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INTRODUÇÃO
Esta publicação constitui-se no Plano Diretor da Associação Brasileira de Tecnologia
de Luz Síncrotron (ABTLuS), aplicável ao período 2010-2016. A ABTLuS é uma
associação de Direito Privado, sem fins lucrativos, credenciada como Organização
Social (OS), nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 (conhecida como a
Lei das OS’s).
A esta OS atribuiu-se a responsabilidade de gerir o Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron (LNLS), cuja existência remonta a 1987, quando começou a ser implantado
(como uma Unidade de Pesquisa do CNPq). Posteriormente, a ABTLuS também
passou a operar, no contexto do Contrato de Gestão com o MCT, outros dois
Laboratórios Nacionais: o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), e o Laboratório
Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE). O Estatuto da ABTLuS prevê,
também, a operação do Laboratório Nacional de Nanotecnologia Cesar Lattes
(LNNano), este último ainda em regime de incubação dentro do LNLS. O Plano
Diretor, portanto, engloba programas que serão materializados sob responsabilidade
de um dos Laboratórios Nacionais mencionados, que integram o Centro Nacional de
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), designação adotada a partir de 2010, com
objetivo de congregar as instalações existentes num campus de 380 mil metros
quadrados, operado pela ABTLuS.
O Plano Diretor é um documento que busca indicar rumos institucionais, sendo natural
que seja revisado à luz de novas orientações, em especial decorrentes da visão
estratégica do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Cabe registrar que ao tempo
da elaboração do Plano Diretor o Plano Plurianual (PPA) do Ministério da Ciência era
correspondente ao período 2008-2011 e desse documento emanam diretrizes que a
ABTLuS busca considerar na elaboração do seu Plano de Diretor.
Outro aspecto a ser considerado – que motivou a presente edição, corrigida em
relação à anterior (cuja periodicidade era 2010-2014) é que as negociações entre a
ABTLuS e o MCT para assinatura de um novo Contrato de Gestão terminaram, com
êxito, em setembro de 2010 e a temporalidade daquele instrumento contratual vai até
2016. Assim, embora o Plano Diretor da ABTLuS seja um conjunto de diretrizes
institucionais que não se circunscrevem apenas aos compromissos ditados pelo
Contrato de Gestão, considerou-se adequado promover a edição da presente edição,
com a adoção do referencial 2010-2016.
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MISSÃO DA ABTLuS
O Artigo 4º do Estatuto Social da ABTLuS define:
“A Associação tem por missão promover e contribuir para o desenvolvimento
científico e tecnológico do País, por meio de seus Laboratórios Nacionais, que
articulará, provendo-os das condições necessárias para a consecução de suas
respectivas missões e o atingimento de seus objetivos estratégicos, afins com os da
Associação”.
Cabe à ABTLuS operar um conjunto de laboratórios nacionais, singulares pelas
instalações experimentais de grande porte (algumas delas inexistentes em instituições
da América Latina), e por serem centros de pesquisa de referência, abertos,
multiusuários e multi interdisciplinares, nos quais amplas parcelas da comunidade
científica e tecnológica podem desenvolver pesquisas diferenciadas e complexas, em
áreas

do

conhecimento

que

embasam

o

desenvolvimento

da

economia

contemporânea.
Outro aspecto relevante dos laboratórios nacionais operados pela ABTLuS é que eles
criam condições para integrar pesquisadores e centros de pesquisa do Hemisfério Sul,
em projetos científicos estratégicos, portadores de futuro, só possíveis em ambientes
como os encontrados no campus de 380 mil metros quadrados onde estão os citados
Laboratórios, em Campinas, estado de São Paulo.
Cabe também enfatizar que os laboratórios nacionais operados pela ABTLuS
desempenham papel estratégico e articulador junto ao Ministério de Ciência e
Tecnologia, em suas respectivas áreas de atuação, no papel de indutor e executor de
políticas científicas e, em particular, nas áreas de aceleradores de partículas,
instrumentação científica para uso de luz síncrotron, biologia molecular estrutural,
genoma estrutural e funcional, nanociência e nanotecnologia, da pesquisa básica e
aplicada relacionadas ao ciclo produtivo do etanol da cana-de-açúcar.
Os laboratórios nacionais operados pela ABTLuS também buscam manter forte
interação com o setor industrial do País, contribuindo para o desenvolvimento
tecnológico em áreas de alta tecnologia.
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EIXOS ESTRATÉGICOS QUE ORIENTAM O PLANO
O Plano Diretor do ABTLuS leva em conta os quatro eixos estratégicos que norteiam a
Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e as prioridades estratégicas do
Ministério da Ciência e Tecnologia:1

•

Expandir, integrar, modernizar e consolidar o Sistema Nacional de Ciência e
Tecnologia e Inovação (SNCTI), atuando em articulação com os governos
estaduais para ampliar a base científica e tecnológica nacional.

•

Atuar de maneira decisiva para acelerar o desenvolvimento de um ambiente
favorável à inovação nas empresas, fortalecendo a Política Industrial, Tecnológica
e de Comércio Exterior (PITCE).

•

Fortalecer as atividades de pesquisa e inovação em áreas estratégicas para a
soberania do País, em especial energia, segurança pública, defesa nacional e
Amazônica; e

•

promover a popularização e o ensino de ciências, a universalização do acesso
aos bens gerados pela ciência, e a difusão de tecnologias para a melhoria das
condições de vida da população.

Prioridades Estratégicas estão expressas nas respectivas Linhas de Ação para 2008 –
2010 do Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT:
I - Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de C,T&I
1. Consolidação Institucional do Sistema Nacional de C,T&I
2. Formação de Recursos Humanos para C,T&I
3. Infraestrutura e Fomento da Pesquisa Científica e Tecnológica
II - Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas
4. Apoio à Inovação Tecnológica nas Empresas
5. Tecnologia para a Inovação nas Empresas
6. Incentivo à Criação e à Consolidação de Empresas Intensivas em
Tecnologia
III - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas
7. Áreas Portadoras de Futuro: Biotecnologia e Nanotecnologia
8. Tecnologias da Informação e Comunicação
9. Insumos para a Saúde
1

	
  Plano	
  Plurianual	
  –	
  PPA	
  2008-‐2011	
  –	
  Ministério	
  da	
  Ciência	
  e	
  Tecnologia	
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10. Biocombustíveis
11. Energia Elétrica, Hidrogênio e Energias Renováveis
12. Petróleo, Gás e Carvão Mineral
13. Agronegócio
14. Biodiversidade e Recursos Naturais
15. Amazônia e Semi-Árido
16. Meteorologia e Mudanças Climáticas
17. Programa Espacial
18. Programa Nuclear
19. Defesa Nacional e Segurança Pública
IV - C,T&I para o Desenvolvimento Social
20. Popularização da C,T&I e Melhoria do Ensino de Ciências
21. Tecnologias para o Desenvolvimento Social
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO MCT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA
ABTLUS

Eixo
Estruturante
Consolidação,
Expansão e
Integração do
Sistema
Nacional de
C,T&I

Eixo I

Eixo II

Eixo III

Política
Industrial,
Tecnológica e
de Comércio
Exterior

Objetivos
Estratégicos
Nacionais

Ciência,
Tecnologia e
Inovação para
a Inclusão e
Desenvolvime
nto Social

Prover e manter infra-estrutura nacional
de classe mundial para pesquisa,
desenvolvimento e inovação nas suas
áreas de atuação, disponibilizada à
comunidade de pesquisa acadêmica e
industrial.

¥

¤

¥

¡

Realizar e difundir pesquisa própria,
desenvolvimento e inovação em nível
dos melhores laboratórios similares no
mundo, nas áreas consideradas
estratégicas pela Política Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação.

¥

¥

¥

¡

Implantar e gerir a infra-estrutura da
ABTLuS visando ganhos de eficiência e
eficácia mediante novos mecanismos de
gestão, informação e difusão.

¥

¤

¤

¥

Foco do Objetivo Estratégico da ABTLuS em relação ao
Planejamento Estratégico do MCT
Central

¥

Importante

¤

Indireto

¡
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I - LABORATÓRIO NACIONAL DE LUZ SÍNCROTRON – LNLS
O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) atua como laboratório aberto e
multiusuário, provendo ferramentas únicas na América Latina que permitem a
visualização e manipulação da matéria em seu nível mais fundamental: a escala
atômica. Estas características são de caráter estratégico para um país que planeja ter
um papel de destaque no cenário internacional, pois viabilizam pesquisas em áreas
tecnológicas importantes, como materiais avançados, nanotecnologia e biotecnologia,
as quais são portadoras de futuro. Além disso, ao redor do LNLS são disponibilizados
uma série de instalações em micro e nanotecnologia à comunidade acadêmica, que
têm impacto no avanço da qualidade de ciência feita no Brasil, bem como na formação
de recursos humanos treinados em áreas de pesquisa de ponta.
Para manter a sofisticada infraestrutura, é fundamental manter constante investimento
em recursos humanos altamente qualificados e nos equipamentos já instalados, bem
como desenvolver novas instalações e aperfeiçoar as já existentes. Como exemplo,
cite-se o acelerador de elétrons responsável por gerar luz síncrotron (Fonte de Luz
Síncrotron), cuja operação em alto padrão requer uma equipe qualificada, com
conhecimento técnico diferenciado (note-se que só existe uma Fonte de Luz
Síncrotron em toda a América Latina e o Brasil foi o primeiro país do Hemisfério Sul a
dominar conhecimentos necessários para construir e operar um equipamento deste
tipo), além de constante trabalho de manutenção diferenciado e investimentos na
melhoria das características do feixe de elétrons, como, por exemplo, sua estabilidade
ao longo da órbita. Estas melhorias podem ser vistas como processos contínuos e
incrementais, em uma máquina singular e extremamente complexa. Como resultado
de melhores características do feixe de elétrons, há uma significativa melhoria nas
características da luz síncrotron emitida, indispensáveis para permitir a realização de
experimentos sofisticados que buscam compreender propriedades de materiais.
É importante ressaltar que o objetivo final do LNLS é prover – por meio da Fonte de
Luz Síncrotron – raios-X e Ultravioleta com características singulares, em diferentes
faixas do espectro de energia, para a realização de experimentos em diversas áreas
do conhecimento, como física de superfícies, análise de proteínas, cristalografia. Isto
exige uma complexa instrumentação científica, chamada Linhas de Luz, que
simplificadamente podem ser descritas como sofisticados equipamentos que permitem
guiar e selecionar a faixa do espectro eletromagnético apropriado para a execução dos
experimentos. Este conjunto de Linhas de Luz (14 em 2010) requer o contínuo
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desenvolvimento de instrumentação altamente sofisticada, e a participação de um
corpo de cientistas e técnicos altamente qualificado, os quais são fundamentais para
que os pesquisadores-usuários possam realizar com sucesso seus experimentos.
Ao ano, acorrem às Linhas de Luz instaladas na Fonte de Luz Síncrotron, um
contingente de 1400 a 1600 pesquisadores, originários de dezenas de instituições
localizadas no Brasil e no Exterior, que produzem, em média, 500 a 600 diferentes
experimentos, posteriormente relatados em periódicos científicos especializados.
Luz Síncrotron é a radiação emitida por partículas carregadas, como elétrons, com
velocidade próxima à da luz (300.000 km por segundo ou cerca de um bilhão de km
por hora), quando têm sua órbita curvada pela ação de um campo magnético.
Síncrotrons são aceleradores de partículas em forma de anel, nos quais os elétrons
circulam em feixes com velocidade relativística e que, defletidos por ação de dipolos
magnéticos, emitem radiação eletromagnética. Essa radiação abrange quatro faixas
do espectro eletromagnético, do infravermelho aos raios-X, passando pelo ultravioleta
e pela luz visível.
A Fonte de Luz Síncrotron do LNLS é formada por um conjunto de três aceleradores: o
anel de armazenamento e dois aceleradores auxiliares, o acelerador linear e o
síncrotron injetor (booster). No anel, com 93,2 metros de circunferência e ambiente de
alto-vácuo, os elétrons viajam a uma energia final de 1.37 GeV (um bilhão e trezentos
e setenta milhões de elétron-volts), formando um fluxo da espessura de um fio de
cabelo.
Nas áreas curvas estão instalados 12 dipolos magnéticos para defletir o feixe de elétrons
que, por isso, nesse momento, produzem Luz Síncrotron. A radiação emitida em cada um
desses dipolos é direcionada para Linhas de Luz. Em cada uma das Linhas de Luz, a
radiação é monocromatizada de forma a selecionar as faixas do espectro eletromagnético de
interesse de pesquisa e condicionada para ser utilizada nas Estações Experimentais. É
nesse ambiente que centenas de cientistas produzem conhecimentos a partir de 1997,
quando o equipamento entrou em funcionamento.
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II – LABORATÓRIO NACIONAL DE NANOTECNOLOGIA – LNNano
O Laboratório Nacional de Nanotecnologia Cesar Lattes (LNNano), será consolidado
com o objetivo desenvolver pesquisas em áreas que priorizem a integração entre as
diversas competências e técnicas disponibilizadas nesse Complexo Laboratorial, onde
estão agrupados microscópios de variados tipos.
A decisão de tornar o LNNano um laboratório nacional – o quarto a operar no contexto
da ABTLuS – já foi tomada pelo Conselho Diretor e será implementada.
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III - LABORATÓRIO NACIONAL DE BIOCIÊNCIAS – LNBio
O Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) tem foco no desenvolvimento e
inovação em biociências. Criado em dezembro de 2009 por decisão do Conselho de
Administração da ABTLuS, o LNBio é legado do Centro de Biologia Molecular
Estrutural (CeBiME) que, ao longo de uma década, qualificou pesquisadores, produziu
conhecimento e contribuiu para o avanço na área de Biologia Estrutural no País.
Além da excelência em pesquisa, o LNBio tem compromisso com a inovação,
alinhando-se às políticas de Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I) do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), contribuindo para aproximar a investigação científica ao
desenvolvimento tecnológico do País.
O LNBio conta com equipe de pesquisadores e técnicos qualificados e laboratórios
habilitados em genômica, proteômica, bioinformática, ressonância magnética nuclear,
modificação do genoma, cristalização de proteínas e bioensaios – para atender
demandas da comunidade acadêmica e de empresas que buscam soluções para
desenvolver novos processos ou produtos. É responsável também pela operação de
duas Linhas de Luz de Cristalografia de Macromoléculas – MX1 e MX2 - do LNLS.
As atividades do LNBio no período 2010-2016 aspiram, portanto, manter as ações que
fizeram do CeBiME um Centro de Pesquisa reconhecido na área da Biologia Molecular
Estrutural, multiusuário e de instalações sofisticadas abertas à comunidade científica,
mas também ampliar seu escopo de ação, dando acesso à novas instalações, assim
como implementar novas atividades voltadas ao fortalecimento do Sistema Nacional
de Ciência, Tecnologia e Inovação – SNCT&I, em especial aquelas destinadas à
efetiva interação com setores da comunidade empresarial.
Essa definição do escopo de ação do LNBio almeja contribuir com o esforço de
colocar o Brasil em nível de competitividade científica e tecnológica mundial, por meio
de ações que visam consolidar uma estrutura aberta não só à comunidade científica,
mas também aos diversos atores do Sistema Nacional de CT&I, auxiliando
proativamente no desenvolvimento de tecnologias estratégicas e na formação de
novos conhecimentos e de recursos humanos especializados no campo das
Biociências.
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A partir desta percepção, em 2010 uma ampla reflexão avaliou as atuais
oportunidades e desafios do LNBio no ambiente externo. Essa reflexão resultou na
formatação do LNBio que, baseada em uma visão estratégica, pretende colocar o
Laboratório na vanguarda do conhecimento e, ao mesmo tempo, torná-lo um ambiente
de apoio à inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável do País.
Foram definidas três grandes linhas estratégicas englobadas por esta nova estrutura
de gestão, que contemplam: 1) Laboratório Nacional, 2) Centro de Inovação e 3)
Programas Científicos. Com estratégias definidas, o LNBio pretende inaugurar uma
fase e consolidar um modelo de planejamento e gestão institucionais que favoreçam a
excelência científica e a inovação tecnológica, assumindo o compromisso e a
responsabilidade de prestar serviços relevantes à sociedade na forma de contribuição
para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.
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IV – LABORATÓRIO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO BIOETANOL –
CTBE
A missão de contribuir para a liderança brasileira no setor de fontes renováveis de
energia e de insumos para a indústria química, em especial, o desenvolvimento da
cadeia

