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The	  Brazilian	  Center	  for	  Research	  in	  Energy	  and	  
Materials	  (CNPEM),	  located	  in	  the	  city	  of	  Campinas-‐
SP,	  is	  a	  private	  nonprofit	  organizaCon	  qualified	  by	  the	  

Brazilian	  Ministry	  of	  Science,	  Technology	  and	  
InnovaCon	  (MCTI)	  to	  manage	  four	  naConal	  

laboratories:	  Synchrotron	  Light	  Laboratory	  (LNLS),	  
Biosciences	  NaConal	  Laboratory	  (LNBio),	  Bioethanol	  

Science	  and	  Technology	  Laboratory	  (CTBE)	  and	  
Nanotechnology	  NaConal	  Laboratory	  (LNNano).	  	  

	  





Colaboradores	  

122	  Colaboradores	  em	  posição	  de	  Dez/14	  -‐	  exceto	  bolsistas,	  
estagiários	  e	  consultores.	  

*	  Sendo	  25	  contratados	  exclusivamente	  e	  100%	  custeados	  por	  projetos	  com	  empresas	  



PhD´s students 42

Postdoctoral researchers 34

Management staff 12

Undergraduate´s students 27

16

Researchers 29

Master´s students 28

Research support staff 65

Specialists

Technical training 01



Missão	  e	  Visão	  

MISSÃO	  
Contribuir,	  enquanto	  Laboratório	  Nacional,	  para	  o	  
desenvolvimento	  cienTfico	  e	  tecnológico	  e	  o	  apoio	  à	  
inovação	  nos	  setores	  de	  bioetanol,	  outras	  fontes	  

renováveis	  de	  energia	  e	  insumos	  químicos	  da	  cadeia	  
produCva	  de	  cana-‐de-‐açúcar,	  com	  ênfase	  na	  

transferência	  de	  tecnologias	  ao	  setor	  produCvo.	  

VISÃO	  
Um	  Laboratório	  Nacional	  de	  excelência	  em	  pesquisa,	  

desenvolvimento,	  inovação	  e	  transferência	  de	  
tecnologia	  na	  cadeia	  produCva	  do	  bioetanol	  e	  de	  
produtos	  da	  química	  verde	  de	  cana-‐de-‐açúcar.	  



Macrometas	  

MACROMETA	  1	  
Pesquisa,	  desenvolvimento	  e	  transferência	  ao	  setor	  produCvo	  de	  um	  novo	  modelo	  agrícola	  para	  uso	  integral	  de	  
cana-‐de-‐açúcar	  visando	  a	  redução	  de	  tráfego	  e	  uClizando	  planCo	  direto	  e	  agricultura	  de	  precisão,	  obedecendo	  a	  
critérios	  de	  viabilidade	  técnica	  e	  de	  sustentabilidade	  (econômica,	  ambiental	  e	  social)	  da	  cadeia	  produCva	  com	  

foco	  em	  produCvidade,	  qualidade	  e	  especificidade	  da	  cana-‐de-‐açúcar.	  

MACROMETA	  2	  
Pesquisa,	  desenvolvimento	  e	  transferência	  ao	  setor	  produCvo	  de	  processos	  de	  obtenção	  de	  etanol	  de	  segunda	  
geração	  e	  coprodutos	  derivados	  da	  química	  verde,	  dentro	  do	  conceito	  de	  biorrefinaria	  com	  uso	  integral	  da	  
cana-‐de-‐açúcar,	  explorando	  a	  integração	  com	  a	  primeira	  geração	  e	  a	  produção	  de	  energia,	  obedecendo	  a	  
critérios	  de	  viabilidade	  técnica	  e	  de	  sustentabilidade	  (econômica,	  ambiental	  e	  social)	  da	  cadeia	  produCva.	  

MACROMETA	  3	  
Consolidação	  do	  CTBE	  como	  Laboratório	  referência	  em	  pesquisa,	  desenvolvimento	  e	  inovação	  em	  etanol	  de	  
cana-‐de-‐açúcar,	  visando	  à	  realização	  de	  pesquisas	  internas	  e	  em	  colaboração	  com	  insCtuições	  de	  pesquisa	  e	  

empresas	  dos	  setores	  agrícola,	  industrial	  e	  de	  serviços,	  à	  formação	  de	  recursos	  humanos	  altamente	  
qualificados,	  à	  disponibilização	  de	  instalações	  abertas	  para	  pesquisa	  e	  capacitação	  de	  usuários	  externos	  e	  à	  

difusão	  do	  conhecimento	  gerado	  à	  sociedade.	  



