármacos e Biologia Estrutural do SARSCoV-265, foram adquiridas oito estações de trabalho de alto 
desempenho dotadas das modernas GPUs Nvidia RTX3060 e monitores 4K de 27’. Com intuito de 
incentivar o desenvolvimento na área de resolução de estruturas por criomicroscopia eletrônica, foi 
adquirida uma estação de trabalho dedicada à biologia estrutural com 32 núcleos e 64 threads, com 
256GB de memória RAM (DDR4), disco SSD de 2TB e 4 HDs de 12TB. Além disso, visando o arma-
zenamento de dados de modo seguro, foram adquiridos com recursos da FAPESP um servidor NAS 
(Storage Sinology) de 40TB de espaço útil, além de dois HDs de 8TB sobressalentes ao sistema NAS.  

Entre as melhorias realizadas no LOM em 2021, destaca-se a substituição de luminárias conven-
cionais por lâmpadas LED nas áreas de produção, manutenção e experimentação animal. A mudança 
proporciona maior bem-estar e redução do estresse animal, uma vez que a substituição de lâmpadas 
LED é feita com frequência bem menor comparada às lâmpadas convencionais. Destaca-se ainda a 
instalação de um microscópio invertido Nikon-Ts2 com contraste de fase, usado para acompanha-
mento e aquisição de imagens de células em cultura primária e de tecidos extraídos de animais.

A Divisão de Nano e 
Microfabricação atualizou uma 
parte de seus equipamentos nas 
instalações de microfluídica. Foi 
instalado um sistema de deposição 
de metais (Sputtering + e-Beam) 
MBraun (Figura 100), para substi-
tuir um sputtering Balzers que já 
tinha cerca de 30 anos de uso. Esse 
novo sistema foi adquirido no final 
de 2020 com recurso do SisNano. A 
equipe foi treinada para sua utili-
zação e, após comissionamento, o 
equipamento foi caracterizado e 
em seguida, aberto para atender 
aos usuários internos e externos.

No primeiro semestre de 2021 foi adquirido o novo microscópio eletrônico de duplo feixe: Thermo 
Fisher Scientific SCIOS 2, com previsão de disponibilização para utilização pela comunidade científi-
ca externa a partir do início de 2022. Trata-se de um equipamento de alta resolução que combina um 
microscópio eletrônico de varredura com canhão FEG e um canhão de íons de Gálio (FIB – Focused Ion 
Beam). Este instrumento permite realizar análises com resolução de até 0,7 nm, o preparo de secções 
transversais e amostras ultrafinas para microscopia eletrônica de transmissão, além de um sistema 
de nano manipulação de alta precisão.  Sua operação será focada no preparo de amostras ultrafinas, 
sendo de fundamental importância aos microscópios eletrônicos de transmissão de altíssima reso-
lução do LNNano. Isso permitirá que o microscópio de duplo feixe já em operação no LNNAno seja 
liberado para realizar análises de varredura de alta resolução e aquisição de dados para reconstrução 
3D. O equipamento foi instalado o seu comissionamento iniciou em 15 de junho de 2021. Também 
entrou em operação a câmera K 3 da Gatan (detecção direta) no Titan Krios. A câmera está em fase de 
análise de performance, porém já foi utilizada para coletas de dados de Crio-EM que demandam alta 
resolução. A detecção direta possibilita a aquisição de uma grande quantidade de imagens em poucos 
segundos, garantindo a estatística e relação sinal/ruido adequada para a determinação de estrutura 
de vírus e proteínas via Crio-EM.

65. Ref. FINEP n° 0460/20

Figura 100 – Materiais bidi-
mensionais e fases topoló-
gicas: predição e controle de 
suas propriedades.
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Com recursos provenientes de projetos com a Petrobras, foram adquiridos, instalados e comissio-
nados, um Plasma de Oxigênio (Plasma Cleaner CYKY) e um Cromatógrafo a Gás com Espectrometro 
de Massas acoplado (Thermo Trace 1300 +ISQ 7000). Ambos estão disponíveis para atender aos proje-
tos industriais e aos usuários internos (Figura 101).  

Com recursos do SisNano, o LNNano adquiriu uma nova impressora 3D da Formlabs, modelo Form2, 
que utiliza a tecnologia SLA (Stereolithography Apparatus), baseada em resinas poliméricas foto curá-
veis para imprimir peças com elevado grau de definição. O equipamento substitui o modelo anterior 
que deixou de operar após 5 anos. 

Figura 101 – (Esquerda) Plasma cleaner utilizado para processos de limpeza pré-metalização e para selagem de dispositivos micro-
fluídicos baseados em polímeros. (Direita) Cromatografo a gás com espectrômetro de massas acoplado fabricado pela Thermo.