produtiva

desenvolvimento

do
e

bioetanol
inovação

de
na

cana-de-açúcar,
fronteira

do

por

meio

conhecimento,

de

pesquisa,

aponta

ao

desenvolvimento, internamente e em cooperação com outras organizações, da
pesquisa básica e aplicada de fronteira sobre a cadeia produtiva do etanol derivado da
cana-de-açúcar, com a finalidade de elucidar processos fundamentais e contribuir,
mediante inovações para a cadeia produtiva, para a liderança mundial do Brasil no
conhecimento e produção sustentável de biocombustíveis.
Identificam-se as duas vertentes de atuação do CTBE: 1) a da pesquisa interna ao
Laboratório Nacional e 2) a da articulação e coordenação da pesquisa externa ao
mesmo. A pesquisa interna visa dotar o CTBE de uma equipe de altíssima
competência, envolvida com o avanço do conhecimento, mas, ao mesmo tempo,
operando em um ambiente organizacional característico de um Laboratório Nacional,
dotado de laboratórios e infraestrutura únicos no País, como, por exemplo, a Planta
Piloto para Desenvolvimento de Processos.

Para isto, o CTBE conta com toda a

experiência da ABTLuS na implementação do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron,
reconhecidamente um Laboratório Nacional aberto e multiusuário e que será seu
parceiro sinérgico. A pesquisa externa ao CTBE visa cooperar com competências
nacionais existentes em outras organizações públicas e privadas, a fim de avançar o
mais rápido possível em seus Programas Industrial, Agrícola, Científico, Avaliação
Tecnológica e Sustentabilidade.
A visão de um reconhecido Laboratório Nacional dedicado ao avanço o conhecimento
e do estado-da-arte da produção de etanol de cana-de-açúcar, estabelece onde o
CTBE quer se posicionar nacional e internacionalmente: como um centro gerador de
conhecimento para avançar o estado-da-arte da produção de etanol biocombustível,
tendo como matéria-prima a cana-de-açúcar. Isto significa que o Laboratório Nacional
não pretende apenas fazer pesquisa de rotina, mas criar as bases científicas e
tecnológicas para uma indústria brasileira de bioetanol competitiva internacionalmente
ao longo deste século. O foco no etanol de cana-de-açúcar está relacionado à
necessidade de concentrar recursos humanos, financeiros e materiais, naquilo que o
País já faz bem, para que possa vir a fazer melhor nas próximas décadas. Isto traz
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uma especificidade para a pesquisa brasileira, que a distingue da dos outros países,
cujas competências e necessidades são distintas das do Brasil.
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AÇÕES DO LNLS
I.Manutenção e Operação da Infraestrutura do LNLS
Melhorias das Linhas de Luz
A Linha XRD1 (Difração de Raios-X) deverá receber novos equipamentos que serão
instalados e comissionados nos próximos anos (simulador físico de materiais). Isso
requer que esta Linha seja modernizada, pois foi uma das primeiras instrumentações
científicas instaladas em torno da Fonte de Luz Síncrotron, em 1997.
Para a Linha XPD (Difração de Raios-X em Policristais), está prevista a aquisição de
um novo difratômetro otimizado para medidas rápidas através de multidetectores de
alta resolução e detectores bidimensionais.
As Linhas TGM (Monocromador de Grade Toroidal), SGM (Monocromador de Grade
Esférica), MX1 (Cristalografia de Macromoléculas) e SAXS1 (Espalhamento de RaiosX a Baixo Ângulo) são instrumentações que datam de 1997 e necessitam de
recondicionamento, previsto para ocorrer entre 2011 e 2013.
As Linhas de Luz baseadas nos dois novos dispositivos de inserção, o ondulador
elíptico, já instalado no Anel de Armazenamento de Elétrons, e o wiggler
supercondutor, representarão uma melhoria essencial em termos de qualidade de
fótons utilizados em experimentos. Estas são Linhas de Luz complexas e de alta
demanda de desenvolvimento. Suas construções e comissionamentos devem ser
elevados ao nível máximo de prioridade para os próximos quatro anos (até 2014). Este
é o caso da Linha PGM (Monocromador de Grade Plana), competitiva por explorar a
faixa espectral de maior brilho da Fonte de Luz Síncrotron. Além das áreas científicas
para as quais a Linha foi inicialmente projetada, deve-se tentar explorar técnicas mais
modernas como a de espalhamento ressonante de raios-X moles e microscopia de
raios-X moles com o uso de zone-plates, que deverão atrair um maior número de
pesquisadores-usuários.
II. Pesquisa Científica
O

Programa

de

Pesquisa

Científica

tem

como

objetivo

desenvolver

as

instrumentações em uso nas Linhas de Luz, explorando alternativas técnicas e
instrumentais inovadoras que possam apontar o caminho para a inserção do LNLS no
esforço mundial de desenvolvimento de futuras Fontes de Luz Síncrotron de alto
desempenho.
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A pesquisa no LNLS caracteriza-se pelo desenvolvimento da capacidade instrumental
científica singular na América Latina, disponível para a comunidade científica e
tecnológica com estações experimentais de caracterização e análise únicas utilizando
desde o infravermelho até raios-X duros. Embora mantendo a meta inicial de atender a
uma

ampla

comunidade

de

pesquisadores-usuários,

o

foco

das

estações

experimentais será o desenvolvimento de experimentos dedicados, customizando as
instrumentações científicas, visando com isso atingir um patamar mais sofisticado e
competitivo para a pesquisa científica no País.
As atividades relacionadas com a Fonte de Luz Síncrotron espelham as necessidades
imediatas relacionadas à operação de rotina da Fonte e à necessidade de
acompanhar os avanços que ocorrem continuamente nessa área de pesquisa. O perfil
e as exigências da comunidade estão em contínua mudança, fazendo surgir a
necessidade de gerar instrumentos e instalações que permitam estender o espectro de
aplicação da Fonte, possibilitando a realização de experimentos de impacto para a
pesquisa científica e para o desenvolvimento tecnológico do País. Algumas das
atividades apontam para aplicações futuras dentro do próprio LNLS, especialmente
aquelas relacionadas com o projeto e construção da nova Fonte de Luz Síncrotron, de
terceira geração.
II.a Desenvolvimento de novas áreas científicas nas Linhas de Luz
Com o surgimento de novas Fontes de Luz Síncrotron de terceira geração, a
competitividade da atual Fonte existente no LNLS irá gradualmente diminuir ao longo
dos próximos anos. A própria comunidade de pesquisadores-usuários que se formou
como consequência do Projeto Síncrotron brasileiro (iniciado nos idos de 1982) evoluiu
de modo bastante satisfatório, graças ao uso das instalações disponíveis no LNLS, e
já exige que o Brasil tenha uma máquina mais avançada em relação a atual.
Alguns dos experimentos realizados em outros síncrotrons, e que têm aberto novas
perspectivas para a solução de grandes questões científicas, são impossíveis de se
realizar no LNLS. O uso de sistemas de acondicionamento de amostras em condições
extremas

de

temperatura,

pressão;

experimentos

complementares

in-situ;

espectroscopia com resolução temporal, e outros vem sendo perseguidos no LNLS.
Desenvolvimentos neste sentido foram inclusive os que tiveram as melhores respostas
com relação ao cumprimento do planejamento 2006-2009. Este esforço deve ser
continuado nos próximos anos, inclusive como preparação para o uso da nova Fonte
de Luz Síncrotron que o LNLS intenta construir.
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III. Projeto e Desenvolvimento de Instrumentação
O número significativo de novas Fontes de Luz Síncrotron baseadas em anéis de
armazenamento, sejam recém-construídas ou em fase de projeto, indicam que estas
serão as instalações multiusuários por excelência nas próximas décadas. Nestas
novas Fontes de Luz existe uma tendência a privilegiar a utilização de dispositivos de
inserção para produzir luz síncrotron. A Fonte de Luz Síncrotron do LNLS (construída
no período 1987-1996, e aberta a pesquisadores-usuários em julho de 1997) utiliza, na
maioria das estações experimentais, luz produzida nos ímãs dipolares. O Andel de
Armazenamento de Elétrons tem quatro trechos capazes de acondicionar dispositivos,
três dos quais já ocupados. Um dos dispositivos, um ondulador de polarização elíptica
(EPU) foi completamente projetado, construído e caracterizado no próprio LNLS. Os
outros dois dispositivos, destinados à produção de raios-X duros para experimentos
em biologia e ciências dos materiais, são um wiggler híbrido com magnetos
permanentes e um wiggler supercondutor. As discussões relacionadas à natureza do
4º dispositivo de inserção a ser instalado já estão em andamento.
O LNLS tem empenhado esforços no desenvolvimento de amplificadores de
Radiofrequência de Estado Sólido, por serem uma alternativa operacionalmente mais
econômica em comparação com as válvulas klystron. Em 2010, alavancado por um
financiamento da FINEP, o LNLS finalizou a construção de dois amplificadores de 50
kW destinados a operar na freqüência de 476 MHz, instalados na Fonte de Luz,
substituindo as duas válvulas klystron que compunham o sistema original.
Esforço semelhante tem sido empregado no sentido de promover progressivamente a
substituição de outros sistemas valvulados por dispositivos de estado sólido, como os
chaveadores de alta tensão utilizados no sistema de injeção de elétrons. Além do mais
baixo custo, a utilização dos dispositivos de estado sólido resultará em maior
estabilidade e repetitividade do feixe produzido pelo acelerador linear [que é um dos
componentes da Fonte de Luz Síncrotron].
Desenvolvimentos importantes tais como o de uma nova plataforma de comunicação
baseada em padrões industriais para a rede de controle da Fonte de Luz Síncrotron,
atendem à necessidade imediata de substituir um sistema já em processo de
obsolescência, provendo

melhor

confiabilidade

de

transmissão

de

dados e

padronização de equipamentos. Como várias das atividades planejadas, há uma
preocupação com o desenvolvimento de soluções que possam ser escaladas para
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sistemas mais complexos, e sistemas mais padronizados que permitam manutenção
mais eficiente.
A Linha de Luz SW1, atualmente em construção para uso com o novo wiggler
supercondutor, será a mais competitiva do LNLS na faixa de raios-X duros (10 a 20
keV) nos próximos seis anos. As técnicas beneficiadas por esta Linha de Luz deverão
ser escolhidas com critério de capacidade de avanço científico, de forma a ser a mais
competitiva possível para um grande número de pesquisadores-usuários.
III.a