Organograma	  
CTBE	  

Divisão	  de	  Produção	  de	  
Biomassa	  (Prod)	  

Grupo	  de	  Manejo	  da	  
Produção	  de	  Biomassa	  

(MAP)	  

Grupo	  de	  Processos	  
Mecânicos	  Agrícolas	  

(MEC)	  

Grupo	  de	  Fisiologia	  e	  
Biologia	  Molecular	  de	  

Biomassa	  (FBM)	  

Divisão	  de	  Processamento	  
de	  Biomassa	  (Proc)	  

Grupo	  de	  Biotecnologia	  
de	  Processamento	  de	  

Biomassa	  (BPB)	  

Grupo	  de	  Físico-‐Química	  
de	  Processamento	  de	  

Biomassa	  (FQP)	  

Grupo	  de	  Escalonamento	  
de	  Processos	  de	  Biomassa	  

(ESC)	  

Divisão	  de	  Avaliação	  
Integrada	  de	  Biorrefinarias	  

(AIB)	  

Grupo	  de	  Modelagem	  e	  
Simulação	  Agrícola	  (MSA)	  

Grupo	  de	  Modelagem	  e	  
Simulação	  Industrial	  (MSI)	  

Grupo	  de	  Metodologias	  
de	  Avaliação	  de	  

Sustentabilidade	  (MSU)	  

Gestão	  e	  ArCculação	  (GEA)	  



Programas	  TemáCcos	  Internos	  (PTI)	  

Produção	  de	  
Biomassa	  de	  Cana-‐

de-‐Açúcar	  

Tecnologias	  da	  
Produção	  e	  Avaliação	  
da	  Sustentabilidade	  

Processos	  e	  
Equipamentos	  para	  a	  
Mecanização	  das	  

Operações	  Agrícolas	  

Fisiologia	  da	  
Produção	  

Ferramentas	  
Computacionais	  e	  
MatemáCcas	  para	  a	  

Produção	  de	  
Biomassa	  

Processamento	  de	  
Biomassa	  de	  Cana-‐

de-‐Açúcar	  

Produção	  de	  
BiocombusTveis	  

Química	  Verde	  

Avaliação	  Integrada	  
de	  Biorrefinarias	  de	  
Cana-‐de-‐Açúcar	  

Desenvolvimento	  da	  
Biorrefinaria	  Virtual	  
de	  Cana-‐de-‐Açúcar	  

Uso	  da	  Biorrefinaria	  
Virtual	  de	  Cana-‐de-‐

Açúcar	  



Os	  4	  eixos	  de	  atuação	  do	  CNPEM	  

1.   Atendimento	  a	  usuários	  externos	  -‐>	  faciliOes	  

2.	  Realização	  de	  pesquisa	  in	  house	  
	  	  

3.	  Pesquisa	  com	  empresas	  e	  prestação	  se	  serviços	  
	  	  

4.	  Treinamento	  e	  capacitação	  
	  	  



Eixo	  1	  -‐	  FaciliCes	  no	  CTBE	  

Planta	  Piloto	  para	  Desenvolvimento	  de	  Processos	  	  
	  
Laboratórios	  de	  Desenvolvimento	  de	  Processos	  
	  
Laboratórios	  de	  Desenvolvimento	  de	  Bioprocessos	  
	  
Laboratório	  de	  Metabolômica	  
	  
Laboratório	  de	  Anáises	  de	  Macromoléculas	  
	  
Laboratorio	  de	  Sequenciamento	  de	  Ácidos	  Nucleicos	  em	  Larga	  Escala	  
	  
Biorrefinaria	  Virtual	  de	  Cana	  



Eixo	  2	  e	  3	  -‐	  Algumas	  parcerias	  em	  2014	  

Pesquisadores	  também	  possuem	  linhas	  próprias	  de	  
pesquisa	  com	  financiamento	  FAPESP,	  CNPQ,	  etc.	  



International Events Promoted in 2014
Workshop on 2nd Generation Bioethanol 2014
November 10th and 11th 

The fifth annual edition of this event brought 

Eixo	  4	  -‐	  Eventos	  e	  cursos	  

III Workshop on Sugarcane Physiology for 
Agronomic Applications 

December 2nd and 3rd 

Researchers from Brazil and abroad 
CNPEM-UK Meeting on Biocatalyst 

Discovery and Synthetic Biology 
December 10th 