Figura 102 – Instalação de Nanotoxicologia e 
Nanossegurança do LNNano. Na parte superior 
está destacado a Sala de Cultura de Células (micros-
cópios Zeiss e acessório de fluorescência) e na parte 
inferior a Sala de Bioensaios e Zebrafish (Rack para 
Zebrafish e Ensaio ZFET).

Nanotoxicologia e Nanobiotecnologia

A Divisão de Nanotoxicologia e Nanobiotecnologia iniciou a operação da Instalação de Nanotoxicologia 
e Nanossegurança (Nanotox) para atendimento de usuários externos no LNNano. Esta instalação tem 
como objetivo principal oferecer um conjunto de bioensaios e técnicas de caracterização para o estu-
do integrado dos efeitos biológicos, toxicológicos e ambientais de nanomateriais e novos materiais na 
direção de inovação responsável, safe-by-design e sustentabilidade. A Instalação de Nanotoxicologia e 
Nanossegurança possui nível de biossegurança NB-2, disponibiliza equipamentos de proteção individual 
para todos os usuários e possui equipe técnica especializada para auxiliar na execução das propostas e 
serviços realizados na instalação. Recentemente, foi instalado na Sala de Cultura de Células o microscópio 
invertido básico (Zeiss Primo Vert) e acessório de fluorescência para o microscópio invertido (Zeiss Axio 
Vert A1) para estudos de nanotoxicidade e interação de nanomateriais com células, tecidos e organismos 
modelos com recursos do SisNANO. Também foi instalada na Sala de Bioensaios e Zebrafish uma Rack 
(Tecniplast - ZebTEC), cedida pelo LNBio, para manutenção de aquários e crescimento de peixes Zebrafish 
para garantia da qualidade na produção de embriões para os ensaios de toxicidade normalizados (ZFET).
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Figura 103 – Instalação de Armazenamento de Energia. a) Laboratório e b) sala de equipamentos.

Figura 104 – 
Calorimetria 

diferencial de 
varredura que 

possibilita avaliar 
eventos térmi-
cos que podem 

ocorrer durante 
o tratamento 

térmico (Intervalo 
de temperatura de 
-120 (N2 líquido) a 

500oC).

Figura 105 – 
Microscópio confo-
cal Espectroscopia 

Raman

Materiais macios N-estruturados (MN)

Também foram realizadas algumas adequações na Divisão de Síntese, responsável pelas instalações de 
Espectroscopia e Espalhamento, que tem sua infraestrutura dedicada à preparação de novos materiais 
funcionais, avançados e nanoestruturados. Está em finalização o comissionamento de infraestrutura dedi-
cada para a pesquisa em armazenamento de energia e processamento dos materiais, com mais de 60 m2 
(Figura 103a) equipado com balanças analíticas de alta precisão, moinhos (bolas, alta energia e  attritor), 
prensas (uniaxial e com aquecimento), fornos de alta temperatura (mufla e tubular) com linhas de gases 
dedicadas, equipamentos para lixamento e polimento, consumíveis e vidrarias de laboratório.  Sala com 20 
m2 (Figura 103b) com equipamentos de caracterização para termogravimetria (TGA, Jupiter STA 449 F3/
Netzche), calorimetria exploratória diferencial (DSC, 214 Polyma/Netzche), fissisorção de N2 para determi-
nação de área superficial e porosidade (ASAP2020/Micromeritics) e balança com kit para determinação de 
densidade (Metler Toledo) a serem empregados na caracterização dos eletrólitos sólidos cerâmicos.

Foi concluída a instalação de Linhas de Gases 
que visa operacionalizar os equipamentos de 
TGA, DSC E FISISSORCAO DE N2, e atender a 
demanda de gases do laboratório. Essa adequa-
ção possibilita a análise termodinâmica, que 
auxilia a compreender a história térmica das 
amostras e eventos que ocorrem durante o 
tratamento térmico em intervalos de tempera-
tura/tempo (Figura 104).

O equipamento FISISSORCAO DE N2 (BET) 
que permite avaliar porosidade e área de super-
fície dos materiais ficou em manutenção neste 
primeiro semestre de 2021, mas com previ-
são de retomada de operação para o segundo 
semestre. O Moinho de alta energia - Atritor 
foi adequado para operação. Foi confeccionado 
um suporte de metal, fixado no chão que já está 
operacional. O equipamento é destinado para 
mistura de óxidos, hogeneização e redução do 
tamanho dos cristais até escala nanométrica.

Também foi adquirido um equipamento para 
Fotoluminescência (espectrofotômetro) que irá 
ampliar a gama de equipamentos de caracteri-
zação e possibilitará a análise de nanopartícu-
las com confinamento quântico. O equipamen-
to foi instalado em junho e entrará em operação 
a partir do próximo semestre. Em janeiro de 
2021 foi finalizada a nova sala do Microscópio 
confocal Espectroscopia Raman, com o equipa-
mento operacional deste então (Figura 105).

a) b)
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