Projetos de P&D em Engenharia de Aceleradores

Compreendem projetos de pesquisa e desenvolvimento em Engenharia de
Aceleradores, que também visam prover melhoria no desempenho e/ou confiabilidade
da Fonte de Luz Síncrotron. As atividades visam melhorar as características de
desempenho básicas da Fonte, quais sejam: confiabilidade, estabilidade, emitância,
intensidade, abrangência espectral, estrutura temporal, polarização e tempo de vida do
feixe de elétrons. Visam buscar formas de fazer com que a Fonte prossiga superando
as características de desempenho já alcançadas, desenvolvendo meios de aumentar a
sua atratividade como instrumento de pesquisa. Daí a conveniência de se olhar para
algumas destas características da Fonte.
A estabilidade de curto e longo prazo do feixe de elétrons é o parâmetro mais
importante no que diz respeito à qualidade do feixe de luz, sendo um tema que nunca
sai do foco das atenções. A estabilização do feixe de elétrons envolve uma série de
atividades que abrange desde as relacionadas à minimização de derivas térmicas em
componentes da câmara de vácuo ao refinamento dos meios de diagnóstico de feixe,
sendo atividades com potencial de dar origens a várias outras atividades. Uma tarefa
particularmente importante será o desenvolvimento de um sistema de realimentação
para o controle de instabilidades produzidas pelas cavidades de Radiofrequência.
Alternativas devem ser estudadas no sentido de buscar aumentar o tempo de vida do
feixe, sendo necessário avaliar o impacto causado pela instalação do wiggler
supercondutor no Anel. Encaixam-se nesse contexto os desenvolvimentos de filmes
absorvedores para as câmaras de vácuo (já utilizados nas câmaras dos dispositivos
de inserção), assim como o desenvolvimento de técnicas de solda para ultra-alto
vácuo em alumínio, potencialmente vantajoso em relação ao material que é utilizado
até hoje nas câmaras (aço inox) em função de sua melhor condutividade térmica.
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A redução das dimensões transversais do feixe de elétrons (particularmente no plano
vertical) também é positiva para a performance das Linhas de Luz. Isto poderá ser
obtido com a redução do acoplamento do feixe ou pela diminuição da emitância
através, por exemplo, da implantação de novos modos de operação para o Anel de
Armazenamento ou da adição de dispositivos de inserção curtos destinados
especificamente à redução da emitância. Desenvolvimentos neste sentido devem ser
perseguidos nos próximos anos.
III.b Pesquisa em Física de Aceleradores
São atividades que refletem o esforço para compreender melhor a dinâmica do feixe
de elétrons no Anel de Armazenamento, incluindo aí efeitos da interação dos elétrons
entre si e com os componentes da câmara de vácuo. Aqui, a estratégia é utilizar as
demandas crescentes de desempenho da Fonte de Luz como motivadores de áreas
de pesquisa que possam atrair jovens pesquisadores para a equipe do LNLS lançando
as bases para o futuro da área de aceleradores.
b1. Dispositivos de Inserção
Compreendem atividades que correspondem ao desenvolvimento de dispositivo de
inserção a ser instalado na seção reta longa ainda disponível no Anel. Este deverá ser
definido com base não só nas demandas da comunidade científica, mas também com
base na sua futura transferência para a nova Fonte de Luz Síncrotron que o LNLS está
desenvolvendo. As características do dispositivo devem permitir o desenvolvimento de
uma comunidade para uma área de fronteira como, por exemplo, o espalhamento
coerente de raios-X.
A construção do ondulador EPU forneceu ao LNLS o conhecimento necessário para o
desenvolvimento de futuros dispositivos baseados em ímãs permanentes (sejam puros
ou híbridos), o que será de fundamental importância para os desenvolvimentos
relacionados com a nova Fonte na área de magnetos.
b2. Novos Projetos
Há um conjunto de atividades que aponta para o futuro dos esforços de P&D em
aceleradores no LNLS. Nos próximos anos as atividades relacionadas com a nova
fonte devem ocupar toda a equipe. No entanto, é preciso ficar atento para a
identificação de necessidades potenciais do uso das tecnologias desenvolvidas no
LNLS em aplicações industriais/médicas no âmbito nacional.
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IV. Projeto da Nova Fonte de Luz Síncrotron (Sirius)
O Brasil foi pioneiro, entre os países em desenvolvimento, ao projetar e construir a
primeira Fonte de Luz Síncrotron do Hemisfério Sul, no período 1987-1996. Esse
equipamento entrou em operação em julho de 1997 e colocou o País em condições de
desenvolver pesquisa avançada de nível internacional, em áreas emergentes da
Física, Química, Biologia, Engenharia de Materiais, dentre outras.
Nos últimos 15 anos, o uso de luz síncrotron em pesquisa científica e tecnológica vem
mostrando um enorme avanço: Novas áreas do conhecimento passaram a usar esta
ferramenta e, ao mesmo tempo, houve uma grande evolução neste tipo de
equipamento. As chamadas Fontes de terceira geração são milhares de vezes mais
brilhantes e permitem pesquisas impossíveis de realizar com as da geração anterior.
O esforço brasileiro gerou conseqüências – como, por exemplo, a formação de uma
comunidade em nível nacional, de pesquisadores que se valem da Fonte de Luz
Síncrotron

para

produzir

conhecimentos

que

estão

na

base

da

economia

contemporânea. E, por força mesmo deste salto, está a exigir uma nova Fonte de Luz,
de terceira geração. Isto permitirá manter a competitividade do Brasil em áreas
estratégicas e portadoras de futuro como Nanociência, Nanotecnologia, Biologia
Molecular e Estrutural – base para o desenvolvimento de fármacos – materiais
avançados e energias alternativas, além de outras.
Para corresponder a esse anseio de parcela considerável de cientistas, aí se incluindo
aqueles do exterior que, rotineiramente, vêm ao LNLS realizar experimentos, em 2008
deu-se o passo inicial para desenvolver o projeto de uma nova Fonte de Luz
Síncrotron. Batizada com o nome Sirius, a Fonte será comparável a aquelas em
construção ou recentemente construídas na América, Europa e Ásia. O prazo de
execução é estimado em seis anos a partir do início da liberação de recursos. Serão
necessários R$ 395 milhões de reais.
Os principais parâmetros da Sirius são a energia de operação (3 GeV) que define o
espectro de luz síncrotron disponível e a emitância (menor que 2 nm.rad) que define o
brilho da fonte – em geral procura-se maximizar a energia de operação e minimizar a
emitância, para um dado nível de investimento. A nova Fonte de Luz Síncrotron terá
capacidade para 38 Linhas de Luz. Este número poderá aumentar com a utilização de
até dois dispositivos de inserção nos trechos retos longos.
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AÇÕES DO LNNano
I Manutenção e Operação da Infraestrutura do LNNano
I.a. Implantação de um laboratório de simulação física de materiais
Este sistema está baseado na simulação termomecânica Gleeble. Dois equipamentos
foram adquiridos, sendo que um deles adaptado e será instalado na Linha de Difração
de Raios-X (XRD-1), para uso em pesquisas in situ de transformações de fase e
deformação de materiais estruturais.
I.b. Novas instrumentações:
Catálise
Atualmente, o esforço na área de catálise envolve o desenvolvimento de
instrumentações para Linhas de Luz, desenvolvimento e operação de um equipamento
de XPS convencional e desenvolvimento, caracterização e avaliação de catalisadores.
Laboratório de Síntese Química de Nanoestruturas - LSQ
O espaço físico do LSQ foi redimensionado para os trabalhos em catálise, e
equipamentos como a cuba de Langmuir e sistema ótico para crescimento de
partículas anisotrópicas foram desativados. Estão previstas instalações de novas
bancadas, capelas e aquisição de pequenos equipamentos para fortalecer as
pesquisas na área de síntese de nanosistemas.
Novas instalações para atender as atividades na área de catálise estão previstas para
o período 2010-2016:
•

Equipamento de bancada análise térmica, quimissorção e técnicas de temperatura
programada.

•

Reatores catalíticos e cromatógrafos.

•

Equipamentos auxiliares como: espectrômetro de infravermelho e calorímetro.

Estão também previstas a aquisição de dois equipamentos convencionais: difratômetro
de raios-X e um espectrômetro de ressonância nuclear magnética. Atualmente os
trabalhos de pesquisa interna dependem exclusivamente do acesso as Linhas de Luz.
A aquisição de equipamentos convencionais, complementares à Linhas de Luz,
contribuirá também para atender a demanda reprimida da comunidade dos usuários.
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Laboratório de Microfabricação - LMF
O Laboratório de Microfabricação deverá modernizar suas instalações para atender a
demanda da pesquisa interna em nano e a crescente demanda industrial. Uma nova
foto-alinhadora e expansão da área da sala limpa existente serão necessárias. A
aquisição de uma máquina de sputtering pequena, automática e versátil deverá
atender a demanda existente no crescimento de filmes finos na pesquisa em
semicondutores e materiais magnéticos. Um projeto para a aquisição de equipamento
para crescimento de amostras por ALD (Atomic Layer Deposition) está previsto
visando aplicações in situ nas linhas de difração de raios-X.
Laboratório de Microscopia Eletrônica - LME
O Laboratório de Microscopia Eletrônica será ampliado para atender novos usuários
acadêmicos e industriais. Para tal, será necessário adquirir e instalar uma Câmera
CCD TEM-FEG e Detector HAADF TEM-FEG para aumentar a qualidade das
características técnicas do microscópio eletrônico com técnica EELS existente;
desenvolver porta-amostras especial para medidas in situ em microscópios eletrônicos
de transmissão; adquirir um microscópio eletrônico de transmissão com corretores de
aberração

(Cs-Cc)

com

capacidade

ambiental

-

este

equipamento

permite

acompanhar com resolução nanométrica/atômica modificações ocorridas em materiais
em ambientes especiais; complementar com mais um microscópio eletrônico tipo
“Dual-Beam”, dotado de um canhão de íons de Ga., o que permite a micro-usinagem
de amostras dentro do microscópio eletrônico de varredura e também permite a
injeção de gases e um microscópio eletrônico de varredura tipo ESEM-FEG 30 kV
Ambiental, com detectores especiais para trabalho com elevadas pressões e em alta
temperatura.
Polímeros e macromoléculas
Estão previstos investimentos em equipamentos como calorímetro (DSC) e reômetro
que

serão

utilizados

para

caracterização

de

polímeros

e

macromoléculas

complementarmente à Linha de Luz SAXS-2. Estes equipamentos irão operar de
maneira aberta, disponíveis a pesquisadores.
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2. Pesquisa Científica do LNNano
Com o LNNano, o objetivo é fortalecer o desenvolvimento de um conjunto de
laboratórios (LME – Laboratório de Microscopia Eletrônica, MTA – Microscopia de
Tunelamento de Força Atômica, LMF – Laboratório de Microfabricação, LSQ –
Laboratório de Síntese Química de Nanoestruturas) para propiciar a realização de
projetos científicos complexos na área de micro, nanociência e nanotecnologia.
Ênfase, não-excludente, será dada para a pesquisa, nas áreas de atuação desses
laboratórios, direcionada a problemas tecnológicos da indústria nacional.
As principais áreas temáticas de atuação para o período de 2010-2016 serão:
•

Polímeros e macromoléculas.

•

Catálise.

•

Materiais estruturais.

•

Sensores, filmes finos e microfabricação.

Estas quatro áreas têm sido abordadas nos últimos anos de maneira transversal,
aproveitando o ambiente único propiciado pelo LNLS devido à sinergia e
complementaridade de suas instalações e expertises. A interação com a indústria tem
fortalecido estas áreas e um esforço focado será feito agora para fortalecer o
desenvolvimento da pesquisa interna.
3. Interação com Setor Industrial do LNNano
Este programa transversal utiliza horizontalmente a infraestrutura do laboratório e tem
como objetivo implementar as atividades de interação com o setor produtivo- industrial,
destacando-se o desenvolvimento conjunto de projetos técnico-científicos ambiciosos
em áreas estratégicas para o País, a transferência de conhecimentos técnicocientíficos, e propiciar ao setor produtivo-industrial nacional uma capacitação
instrumental que auxilie o desenvolvimento tecnológico do País.
Junto com o crescimento, o programa vem se diversificando e hoje abrange diversas
áreas da economia, sendo as principais: energia (produção e exploração de petróleo e
derivados), petroquímica (produção de polímeros e catalisadores), manufatura
(autopeças, pesada), matérias-primas (produção de alumínio, aço, etc), bens de
capital e consumo (pneus, cosméticos) e tecnologia da informação, entre outras.
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Portanto, hoje é possível dizer que este programa abrange uma parte importante das
áreas da economia do país.
Porém, o programa ainda precisa ser estruturado e instrumentalizado de forma a fazer
frente de forma adequada ao imenso desafio que é converter a grande quantidade de
recursos financeiros e humanos envolvidos em resultados tangíveis para o país, a
ABTLuS e as empresas parceiras. Além disso, com o atual projeto e futura construção
do LNLS-2, as atividades do programa se ampliarão. Portanto, uma estruturação
adequada é fundamental para o fortalecimento e ampliação.
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AÇÕES DO LNBio
I.

Laboratório Nacional

A atuação abrangente como Laboratório Nacional é uma atividade permanente do
LNBio. A política institucional tem sido a de oferecer condições de excelência
instrumental e/ou laboratorial para uma grande variedade de áreas de pesquisa
estratégicas para o País, justificando a concentração de recursos num laboratório
nacional, aberto e multiusuário.
O conjunto de instalações atuais inclui estações de trabalho acopladas a Linhas de
Luz síncrotron, aparelhos de Ressonância Magnética Nuclear, de Espectrometria de
Massas, sistema leitor de microarranjos de DNA, sequenciador de DNA e laboratórios
de clonagem, purificação e cristalização de proteínas.
A atuação como Laboratório Nacional foi ampliada substancialmente para atender
novas demandas da comunidade científica e tecnológica, tendo como metas passíveis
de execução o estabelecimento do Laboratório de Bioinformática, de Bioensaios, de
Síntese Química, de Vetores Gênicos e de Organismos Geneticamente Modificados.
Ia. Consolidação e ampliação das instalações existentes
I.a.1

Linhas de Luz/Estações de Trabalho

O LNBio é responsável pela operação de duas Linhas de Luz dedicadas à biologia
estrutural (cristalografia de macromoléculas por difração de raios-X, a MX1, que opera
em energia fixa, desde 1997 e, a MX2, em operação a partir de 2008, em energia
variável que permite experimentos em técnica MAD (Multi Wavelength Anomalous
Dispersion).
Com a finalização do sequenciamento de inúmeros genomas e o crescente número de
estruturas de proteínas solúveis resolvidas, a biologia estrutural contemporânea visa
alvos

mais

desafiadores

como

proteínas

de

membrana

e

complexos

macromoleculares que, geralmente, resultam em pequenos cristais e requerem um
feixe de luz com alto brilho e microfocalização, o que permite extrair o máximo de
informações.
Assim, nos próximos seis anos, a Linha MX2 será colocada em modo de operação
com feixe microfocalizado e a Linha MX1 será modernizada para obter uma radiação
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monocromática de alto brilho. Como resultado, objetiva-se que as duas referidas
instrumentações científicas sejam mais competitivas internacionalmente, permitindo a
realização de projetos desafiadores, relacionados com estudos de super complexos
macromoleculares e proteínas de membrana.
I.a.2

Completa automatização do Robolab

A automação no processo de cristalização e sua miniaturização permitem testar
milhares de condições para o crescimento de cristais simultaneamente de forma
rápida e econômica, que antes não era possível manualmente, resultando em um
ganho real no aumento das chances de obtenção de cristais. Este recurso, já
disponível no LNBio, resolveu um grande gargalo no processo gene-to-structure,
aumentando, estatisticamente, a probabilidade de sucesso através de uma varredura
mais detalhada e ampliada do espaço amostral no diagrama de fases da cristalização.
A aquisição de um sistema automatizado de foto-documentação e análise de cristais
se torna imprescindível para compatibilizar os ganhos substanciais de tempo com a
cristalização robotizada e permitir uma análise remota dos dados e de sua
documentação.
Potencialmente, inúmeras condições dentre as milhares preparadas roboticamente
podem resultar na formação de cristais e, até hoje, os métodos mais confiáveis para
diferenciação dos cristais protéicos e de sais são (i) o experimento de difração de
raios-X e (ii) a análise dos cristais irradiados com Ultravioleta (fluorescência
intrínseca). Os cristais de proteínas contêm grupos excitáveis (cadeias laterais do
triptofano e tirosina, majoritariamente) na faixa Ultravioleta que reemitem essa
radiação em energias menores de forma não-ressonante, fenômeno conhecido como
fluorescência intrínseca e permite a inspeção visual desse fenômeno, diferenciando
assim os cristais de proteínas daqueles constituídos de sais que não têm tal
propriedade. O equipamento que atende tais necessidades supracitadas é um sistema
completo para monitoramento, análise e fotodocumentação de experimentos de
cristalização high-throughput incluindo uma galeria com capacidade para 700 placas e
um sistema de microscopia UV-visível para diferenciação de cristais de proteínas e
sais.
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I.a.3

Manutenção das instalações atuais

O Robolab e as Linhas de Luz (MX1 e MX2) requerem manutenção periódica, que
incliu desde instrumentação (shutters, placas de processamento) até consumíveis para
experimentos de cristalização.
I.a.4

Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear

Sonda Criogênica para estudos estruturais de proteínas
O equipamento de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 600MHz conta com uma
sonda de alta performance, que tem parte de seu circuito elétrico resfriado a 13 graus
Kelvin, mantido por dois estágios de compressão de gás Hélio. Este equipamento é
utilizado para estudar estruturas de proteínas e peptídeos em solução e, também, para
o estudo de interações entre proteínas e ligantes, com aplicações em busca de
inibidores e precursores de fármacos.
A sonda resfriada possibilita analisar amostras de proteínas em menor concentração,
pois apresenta ganhos de sensibilidade consideráveis quando comparada a uma
sonda convencional. Esses estágios de compressão de Hélio requerem uma
substituição e recondicionamento de peças a cada dois anos.
Sonda para análise de semi-sólidos e aplicações em Metabolômica
Essa sonda será instalada no equipamento de RMN de 500MHz, para ampliar a gama
de aplicações e atender à demanda de vários pesquisadores-usuários externos e de
aplicações de usuários internos e externos em Metabolômica. Metabolômica é o
estudo dos metabólitos secundários produzidos por células e micro-organismos, uma
técnica complementar à análise gênica, utilizando RMN e também Espectrometria de
Massas, que possibilita o estudo quantitativo de perfis metabólicos, com inúmeras
aplicações na indústria farmacêutica, biologia de sistemas e medicina personalizada.
Esta sonda possibilita a análise de amostras semi-sólidas como células, biópsias,
bagaço de cana, folhas e outros materiais de origem vegetal, além de apresentar alto
desempenho na análise de líquidos.
I.a.5

Novas instalações laboratoriais

I.a.5.1 Laboratório de Bioinformática
A instalação do Laboratório de Bioinformática é essencial para o desenvolvimento de
pesquisas nas áreas de genômica, proteômica, estrutura de proteínas e biologia de
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sistemas, para atender usuários acadêmicos e não-acadêmicos, além de contribuir
para a formação de recursos humanos.
I.a.5.2 Laboratório de Bioensaios
O Laboratório de Bioensaios permitirá a triagem de compostos sintéticos e produtos
naturais através de ensaios bioquímicos in vitro (cinases, proteases etc.) e de ensaios
celulares in vivo, em escala de alta performance. Robôs de pipetagem e leitores de
diversos parâmetros serão utilizados. As aplicações incluirão testes de genes repórter
(luciferase, fosfatase alkalina, beta-galactosidase), testes de viabilidade celulares
(MTT), ensaios enzimáticos (protease, cinase), ensaios de mobilização de cálcio,
abertura de canais iônicos. Este Laboratório atenderá usuários acadêmicos e nãoacadêmicos e deverá contribuir para a estruturação de Plataformas Tecnológicas.
I.a.5.3 Laboratório de Síntese Química
Produtos derivados da síntese de peptídeos e de compostos orgânicos têm grande
aplicação nos estudos de mecanismos de sinalização celular e também são
importantes nos processos de desenvolvimento de fármacos. Além disso, produtos
derivados da síntese de peptídeos têm aplicação prática no desenvolvimento de
bioensaios. Há também escassez de oferta de serviços nestas áreas para o
desenvolvimento de pesquisas e inovação tecnológica.
I.a.5.4 Laboratório de Vetores Gênicos
Vetores virais transformaram-se em ferramentas importantes para o estudo de
mecanismos de sinalização celular. Além disso, é grande a expectativa de que
avanços na área de vetores virais possam resultar em possibilidades mais realistas de
terapia gênica. A produção de vetores virais requer domínio de técnicas avançadas de
biologia molecular, bem como de ambiente adequado para sua manipulação, sendo
essas as principais causas que restringem o número de Centros de Pesquisa capazes
de executar essa tarefa. A implantação do Laboratório de Vetores Gênicos deverá
beneficiar o desenvolvimento científico e a inovação tecnológica.
I.a.5.5 Laboratório de Organismos Geneticamente Modificados
Modelos de animais geneticamente modificados tornaram-se ferramentas essenciais
para o desenvolvimento científico nas áreas biomédicas. O Brasil ainda não possui
Laboratório habilitado a produzir animais transgênicos e knockouts na escala
necessária para atender a comunidade científica. O Laboratório de Organismos
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Geneticamente Modificados será constituído para produzir animais transgênicos e
knockout e também orientar construções de transgênicos e knockouts.

II.

Centro de Inovação

O cenário nacional em inovação tecnológica tem enfrentado um período de transição
nos últimos anos. Novas políticas públicas em C&T têm sido criadas e o arcabouço
legal tem acompanhado as mudanças de diretrizes, podendo-se citar a Lei da
Inovação (nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004) e a Lei do Bem (nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005). Observa-se não só a promulgação de novas leis de estímulo à
inovação e de incentivos fiscais às empresas, como também um crescente
questionamento ao melhor modelo de inovação tecnológica a ser implantado.

Paralelamente, programas governamentais, com apoio financeiro de agências (FINEP,
BNDES, FAPESP, SIBRATEC, entre outras), têm garantido o fomento necessário para
as iniciativas que envolvem alto grau de risco e incerteza, e que estejam condizentes
com as Ações Estratégicas do MCT. Essa é uma das principais fontes de incentivo ao
desenvolvimento de novos projetos inovadores, promotores de mudança de postura
observada nas instituições brasileiras perante o processo de inovação tecnológica.
Por outro lado, o que ainda se nota é a “segmentação” das competências necessárias
para obtenção da inovação tecnológica em diferentes instituições, órgãos e empresas
nacionais, que dispersam a capacitação tecnológica brasileira. Neste sentido, o LNBio,
propiciador de uma infraestrutura de pesquisa altamente sofisticada e formador de
recursos humanos especializados, irá reestruturar suas áreas de atuação, de forma a
se conectar mais ativamente a prioridade estratégica do MCT. Para isso, além de
consolidar as áreas tradicionais, voltadas aos programas científicos e à acessibilidade
das instalações abertas (que caracterizam o LNBio como Laboratório Nacional), atuará
em áreas estratégicas das Biociências na proposta de criação de um Centro de
Inovação, estreitando o relacionamento dos diversos atores do SNCT&I, em especial o
setor produtivo.
Desta forma, o Centro de Inovação estará focado em apoiar projetos inovadores de
empresas, seja prestando serviços ou cooperando em desenvolvimentos científicos e
tecnológicos. Preferencialmente, o Centro atuará no formato de redes, criando
Plataformas

Tecnológicas

em

áreas

estratégicas,
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transformando conhecimentos científicos e tecnológicos em novos produtos e
processos, além de apoiar o surgimento de novas empresas de base tecnológica.
II.1 Plataformas Tecnológicas
As Plataformas Tecnológicas do LNBio deverão ser capazes de empreender uma
parceria efetiva entre os setores público e privado, interfaciando a aproximação das
comunidades acadêmica e industrial, assim como o governo e a sociedade,
mobilizando este conjunto de atores na busca por uma nova solução de problemas
tecnológicos existentes, objetivando a inovação tecnológica de impacto nacional e
internacional.
A Plataforma Tecnológica congrega competências e conhecimentos que juntos darão
maior celeridade e capacidade inovadora ao desenvolvimento tecnológico definido por
um Comitê Gestor da Plataforma, com apoio de um Grupo de Trabalho.
Este esforço pretende capacitar os integrantes da Plataforma Tecnológica a atingir
tecnologia em nível competitivo, desenvolvendo áreas de pesquisa relacionadas
diretamente com as necessidades do mercado em determinada área do conhecimento
ou campo tecnológico. Uma vez criada a Plataforma Tecnológica, seu objeto será
preferencialmente um processo passível de ser ofertado a diferentes empresas e
instituições de pesquisa, estando aberta a multiusuários, seguindo o modo de
operação de um Laboratório Nacional.
II.2

Plataforma Tecnológica de Bioensaios Pre-clínicos de Fármacos

Em uma primeira modalidade da Plataforma Tecnológica do LNBio, será dada atenção
a uma das áreas prioritárias do Plano Estratégico do MCT: insumos para área da
saúde. Mais especificamente, será focado o campo tecnológico de bioensaios em
estudos pré-clínicos de novos fármacos.
A Plataforma Tecnológica em bioensaios pré-clínicos objetiva analisar o mercado de
produção de fármacos do Brasil, reconhecendo soluções tecnológicas em estudos préclínicos capazes de suprir carências do processo inovador de produtos farmacêuticos.
Áreas de Pesquisa serão selecionadas para a construção de um conjunto de
instalações voltadas à triagem de candidatos oriundos da indústria farmacêutica,
verificando sua eficácia, toxicologia e biodisponibilidade, assim como avaliar o
mecanismo de ação terapêutica, através de estudos de ligantes, receptores, entre
outros. Espera-se, com isso, disponibilizar instalação e expertise em estudos de
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estrutura, genoma, transcriptoma, proteoma e metaboloma para a construção de uma
plataforma de ensaios experimentais para novos candidatos a fármacos já existentes,
assim como impulsionar demandas reprimidas na indústria farmacêutica.
II.3

Plataforma Tecnológica em Biologia da Pele

A Plataforma Tecnológica em Biologia da Pele também se insere na área prioritária do
Plano Estratégico do MCT, por ser capaz de produzir uma plataforma experimental
para o desenvolvimento de cosméticos e fármacos voltados à saúde da pele.
A Plataforma visa identificar a fronteira do conhecimento em relação às informações
sistêmicas sobre a pele, criando condições de verificar gargalos no desenvolvimento
de produtos eficazes contra o envelhecimento e doenças deste órgão.
Como foco está a criação de uma sequência de instalações e experimentos que
mimetizem o ambiente da pele e possam estudar as reações fisiológicas a partir do
tratamento in vitro com um potencial candidato a fármaco ou cosmético, avaliando sua
dinâmica de absorção, alvo terapêutico e seu mecanismo de ação a partir de estudos
genéticos, proteômicos e/ou metabólicos automatizados e de alta performance,
associado a estudos de biologia molecular, celular e/ou estrutural.
Estes estudos podem ser apoiados em sequência com experimentos de eficácia e
segurança in vivo, além de ser otimizados a partir de modificações moleculares de
determinado candidato sintético, através de técnicas de drug design ou modelagem
molecular.
Esta Plataforma conta com a competência já constituída no Brasil no ramo da pele,
com empresas capacitadas a competir em seus ramos com as grandes multinacionais.
Busca-se, portanto, a complementaridade desta competência pré-existente com a
dinâmica de produção de uma solução tecnológica em rede e com presença ativa do
setor produtivo.
III.

Programas de Pesquisa

As pesquisas serão focadas em quatro grandes programas que abordam problemas
biológicos e biomédicos relevantes sob a perspectiva da biologia estrutural.
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III.a Programa de Biologia Estrutural do Músculo
III.a.1 Proteínas de sinalização do músculo estriado
Os músculos estriados, além da estrutura sarcomérica, responsável pelo processo de
contração, e das mitocôndrias, apresentam um número ainda incerto de proteínas
responsáveis pela sinalização celular a vários estímulos, dentre os quais os estímulos
de natureza mecânica.
Além da importância para função muscular, alterações em algumas das proteínas de
sinalização já identificadas estão envolvidas na patogênese de diversas doenças
adquiridas ou genéticas que afetam os músculos esqueléticos e o coração. Desta
forma, é importante que sejam identificadas proteínas de sinalização, bem como suas
participações no processo de sinalização.
O programa de biologia estrutural do músculo tem como objetivo amplo definir
proteínas de sinalização celular do miócito estriado, suas relações estruturais e suas
funções na mediação dos processos de sinalização celular ativados por estímulos
mecânicos. Para alcançar este objetivo amplo, serão utilizadas múltiplas abordagens
experimentais, dentre as quais: clonagens e purificações de proteínas; ensaios de
interações proteína-proteína e identificação de complexos protéicos por espectrometria
de massas; cristalização e determinação da estrutura molecular de proteínas e
complexos protéicos; e testes funcionais para determinação da função das proteínas
individuas e dos complexos protéicos. Pretende-se também utilizar a espectroscopia
por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para investigar as propriedades dinâmicas
das proteínas envolvidas, tais como as constantes de ligação dessas moléculas com
peptídeos derivados dos parceiros de interação e outros ligantes.
III.a.2 Miosinas não-convencionais
As miosinas não-convencionais apresentam grande importância em diversos
processos fisiológicos da célula como transporte de organelas, RNA e vesículas; fluxo
citoplasmático; formato celular; desenvolvimento embrionário; manutenção da
arquitetura celular; tradução de sinais e morfogênese. De acordo com sua estrutura e
especificidade uma série de mecanismos celulares podem ser interferidos e resultar
em diversas anomalias em mamíferos, como a Síndrome de Griscelli, desordens na
pigmentação, e em insetos, como defeitos na visão, citogênese, oôgenese, entre
outros.
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Tais

proteínas

transportadoras

usufruem

de

um

sofisticado

mecanismo

de

movimentação mecanoquímico e sua regulação e especificidade se baseiam em
modificações conformacionais e acoplamento de co-transportadores protéicos. No
caso de plantas, existe um ponto crítico adicional que são as super-dimensões
celulares que não permitem a difusão ser o único mecanismo de transporte
intracelular. Dentro desta área de pesquisa, o LNBio irá contribuir na elucidação de
estruturas tridimensionais principalmente da região C-terminal globular de miosinas
não-convencionais pertencentes às classes V (amplamente caracterizadas em
mamíferos), VI (primeiramente identificada em Drosophila) e outras pertecentes às
plantas (VIII, XI e XIII), e deste modo gerar informações imprescindíveis para
elucidação

dos

mecanismos

moleculares

ainda

desconhecidos,

sobre

seu

funcionamento, sinalização, especificidade e regulação. Para isso, uma abordagem
multidisciplinar
cristalografia

está
de

sendo

raios-X,

empregada

desde

espalhamento

de

ferramentas
raios-X

a

biofísicas,

baixos

como

ângulos

e

espectrofotometria, até técnicas de biologia molecular como duplo híbrido em
levedura, para identificação de parceiros moleculares.
Tais estudos irão fornecer novas informações relacionadas às bases moleculares
desses super motores moleculares e intracelulares, podendo trazer novos dados sobre
os mecanismos de transporte intracelular e permitir uma correlação funcional/estrutural
para o melhor entendimento de doenças de ordem neurológicas, como a Síndrome de
Griscelli.
III.b

Programa de Biologia Estrutural em Doenças Negligenciadas

III.b.1 Tripanossomatídeos
Os tripanossomatídeos são protozoários flagelados responsáveis por uma variedade
de doenças humanas, incluindo doença de Chagas (causada pelo Trypanosoma
cruzi), leishmaniose (causada por diferentes espécies do gênero Leishmania) e
tripanossomíase africana, comumente conhecida como doença do sono (causada pelo
Trypanosoma brucei). Em particular, a leishmaniose e a doença de Chagas são
doenças endêmicas na América Latina e estima-se que, desde o México até o sul da
Argentina, 20 milhões de pessoas estão infectadas. Todos estes parasitas são
transmitidos por insetos e invadem uma diversidade de tecidos ou tipos celulares em
hospedeiros mamíferos, com ciclo de vida digenético. A sobrevivência destes
organismos dentro do micro-ambiente do hospedeiro requer a liberação e transporte
regulado de inúmeras glicoproteínas e glicolípidios, além de transportadores

33	
  

PLANO	
  DIRETOR	
  ABTLuS	
  2010-‐2016	
  
membranais, enzimas e receptores. A compreensão da biologia destes parasitas como
diferenciação celular, ciclo de vida, fatores de virulência, invasão, sobrevivência no
hospedeiro, redes metabólicas e interação parasita-hospedeiro é a chave para
desenvoler novas terapias contra a doença de Chagas e leishmaniose, que são um
problema de saúde pública nacional.
Nestas possíveis áreas de atuação, busca-se elucidar os mecanismos moleculares
envolvidos nas redes metabólicas do parasita e nas interações parasita-hospedeiro
através de uma abordagem multidisciplinar, visando prover informações essenciais
para a identificação e desenho de novas drogas contra estes importantes patógenos
humanos.
A finalização dos genomas e transcriptoma desses organismos gerou uma nova era
nos estudos moleculares estruturais e, através da produção heteróloga de proteínas e
métodos biofísicos como Cristalografia e Ressonância Magnética Nuclear, estima-se
elucidar inúmeras estruturas tridimensionais de proteínas-chave do parasita, bem
como seus complexos com receptores do hospedeiro.

III.c

Programa de Biologia Estrutural em Câncer

III.c.1

Estudos

funcionais

e

estruturais

de

onco-proteínas

e

proteínas

reguladoras visando à prospecção e o desenvolvimento de compostos bioativos
anti-câncer
O crescimento e a divisão celular são processos regulados por programas genéticos e
pelas alterações do ambiente. Os caminhos de sinalização celular, envolvidos nesta
regulação são redes complexas de proteínas que interagem entre si e alteram suas
atividades por modificações pós-traducionais como, por exemplo, fosforilação. No
LNBio proteínas envolvidas em processos de sinalização são estudadas no contexto
celular e em nível molecular e estrutural. Algumas destas proteínas podem ser
afetadas por mutações e assim causar doenças humanas como o câncer. As
estruturas e a função das proteínas estudadas são ainda desconhecidas.
O objetivo geral deste projeto é um estudo funcional e estrutural de proteínas
reguladoras envolvidas com câncer humano. As cinases humanas da família das Neks
(Nek1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11), por exemplo, estão envolvidas na regulação do
progresso do ciclo celular e do avanço da mitose, assim como nas alterações de suas
atividades ou quantidades expressas, estando relacionadas com vários tipos de
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câncer. Neste sentido, o projeto visa, além do estudo aprofundado da função
molecular e celular destas cinases, o desenvolvimento de substâncias bioativas com
potencial de aplicação em terapias anti-tumorais. Estas substâncias podem ser tanto
inibidores orgânicos de peso molecular relativamente baixos (até 600 Da) ou
peptídeos inibidores ou moduladores baseados nas sequências de substratos ou
outras. Partindo das estruturas tridimensionais dessas moléculas, pode-se utilizar a
Ressonância Magnética Nuclear também para identificar os modos de ligação dessas
substâncias bioativas. Desse modo, pode-se ainda confirmar e refinar resultados de
buscas por inibidores, utilizando métodos de bioinformática e testar essas moléculas in
vitro, em condições fisiológicas. O objetivo é padronizar uma metodologia para a
avaliação das interações entre enzimas e substâncias bioativas derivadas de
bibliotecas de candidatos a fármacos e produtos naturais, com aplicações aos mais
variados alvos protéicos.
III.c.2 Adaptação Metabólica Tumoral
O metabolismo de células cancerosas difere enormemente daquele observado em
células saudáveis. Para se adaptar a diferentes micro-ambientes e suprir as demandas
dos altos níveis de proliferação, tumores alteram perfis de expressão e ativação de
genes e proteínas que outrora seriam fortemente regulados em situações normais.
Por exemplo, em contraste com células normais diferenciadas, que dependem
basicamente da fosforilação oxidativa mitocondrial para geração de energia,
neoplasmas fazem uso predominante da glicólise aeróbica, mesmo quando na
presença de um ambiente rico em oxigênio (“efeito Warburg”). Também, para suprir a
alta necessidade de metabólitos e precursores biosintéticos, os tecidos neoplásicos
dependem da queima robusta de glutamina, que normalmente seria direcionada de
maneira preferencial para produção de neurotransmissores, vitaminas ou regulação
dos níveis de pH celular.
Dentro desse contexto, o LNBio foca no estudo de dois componentes essenciais para
tal adaptação metabólica: as glutaminases e o fator de transcrição induzido por hipóxia
HIF-1. Pretende-se contribuir para o conhecimento dos mecanismos de funcionamento
e regulação dessas proteínas por meio de estudos estruturais de cristalografia por
difração de raios-X, complementados com estudos biofísicos.
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O objetivo dessa área de pesquisa é contribuir para entender a função e regulação em
nível estrutural daquelas que acredita-se serem proteínas-chave no processo de
adaptação metabólica tumoral. Especificamente, nos próximos seis anos, dentro desse
assunto, pretende-se estudar três isoenzimas da proteína glutaminase (GA) de
mamíferos, além do heterodímero do fator de transcrição induzido por hipóxia (HIF-1).
As informações geradas, combinadas com estudos complementares em níveis
molecular e celular, que serão realizados em colaboração ativa com outros grupos de
pesquisa, lançarão as bases para o desenvolvimento de plataformas em busca de
quimioterapias alternativas. Uma das isoenzimas da glutaminase, inclusive, está sendo
correntemente validada como alvo terapêutico no tratamento de alguns tipos de
câncer.

III.c.3 Estudo da regulação de ADAMs em câncer oral
As

ADAMs

(metaloproteinases

de

mamíferos

compostas

dos

domínios

metaloproteinase, tipo-disintegrina e rico em cisteínas, tipo fator de crescimento
epidermal, domínio transmembrana e citoplasmático) apresentam-se com expressão
aumentada em tumores malignos, entre eles, em carcinoma de células escamosas de
cabeça e pescoço, considerado o quinto mais comum no mundo. Considerando as
vias em que essas proteases podem modular, essas proteases estão muito
associadas à tumorigênese e progressão de tumor e têm sido apontadas como
reguladoras chaves dos mecanismos de sinalização celular, pois são responsáveis
pela liberação de ectodomínios de proteínas de superfície celular mediando a
transdução de sinal entre GPCR e EGFR. Está claro que existe essa via tripla de
ativação e que as ADAMs funcionam como efetores da sinalização mediada pela
GPCR. Entretanto, pouco se sabe sobre os mecanismos de ativação das ADAMs via
domínio citoplasmático e as vias que essas proteases podem regular. Dessa forma,
essa área de pesquisa busca estudar em queratinócitos normais e cancerosos
(carcinoma oral de células escamosas) os mecanismos de ativação das ADAMs e o
seu papel na regulação das vias de sinalização em que podem estar envolvidas.
Os objetivos deste projeto são: (1) caracterizar o secretoma e o degradoma no
microambiente extracelular de queratinócitos normais e cancerosos na presença de
ADAMs induzidas; (2) identificar os ligantes do domínio citoplasmático, pois apresenta
um papel singular na sinalização intracelular, elucidando as vias de sinalização em
que essas proteases podem atuar; (3) determinar os sítios de fosforilação do domínio
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citoplasmático de ADAMs recombinantes e o seu papel na sua própria ativação e na
identidade do ligante; (4) determinar o fosfoproteoma em queratinócitos normais e
cancerosos na presença de ADAMs induzidas; (5) realizar estudos de mutagênese
sítio-dirigida aos sítios de fosforilação no domínio citoplasmático e seu efeito na
interação e identidade dos ligantes; (6) utilizar estratégias para controle da tradução
das ADAMs para estudar seu mecanismo de sinalização; (7) identificar biomarcadores
potenciais de câncer oral em modelos animais de indução de carcinoma oral utilizando
a saliva como fonte de moléculas.
III.c.4 Metabolômica em células leucêmicas
Na aplicação de Metabolômica será utilizada a técnica de Ressonância Magnética
Nuclear (RMN) e quimiometria para avaliar os produtos finais do metabolismo celular.
As amostras podem ser líquidas ou sólidas (com a aquisição de uma nova sonda) e
poderão ser identificadas e quantificadas dezenas de pequenas moléculas (de até
~2kDa) em biofluidos e biópsias, sem a necessidade de pré-tratamento e em pouco
tempo (minutos a horas). Numa colaboração com o Centro Infantil Boldrini, em um
projeto financiado pela FAPESP, está sendo avaliado o mecanismo de resistência ao
tratamento quimioterápico da Leucemia Linfóide Aguda, que apresenta uma taxa de
cerca de 30% de falha. Essa grande percentagem de células tumorais se adaptam ao
tratamento, e utilizam vias alternativas para seu desenvolvimento, como no caso do
tratamento com a enzima Asparaginase. As células leucêmicas têm uma deficiência na
produção de Asparagina, e precisam importar esse aminoácido do meio de cultura. A
enzima Asparaginase, utilizada como parte do protocolo de tratamento utilizado no
Centro Boldrini, destrói a Asparagina presente no meio, e apenas as células saudáveis
sobreviveriam, se não houvesse mecanismos de resistência. A partir de estudos
iniciais de Metabolômica, onde se observaram perfis metabólicos de várias linhagens
celulares resistentes e sensíveis à Asparaginase, já foram identificados marcadores
moleculares dessa resistência, que apontam para uma maior agressividade dos
tumores resistentes, ligada a uma mudança mais drástica em sua respiração,
aparentemente devido a uma influência mais pronunciada do efeito Warburg, descrito
acima.

Os dados estão em análise e também foram iniciados estudos com uma

segunda droga utilizada no protocolo de tratamento empregado no Centro Boldrini, o
Metotrexato.
Com a aquisição da sonda para experimentos com amostras semi-sólidas, serão
iniciados estudos também com células, além da análise dos meios de cultura. O
objetivo é criar uma metodologia para avaliar o grau de agressividade do câncer logo
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no início do tratamento, podendo assim aumentar as chances de sucesso da
quimioterapia.
Para os próximos quatro anos (até 2014), os objetivos compreendem a identificação
das vias metabólicas envolvidas no processo de resistência ao tratamento em uso no
Centro Boldrini, visando gerar subsídios para um refinamento do tratamento
quimioterápico a nível individual.
IV. Programa de Biologia Estrutural em Plantas e Microrganismos
IV.a Projeto “Interação Planta-Patógeno”
O Brasil se destaca como o maior produtor mundial de frutas cítricas e exportador de
suco concentrado de laranja. Entretanto, essa liderança no mercado mundial tem sido
constantemente ameaçada pela reincidência ou surgimento de novas pragas e
doenças.
O LNBio desenvolve pesquisas na área de fitopatógenos de citros desde 2001, em
particular com foco nas interações entre plantas de laranja doce e os patógenos
Xylella fastidiosa e Xanthomonas citri, bactérias responsáveis pela Clorose Variegada
dos Citros e Cancro Cítrico, respectivamente. O interesse no estudo dessas doenças
foi uma iniciativa alinhada aos esforços pioneiros da comunidade científica brasileira,
os quais resultaram no sequenciamento do genoma desses patógenos, e abriram
enormes possibilidades à pesquisa básica e inovação tecnológica.
Três principais abordagens científicas são aplicadas no estudo dessas interações, com
metas definidas para até 2014. A primeira abordagem objetiva o estudo da estrutura e
função de proteínas das bactérias envolvidas no desenvolvimento da doença. A
segunda prevê a identificação, análise funcional e determinação da estrutura
tridimensional de proteínas da planta, envolvidas na resposta de defesa contra os
patógenos e/ou desenvolvimento dos sintomas. Além disso, está sendo realizada a
análise de expressão gênica em larga escala (microarray) para identificar genes de
laranja associados à resposta de defesa contra a bactéria do cancro cítrico.
Finalmente, uma terceira linha de pesquisa visa ao desenvolvimento de plantas de
citros resistentes a esses patógenos. O objetivo é obter plantas que apresentem uma
resposta de defesa melhorada em relação às cultivares comercias pela expressão de
genes de defesa identificados nas análises de microarray.
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Desta forma, até 2014, espera-se elucidar quatro estruturas de proteínas associadas à
patogenicidade e/ou defesa em planta. Além disso, pretende-se gerar plantas de citros
com resistência aumentada à infecção por Xanthomonas citri.
IV.b

Metabolômica de pragas do Café

Numa colaboração com o Instituto Agronômico de Campinas foram iniciados dois
projetos utilizando a Metabolômica por RMN para estudar pragas e a propagação de
Coffea arabica. Um deles visa a compreensão do mecanismo de resistência de
cafeeiros ao Bicho-mineiro, uma praga que afeta a cultura do café no Brasil. Neste
projeto, está em avaliação a resposta metabólica ao ataque da larva em variedades de
plantas provenientes de cruzamentos genéticos entre Coffea arábica e Coffea
racemosa. Os dados de Metabolômica e de análise de expressão gênica por microarranjos de DNA serão integrados, com o objetivo de identificar as vias metabólicas
envolvidas no processo de resistência, buscando identificar alvos moleculares para o
desenvolvimento de inseticidas mais eficientes e menos agressivos ao meio ambiente.
Outro estudo ainda em fase de elaboração visa compreender o mecanismo de
embriogênese somática, utilizado para a propagação de plantas de café, mas que não
é muito eficiente para Coffea arábica, o cultivar de maior valor econômico. Estes
projetos também se beneficiarão da aquisição da sonda de semi-sólidos para analisar
as folhas e embriões diretamente, sem a necessidade de pré-tratamento, e sem a
limitação da quantidade de amostras, importante no estudo de embriogênese. Mais
especificamente, será avaliado um conjunto de procedimentos de estresse, como
estresse hídrico e variação da pressão osmótica, na diferenciação celular dos
embriões. As metas para esse projeto nos próximos quatro a seis anos são a
padronização desse método de análise, tanto de folhas como de embriões, a
identificação de vias metabólicas importantes para o mecanismo de defesa contra o
bicho-mineiro que possa sugerir alvos moleculares e meios de intervenção.
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AÇÕES DO CTBE
I. Programa de Pesquisa Básica
O Programa de Pesquisa Básica objetiva gerar novos conhecimentos sobre processos
fundamentais ligados à cadeia da transformação de energia eletromagnética solar em
energia química e, desta, em energia mecânica (biocombustíveis). Eles serão
articulados entre si de maneira interdisciplinar de tal forma que possam gerar o
conhecimento necessário para produzir etanol a partir da biomassa da parede celular
vegetal.
A base intelectual da articulação é promover a interação entre os projetos de pesquisa
nas diferentes áreas (física, química, biologia, matemática) para responder a uma
questão que se apresenta à sociedade moderna: a produção sustentável de energia a
partir de biomassa vegetal. Um dos desafios da pesquisa básica no CTBE será
justamente o desenvolvimento de uma metodologia de gerenciamento e condução de
multiprojetos com estratégia interdisciplinar.
O estado-da-arte das ciências naturais já permite a aplicação de noções sistêmicas,
onde a biologia de sistemas e a biologia sintética estão adquirindo um papel
fundamental na fronteira do conhecimento científico. O CTBE trabalhará nesta
vanguarda, desenvolvendo projetos de biologia de sistemas e biologia sintética e
integrando os conhecimentos produzidos com a engenharia de processos. Desta
forma serão geradas as bases para que processos industriais sejam desenhados.
Com isto, a ciência básica pretende, fundamentalmente, fornecer bases científicas
sólidas para que as aplicações práticas dos conhecimentos gerados sejam eficientes,
respondendo aos anseios da sociedade moderna.
I.a

Estudo da conversão de energia solar em biomassa

A biomassa vegetal é produzida através da integração de processos fisiológicos e
bioquímicos que têm como base o processo fotossintético e incorporação dos
açúcares produzidos na forma de parede celular vegetal, a qual constitui mais de 90%
de toda a biomassa seca das plantas. Em outras palavras, a maioria da biomassa
vegetal é produzida a partir da transformação de energia luminosa em energia
química, a qual fica armazenada em moléculas contendo átomos de carbono,
principalmente na forma de açúcares da parede celular vegetal.
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A fotossíntese é um processo em que a hidrólise de moléculas de água na presença
de luz faz com que a eletrosfera de metais alojados em estruturas protéicas seja
desestabilizada de forma que elétrons sejam transferidos entre proteínas e gerem
substâncias redutoras carregadas e energia através de compostos fosforilados. Estes
compostos são utilizados em um ciclo de reações bioquímicas que utiliza como
substrato o CO2 atmosférico, que é incorporado a ácidos que são convertidos a
açúcares. Estes açúcares (glicose e frutose) são utilizados por enzimas para produzir
a sacarose que as plantas utilizam tanto para a sua própria respiração celular, como
para armazenar amido. Geralmente, as plantas acumulam amido durante o dia, como
consequência da atividade fotossintética, e o utilizam no período noturno para crescer.
O crescimento consiste em dividir e alongar as células dos tecidos vegetais e para
tanto é necessário sintetizar os polímeros da parede celular (celulose, hemiceluloses e
pectinas) que constituem, como mencionado acima, a maioria dos corpos das plantas.
Todos estes processos são coordenados por programas internos que as plantas têm
em seu genoma e a ativação da combinação certa de genes é coordenada pelo
próprio metabolismo e pelo ambiente. As plantas, portanto, são seres altamente
integrados ao ambiente, ao qual suas células respondem em forma de redes de
interações aos níveis molecular, celular, tecidual e inclusive ao nível do indivíduo.
A forma como as plantas repartem o carbono em seus corpos varia bastante de planta
para planta. Algumas crescem lentamente e mantém estoques de reserva para
utilização em períodos adversos, como o inverno, a seca, o alagamento, etc. As
reservas também são utilizadas em períodos de grande demanda energética, como,
por exemplo, no crescimento inicial das pequenas plântulas e também durante o
período reprodutivo. Certas plantas podem utilizar suas reservas para produzir flores,
frutos e sementes e a demanda energética é bastante significativa neste caso. A canade-açúcar, uma das principais fontes de açúcares para a produção de bioenergia
(etanol) no mundo, armazena durante o crescimento grandes quantidades de sacarose
em seus colmos, como fonte de reserva para a produção de flores. Como a cana
raramente floresce no sudeste do Brasil devido ao fotoperíodo nesta região ser
inadequado para sinalizar para a floração, grandes quantidades de sacarose são
produzidas no colmo e este se torna uma fonte notável de sacarose, que pode ser
fermentada por leveduras para produzir etanol.
Apesar de a cana ser uma das fontes de sacarose mais abundantes do planeta, com
uma média de 18% do seu peso fresco em sacarose, há outros açúcares na planta
que não são utilizados atualmente para produzir etanol. A palha e o bagaço da cana
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têm enorme proporção de açúcares na forma de celulose, hemiceluloses e alguma
pectina. Teoricamente, pode-se extrair energia a partir da biomassa de bagaço e de
palha nas proporções de 1/3 cada em relação ao total de açúcares da planta. Porém,
para obter os açúcares livres é necessário quebrar as ligações glicosídicas entre os
açúcares presentes na celulose e hemicelulose. Para tanto, pode-se utilizar métodos
físicos e químicos como explosões e ácidos respectivamente. Estes são métodos
efetivos, mas geralmente a eficiência de conversão em açúcares é relativamente
baixa, impossibilitando, até o momento, o desenvolvimento de processos viáveis
economicamente. Outra forma de obter estes açúcares é através do uso de enzimas
hidrolíticas. Tais enzimas são produzidas, por exemplo, em situações em que
patógenos como fungos e bactérias atacam as plantas. O cultivo desses
microorganismos tem, portanto, o potencial de ser utilizado de forma viável
economicamente para produzir as enzimas hidrolíticas necessárias para atacar a
celulose e as hemiceluloses de resíduos vegetais. No entanto, o nível de
complexidade envolvido na interação entre as enzimas e os polissacarídeos da parede
celular está entre os mais altos da natureza e as estratégias para desmontar este
compósito de polímeros de forma artificial terá de ser intensamente estudada em todos
os seus aspectos.
O CTBE pretende abordar estes aspectos através da compreensão da estrutura e
interação dos polímeros da parede celular de cana-de-açúcar de forma a conhecer
aspectos topológicos e químicos do arranjo molecular da parede. A abordagem será
feita através de estudo do controle da produção desses polímeros na própria planta,
estudando o controle do crescimento da cana-de-açúcar e outras espécies modelo
desde a assimilação do CO2 através do processo fotossintético até a incorporação dos
açúcares na parede celular. A morfologia dos resíduos vegetais será também
estudada, desde a escala atômico-molecular (nanométrico) até a micrométrica, de
forma a compreender profundamente as características físicas dos materiais. Além
disso,

pretende-se

ter

instrumentos

e

pessoal

capaz

de

compreender

as

características químicas e físico-químicas dos polissacarídeos, conhecimentos estes
que possibilitarão não somente a sua hidrólise para produção de energia, mas também
desenhar aplicações em outros processos, como nas indústrias de cosméticos,
alimentos, farmacêutica, entre outras. No que se refere às enzimas o CTBE terá
condições para compreender sua natureza física (em associação com o LNLS e com o
LNBio), química e bioquímica de forma a compreender como cada uma delas ataca os
diferentes polissacarídeos. A idéia é obter os conhecimentos básicos que permitam
realizar experimentos em que várias enzimas possam ser utilizadas em conjunto de
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forma a degradar a biomassa com o maior nível de eficiência possível, fornecendo
assim subsídios para que experimentos possam ser realizados na Planta Piloto para
Desenvolvimento de Processos. A integração da ciência básica com o Programa de
Sustentabilidade será feita através de pesquisa com foco no ciclo do carbono e do
nitrogênio na planta e no campo, de forma a compreender o que acontece com estes
elementos não somente a partir do início da fotossíntese, mas também na interação
com o meio ambiente (solo e atmosfera).
I.b Estudo da conversão de biomassa em etanol
A conversão bioquímica da biomassa em etanol pode ser analisada em três etapas:
(1) disponibilização do material lignocelulósico mediante engenharia genética da cana
e

processos

físico-químicos

eficientes

de

pré-tratamento;

(2)

hidrólise

ou

depolimerização deste material em seus monômeros (em particular, açúcares de 5 e 6
carbonos); (3) fermentação, isto é, conversão dos açúcares em etanol (eventualmente
outros produtos).
O objetivo final da pesquisa nesta área é obter o conhecimento que poderá ser
utilizado para o projeto e construção de uma biorrefinaria totalmente integrada, na qual
a disponibilização do material lignocelulósico, conversão bioquímica e a conversão
termoquímica convirjam de forma a maximizar a produtividade do etanol da cana-deaçúcar, com total aproveitamento da matéria-prima (açúcares solúveis, celulose,
hemicelulose e lignina contidas na cana de açúcar). Naturalmente, trata-se de um
desafio de ponta e de longo prazo, que nenhum laboratório nacional isoladamente
pode contemplar. Sendo assim, inicialmente, o CTBE deverá se concentrar em
promover a pesquisa básica em enzimas (biossíntese e hidrólise), microorganismos
(fermentação e produção de hidrolases) e membranas (separação do etanol). O
Laboratório Nacional deverá se estruturar para, no médio prazo, integrar estas
pesquisas com vistas à biorrefinaria do futuro.
I.c Estudo da conversão de etanol em energia mecânica
A terceira atividade da pesquisa básica é o desafio de otimizar a conversão da energia
química do etanol em energia mecânica realizando um estudo profundo da ignição de
motores movidos a etanol.
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II.

Programa Industrial

O principal objetivo deste programa é a demonstração e implementação de novas
tecnologias para o aproveitamento integral da cana-de-açúcar, com a produção do
chamado etanol de segunda geração (celulósico) e a exploração de rotas alternativas
de produção como, por exemplo, a termoquímica. Ele envolve, também, a adequação
da destilaria às novas exigências ambientais com a introdução de novas tecnologias e
aproveitamento integral da cana-de-açúcar através do uso da palha e introdução da
cana-energia. A finalidade deste esforço é a independência tecnológica, através da
atualização das principais linhas de pesquisa visando ao aumento da eficiência de
transformação de açúcares em etanol e redução do consumo energético no processo.
O programa, embora tendo como objetivo principal a obtenção de etanol, irá estender
sua atuação com o desenvolvimento de rotas de biorrefino de carboidratos (pentoses e
hexoses) e lignina a intermediários químicos, assim como síntese de produtos
químicos a partir de etanol.
A pesquisa industrial focará o médio e longo prazos. No médio prazo, há programas
de melhoramento das práticas atuais da indústria. No longo prazo, o foco será nas
rotas alternativas, bio e termoquímicas, para produção de etanol celulósico.

II.a Desenvolvimento de Processos de Produção de Etanol de Segunda Geração:
Conversão de Bagaço e Palha em Etanol (Hidrólise)
O objetivo da Conversão da celulose e hemicelulose contidas no bagaço (e na palha)
em hexoses e pentoses é a transformação destas em etanol, para aumentar
significativamente a produção de etanol sem aumentar a área plantada.
A tecnologia está em estágio de desenvolvimento. Existem pontos críticos como:
• Processos de pré-tratamento do bagaço ainda em desenvolvimento;
• Baixa produtividade das enzimas e seu elevado custo;
• Sacarificação enzimática de baixa produtividade e eficiência de transformação;
• Baixa conversão da hidrólise ácida e geração de subprodutos indesejáveis;
• A rota metabólica para conversão das pentoses em etanol não está disponível;
• Licores de hidrólise muito diluídos e demanda energética elevada que inviabilizam a
tecnologia hoje disponível.
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É fundamental uma atuação intensa em capacitação em hidrólise para diminuir o
atraso e evitar a dependência tecnológica. Para tanto, o CTBE prevê a implantação,
no curto prazo, de uma planta piloto de hidrólise, onde novas tecnologias possam ser
testadas e aperfeiçoadas, a partir de pesquisas mais básicas a serem realizadas em
Laboratórios Associados.

II.b Introdução de novas Tecnologias, Reformulação, Modernização e Otimização
da Produção de Etanol
Objetivo 1: A tecnologia de produção de etanol atual, embora com alto nível de
otimização, data dos anos 80 e está próxima de seus limites. A passagem da usina de
açúcar com destilaria anexa a uma indústria de produção de etanol e bioeletricidade
impõe a reformulação, modernização e, quando necessário, a substituição da
tecnologia existente. Estas mudanças envolvem as áreas de limpeza de cana,
preparação e extração, tratamento do caldo, fermentação alcoólica, destilação,
retificação e desidratação do etanol.
Na tecnologia praticada hoje para uma cana-de-açúcar de 14% de pol (teor de
sacarose expresso com leitura polarimétrica) e um teor final de ART (Açúcares
Redutores Totais) de 159 Kg por tonelada de cana se obtém em média 85 litros de
etanol. Este rendimento é conseqüência das eficiências envolvidas no processo
industrial e em particular a eficiência de fermentação atual (89,3 %) e de extração (96
%). Introduzindo uma série de melhorias no processo, todas as eficiências envolvidas
poderão ser aumentadas e, em consequência, se poderá obter 92,5 litros de etanol por
tonelada de cana. Este valor é conservador, sendo a meta mínima para 2025
estabelecida pelo projeto “Estudo sobre as possibilidades e impactos da produção de
grandes quantidades de etanol visando à substituição parcial de gasolina no mundo –
Fase 2. Março 2007”, em função da evolução e incorporação de tecnologias no
processo de produção de etanol de primeira geração.
A segunda perda de ART, em ordem de importância, acontece na limpeza, preparo da
cana e extração do caldo. Atualmente a extração média com moendas é de 96,5% e
com difusores 97%.
Estudos são necessários para:
• Aumentar o coeficiente de extração;
• Desenvolver alternativas à lavagem de cana;
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• Explorar o impacto de matéria estranha;
• Desenvolver alternativas de extração, moagem, difusão, extração hidrodinâmica e
outras;
• Reduzir o consumo de potência nos acionamentos;
• Desenvolver processos de extração específicos para produção de etanol e cana de
alta fibra para energia elétrica.
A perda de ART mais relevante na produção de etanol de cana-de-açúcar está na
fermentação alcoólica. Embora aparentemente o processo pareça estar dominado, a
bioquímica da fermentação alcoólica em nível industrial não está sendo bem
interpretada.
Os processos, tais como hoje estão sendo operados:
• Apresentam instabilidades;
• Estão sujeitos à contaminação, floculação e acidentes;
• Não podem operar com leveduras selecionadas;
• Operam com grau alcoólico de médio para baixo;
• Têm rendimentos não otimizados;
• Empregam indiscriminadamente, na fermentação, antibióticos indesejáveis e
banidos na avicultura e suinocultura;
• Empregam ácido sulfúrico na fermentação em quantidade indesejável sob o ponto
de vista ambiental.
O processo como um todo não está bem definido (tratamento de caldo, preparação e
estabilização do mosto, fermentação, separação do fermento, reativação do fermento).
Existem, em operação, dois processos característicos: a fermentação em batelada
alimentada com reciclo e reativação do fermento e o processo múltiplo estágio
contínuo, com reciclo e reativação do fermento. A otimização destes processos se faz
necessária. Novos processos estão sendo propostos, os quais devem ser estudados e
analisados, a fim de avaliar seu potencial.
O processo de destilação praticado no Brasil é convencional, tratando-se de tecnologia
das décadas de 1960 – 1970. Novas alternativas deverão ser avaliadas:
•

Destilação em múltiplos efeitos para redução do consumo energético;

•

Otimização dos internos das colunas;

•

Desidratação por destilação azeotrópica com outros agentes ternários;

•

Desidratação extrativa com outros agentes extratantes.
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O Brasil é dependente do fornecimento de peneiras moleculares nos processos de
desidratação por absorção. Está prevista, para próxima década, a introdução de
processos de evaporação e permeação de vapores para desidratação. Se não forem
tomadas ações, o Brasil será dependente do fornecimento de tecnologia e das
membranas.
O estudo prevê também a análise de alternativas de extensão da safra através do
emprego de outras matérias-primas açucaradas, por exemplo, a mandioca,
aproveitando parte das facilidades da destilaria e fazendo co-geração para produção
de energia elétrica.
Objetivo 2: Reduzir o volume de vinhoto e a captação de água pela indústria para
atender às exigências ambientais considerando-se a necessidade de estabelecer uma
certificação de reconhecimento internacional.
A fertirrigação indiscriminada de vinhoto apresenta riscos pouco compreendidos de
contaminação do lençol freático. O fracionamento do vinhoto permite separar a
fertilização da irrigação, levando a uma utilização mais racional do potássio nele
contido. O fracionamento também irá permitir o reuso de água.
Caso não sejam estudadas alternativas para tratamento do vinhoto, assim como uma
revisão dos impactos positivos e negativos de sua aplicação, poderá haver entraves
na certificação do etanol. A redução do volume de vinhoto traz como beneficio
adicional a redução dos custos de aplicação ou a possibilidade de estender o raio de
fertilização com vinhoto. Alternativas para redução do volume, fracionamento e
tratamento do vinhoto devem ser estudadas.
Entre as possíveis alternativas, encontram-se:
•

Concentração térmica e cristalização de sais;

•

Concentração por membranas;

•

Biodigestão;

•

Combustão do resíduo e recuperação de sais;

•

Eletro-diálise (desenvolvimento em nível de laboratório).

As usinas de açúcar e destilarias de etanol são os maiores consumidores de água do
setor agroindustrial. A captação atual é de 5m³ por tonelada de cana moída.
Operações atualmente realizadas em via úmida tais como lavagem de cana, limpeza
de gases de caldeira, resfriamento com água, condensação direta de vapores, devem
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ser abolidas ou substituídas por soluções mais racionais. Em principio, a cana-deaçúcar dispõe em si de água suficiente para operar o processo e ainda gerar
excedentes. Uma meta de 1 m³ por tonelada de cana poderia ser atingida em uma
primeira etapa de desenvolvimento.
As alternativas a serem desenvolvidas seriam, entre outras:
•

Reuso da água nas etapas do processo;

•

Integração energética, reduzindo os estágios de resfriamento evaporativo;

•

Eliminação da lavagem da cana;

•

Fermentação em alto grau alcoólico;

•

Fracionamento do vinhoto.

II.c Conversão Termoquímica da Biomassa e Otimização do Consumo
Energético
Objetivo: Desenvolver alternativas à hidrólise para aproveitamento do bagaço e da
palha.
Otimização da combustão de biomassa. Exemplos:
•

Geradores de vapor para queima da palha, de bagaço seco e queima em leito
fluidizado;

•

Gaseificação para produção de eletricidade e de gás de síntese;

•

Conversão termoquímica para produção de combustíveis líquidos;

•

Alternativas para reduzir o consumo de vapor de aquecimento;

•

Biorrefinarias.

Várias sub-linhas de pesquisa, não necessariamente sequenciais, são identificadas
dentro da linha conversão termoquímica da biomassa residual da cana-de-açúcar.
A primeira sub-linha diz respeito à combustão e as atividades deverão focar no
desenvolvimento de geradores de vapor ou nas condições adequadas de combustão,
para que a palha da cana-de-açúcar (que tem alto teor de álcalis) possa ser queimada
sem problemas e permita a geração de vapor a pressões e temperaturas
consideráveis.
Se as dificuldades acima não forem contornadas, ou a palha não puder ser queimada
em grande quantidade para a geração de vapor, ou o vapor for gerado a baixa pressão
e temperatura, ter-se-á como conseqüência, um menor aproveitamento do potencial
de geração elétrica. A combustão do bagaço com baixo teor de umidade e a lignina
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gerada no processo de hidrólise também devem ser temas de estudos, assim como a
queima da biomassa em suspensão que proporciona maior eficiência ao processo.
A segunda sub-linha proposta tem foco no domínio das tecnologias de gaseificação de
biomassa (sobretudo residual da cana-de-açúcar) para geração de eletricidade e
produção de combustíveis líquidos, a partir de gases de síntese. Rotas de conversão
termoquímica baseadas na gaseificação da biomassa deverão ter grande importância
a médio e longo prazos. Pesquisas conduzidas no exterior com outras biomassas
sinalizam dificuldades específicas de alimentação dos gaseificadores com tipos de
biomassa como o bagaço e a palha de cana-de-açúcar. Os processos de limpeza do
gás também deverão ser estudados.
A terceira sub-linha proposta diz respeito aos processos de conversão termoquímica,
para produção de combustíveis líquidos. Algumas dessas rotas são comerciais ou
estão próximas disso, a exemplo da rota Fischer-Tropsch, enquanto outras ainda
precisam ser desenvolvidas. Através da conversão catalítica do bagaço pela reação de
Fischer-Tropsch, moléculas simples de hidrocarbonetos (gasolina e diesel) podem ser
obtidas. Outra rota alternativa a examinar é o emprego de gás de síntese para
obtenção de etanol, com microorganismos específicos.
A quarta sub-linha abordará a otimização do consumo energético do processo de
produção de etanol a partir cana-de-açúcar. O processo atual no Brasil foi adaptado às
facilidades disponíveis na usina de açúcar com uma destilaria anexa originalmente
projetada para produzir etanol como subproduto, operando em ciclo de geração e
utilização de vapor de média pressão. Uma reformulação do processo precisa ser
estudada, envolvendo a substituição de equipamentos que requerem uso intensivo de
energia térmica.
As etapas prioritárias do processo para redução do consumo de vapor são:
•

Destilação;

•

Retificação;

•

Desidratação de etanol.

Uma última sub-linha, a quinta, irá analisar a implantação de biorrefinarias integradas
à destilaria. Uma biorrefinaria é uma unidade industrial na qual a biomassa é
convertida em um amplo espectro de produtos, substituindo fontes de matéria-prima
de origem fóssil:
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•

Produção de químicos;

•

Produção de insumos industriais (farmacêuticos, alimentícios);

•

Produção de polímeros.

É provável que a viabilidade econômica da produção de biocombustíveis no futuro
dependa da diversificação da produção. O conceito de biorrefinarias tem sido bastante
mencionado recentemente, mas as pesquisas ainda estão em estágio inicial. O desafio
está em estabelecer um modelo para o Brasil de biorrefinarias integradas com a
produção

de

bioetanol,

usando

como

matéria-prima

a

cana-de-açúcar

e

desenvolvendo uma árvore hiperbólica – roadmap – específica de produtos visando às
necessidades do país, seja para o mercado interno ou para exportação.
III. Programa Agrícola
As atividades da área agrícola estão ligadas ao aprimoramento do manejo dos
canaviais, à eliminação das queimadas, à recuperação da palha e à preservação do
solo pela redução do tráfego de máquinas. Sua ênfase será em processos físicos, uma
vez que os processos biológicos estão sendo adequadamente estudados por outros
programas. Todos os programas visam uma melhoria na sustentabilidade da fase
agrícola através de redução de custos e de impactos ambientais ligados à geração de
gases de efeito estufa, às perdas de solo e à contaminação dos recursos hídricos.
Inicialmente, serão implantados cinco subprogramas na área agrícola do CTBE. Os
projetos serão planejados envolvendo atividades de cooperação com outras
organizações, no campo e no CTBE. Neste se concentrarão os dados e serão
efetuadas as análises e interações entre as equipes participantes.

III.a Plantio Direto
Verificar o desempenho técnico e econômico da cana de açúcar submetida à técnica
de plantio direto e adequar seu manejo agronômico para essa condição.
O programa de plantio direto se desenvolve em escala comercial e experimental
utilizando os esquemas de mecanização convencional e de baixo impacto com auxílio
da Estrutura de Tráfego Controlado (ETC). A experiência de campo é complementada
com recursos de Agricultura de Precisão e a participação de especialistas das áreas
agronômicas de adubação, pragas, ervas daninhas e de custos, juntamente com as
equipes ligadas ao desenvolvimento do equipamento no caso da mecanização por
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ETC. O plantio direto representa uma mudança bastante radical com relação ao
processo de plantio convencional praticado na cana-de-açúcar. As duas alterações
principais são a não movimentação do solo e a presença de uma cobertura morta de
palha sobre a superfície do solo. Essas mudanças poderão exigir a utilização de novas
variedades de cana, adaptadas a um novo espectro de pragas e doenças, e se
desenvolvendo em ambiente de solo com menor compactação, menor temperatura e
maior teor de umidade, além de um maior teor de matéria orgânica. Especialistas de
instituições reconhecidamente atuantes nas áreas de solos, adubação, melhoramento
e entomologia para a cana-de-açúcar, deverão acompanhar a área experimental
levantando dados e fazendo recomendações para adequar o manejo às novas
exigências.

III.b Mecanização Agrícola de Baixo Impacto – Estrutura de Tráfego Controlado
Objetivo: Verificar o desempenho técnico e econômico da mecanização de baixo
impacto aplicada à cana de açúcar por meio de estruturas de tráfego controlado, com
bitola larga, entre 9 e 12 metros.
Este projeto envolve o desenvolvimento de equipamentos juntamente com o
levantamento e análise de dados relativos ao seu desempenho. A tecnologia de
mecanização proposta demanda recursos de mecânica estrutural, adequação de
fontes de potência, dimensionamento de transmissões hidráulicas, mecânicas ou
elétricas. Inclui também recursos de eletrônica, instrumentação e controle que podem
ser desenvolvidos com a participação de parceiros e de fornecedores de
componentes. O projeto se complementa com pesquisas de campo que demandam a
colaboração de produtores de cana-de-açúcar e instituições consolidadas em estudos
de tração mecânica, direção automática via GPS e agricultura de precisão.

III.c

Monitoramento da Lavoura: Instrumentação e Aquisição de Dados

Agrícolas
Objetivo: Desenvolver pesquisa básica e aplicada de sensores que permitam medir e
registrar, em campo e com o grau de detalhamento requerido pela agricultura de
precisão, as principais variáveis ligadas à produtividade da cana-de-açúcar.
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Equipes especializadas em eletrônica, física e química atuarão no desenvolvimento de
sensores e equipamentos para captação e transmissão de dados necessários ao
desenvolvimento de modelos de produtividade que visam auxiliar o manejo otimizado
da lavoura e o gerenciamento de frotas em tempo real. As equipes de campo
levantarão dados georreferenciados da lavoura, incluindo propriedades do solo, da
planta e do clima, preferencialmente nas áreas onde estará implantado o projeto piloto
de plantio direto com mecanização convencional e de baixo impacto.

III.d Recuperação da Palha
Objetivo: Recuperar parcialmente a palha da cana com menor teor de impurezas
minerais e menor custo de transporte visando uma melhor adequação da palha ao
aproveitamento energético na usina.
Este projeto envolve o estudo de processos de adensamento de palha executados por
equipamentos compactos acoplados à frente de colheita de forma a evitar o contato da
palha com o solo e evitar a necessidade das operações de aleiramento e
enfardamento ou picagem que contribuem atualmente para o custo elevado da palha
recuperada.
A equipe do CTBE coordenará projetos piloto envolvendo novas propostas de colheita,
secagem, adensamento, redução de tamanho e armazenamento da palha, mantendo
no campo a cobertura requerida pelo plantio direto. Pesquisas sobre propriedades da
palha serão desenvolvidas visando determinar os parâmetros de qualidade para a sua
conversão termoquímica e para a hidrólise, considerando seu aproveitamento durante
e fora da safra, na forma de material armazenado.

III.e Plantio mecanizado
Objetivo:

Desenvolver

processos

de

colheita/despalhamento

de

mudas,

paralelamente com processos de dosagem e distribuição de rebolos com menor
incidência de danos mecânicos, visando economia de mudas e maior uniformidade de
brotação por meio de uma distribuição mais uniforme de mudas no sulco.
O projeto aborda a concepção e o projeto de dosadores e despalhadores por meio de
simulação virtual e avaliações em escala piloto até o estágio de verificação de
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viabilidade operacional que permita a continuidade do projeto em parceria com a
indústria.
IV. Programa de Avaliação Tecnológica
O Programa de Avaliação Tecnológica, por meio de uma Biorrefinaria Virtual de
Cana-de-açúcar, objetiva desenvolver uma ferramenta de análise para biorrefinarias
que permita:
•

otimizar os conceitos e os processos envolvidos numa biorrefinaria;

•

avaliar diferentes alternativas de biorrefinaria no que se refere à sua
sustentabilidade (econômica, ambiental e social);

•

avaliar o estágio de desenvolvimento de novas tecnologias incluídas na análise.

O programa proposto tem como escopo a construção/adaptação de um software de
simulação com o intuito de facilitar a modelagem, otimização e a avaliação sócioeconômica e ambiental de processos integrados, característica principal de uma
biorrefinaria.
Paralelamente com o desenvolvimento da agenda de pesquisa, para viabilização
técnico-econômica do conceito de biorrefinaria, diferentes cenários serão construídos,
introduzindo as alternativas que estão sendo estudadas e os resultados que estão
sendo alcançados:
•

usina convencional (produzindo açúcar e etanol e co-gerando energia elétrica);

•

destilaria dedicada à produção de etanol, usando o bagaço excedente e a palha
para produção de etanol através da hidrólise;

•

destilaria dedicada à produção de etanol, usando o bagaço excedente e a palha
para produção de combustíveis líquidos (processos BTL – Biomass to Liquid
através da rota termoquímica);

•

biorrefinaria produzindo diferentes produtos, além de etanol e açúcar.

A modelagem matemática e a simulação dos diferentes processos e operações
envolvidos nos diversos cenários selecionados permitirão estimar e otimizar os
impactos econômicos, sociais e ambientais que serão obtidos com as novas
tecnologias em desenvolvimento. Estes resultados permitirão avaliar o estágio de
desenvolvimento da tecnologia, bem como o interesse na sua implantação imediata,
orientando os laboratórios envolvidos no seu desenvolvimento com relação a possíveis
condições operacionais ótimas para sua confirmação.
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Por meio do auxílio de softwares e modelagem computacional, buscar-se-á avaliar os
impactos da cadeia produtiva do bioetanol brasileiro em três esferas:
Social: impactos locais oriundos da automação, escala do empreendimento,
mecanização da fase agrícola e outros sobre o número de empregos gerados e sua
qualidade (renda e escolaridade), além do uso da terra e das relações sociais com a
comunidade.
Econômica: investimento necessário, rentabilidade (taxa interna de retorno - TIR,
retorno do investimento - payback), geração de renda, arrecadação de impostos e
implicações com a cadeia produtiva, entre outros.
Ambiental: balanço energético (relação entre a energia fóssil consumida e renovável
gerada), balanço de emissões de gases de efeito estufa (GEE), uso da água e outros
impactos ambientais incluídos na Análise do Ciclo de Vida (ACV) como acidificação,
formação fotoquímica de ozônio, nitrificação ou eutrofização e toxicidade humana,
além de novos conceitos e modelos introduzidos na análise ambiental dos
biocombustíveis como as mudanças diretas (LUC) e indiretas (ILUC) de uso da terra.
Para viabilizar a incorporação e a análise da sustentabilidade de diversas alternativas
de biorrefinaria, será necessário definir e avaliar tecnicamente diferentes propostas e
rotas para transformar a biomassa em produtos. A chamada Biorrefinaria Virtual focará
a cana-de-açúcar como a biomassa a ser empregada e a produção do bioetanol de 1a
e 2a geração como o principal produto, incluindo entretanto a análise de outros
produtos, entre os quais destacamos o açúcar, a eletricidade, outros combustíveis
líquidos (obtidos pela rota térmica para aproveitamento do material lignocelulósico),
materiais (caso dos polihidroxialcanoatos obtidos a partir da fermentação de
açúcares), precursores para a indústria química (obtidos a partir do álcool, açúcar ou
frações do material lignocelulósico), entre outros.
Desta forma, algumas rotas básicas terão que ser desenhadas e avaliadas
tecnicamente, servindo de base para a construção da Biorrefinaria Virtual proposta,
sempre partindo da cana-de-açúcar como matéria-prima básica:
Rota 1:

biorrefinaria produzindo etanol de 1a geração, açúcar e eletricidade;

Rota 2:

biorrefinaria baseada no uso integral da cana-de-açúcar, tendo como foco
principal a produção de bioetanol de 2a geração (hidrólise);

Rota 3:

biorrefinaria baseada no uso integral da cana-de-açúcar, tendo como foco
principal a produção de combustíveis líquidos a partir do excedente de
biomassa;
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Rota 4:

biorrefinaria com foco na rota alcoolquímica;

Rota 5:

biorrefinaria com foco na rota sucroquímica;

Rota 6:

biorrefinaria com foco na “bagaço-química”;

Outras rotas.
Para cada rota a ser avaliada serão definidos os impactos referentes à sua
sustentabilidade (econômica, social e ambiental).
A seguir são descritos os três níveis de desenvolvimento da ferramenta “Biorrefinaria
Virtual de Cana-de-Açúcar”, procurando estabelecer as principais atividades a serem
executadas em cada um. É importante ressaltar que estes níveis, ao longo do seu
desenvolvimento e uma vez finalizados, gerarão novas versões da ferramenta de
simulação.
1o Nível:

Biorrefinaria Padrão – Definição de unidades de produção padrão
(incluindo os setores agrícola e industrial), considerando as diversas
cadeias produtivas já descritas (6 rotas ou mais). Por unidades de
produção padrão entende-se aquelas praticadas agrícola e industrialmente
ou no caso das novas rotas, cuja tecnologia está sendo desenvolvida,
serão construídos projetos conceituais disponíveis na literatura técnica.
Nesta primeira etapa serão empregados dados agrícolas e de processo
disponíveis (setor agrícola, industrial ou de laboratório) que permitam,
através do emprego de uma plataforma de simulação, estabelecer os
fluxos ao longo de toda a cadeia produtiva, considerando os rendimentos
obtidos no setor agrícola e no empreendimento industrial ou estimados
para cada operação.

2º Nível:

Biorrefinaria Otimizada – Construção dos diversos modelos matemáticos
das diferentes operações e unidades de produção para as diversas
cadeias produtivas, tanto para o setor agrícola como industrial. Alguns
destes modelos já estarão disponíveis nos pacotes comerciais de
simulação ou na literatura e precisarão apenas ser adaptados. O
desenvolvimento dos modelos matemáticos seguirá uma seleção e uma
priorização, definidas pela sensibilidade representada pela operação no
cálculo dos impactos de sustentabilidade de cada unidade de produção.
Estes modelos matemáticos, uma vez incorporados à plataforma de
simulação, permitirão otimizar as unidades de produção, indicando o
estágio de desenvolvimento da tecnologia empregada.
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3º Nível:

Biorrefinaria Agregando Uso dos Produtos – Agregação do uso do
etanol (aprimoramento dos motores a etanol, desenvolvimento da célula de
combustível baseada em etanol, entre outros) e dos outros produtos e subprodutos gerados, tanto na área agrícola como na área industrial.

A dimensão do escopo representado pela construção da Biorrefinaria Virtual exigirá a
constituição de uma Rede de Instituições de Pesquisa e de Empresas interessadas no
seu desenvolvimento e utilização das diversas versões da Biorrefinaria Virtual, à
medida que elas forem sendo desenvolvidas e validadas pela própria rede.
A Rede de Modelagem e Simulação de uma biorrefinaria será composta, num primeiro
momento por seis sub-redes que terão seus Planos de Ação individualizados, mas que
atuarão de forma integrada.
Sub-Rede 1:

Desenvolvimento e utilização de plataformas de simulação.

Sub-Rede 2:

Desenvolvimento

de

técnicas

de

otimização

para

sistemas

integrados.
Sub-Rede 3:

Desenvolvimento dos modelos matemáticos das diversas operações
unitárias.

Sub-Rede 4:

Desenvolvimento e consolidação das metodologias para avaliação
dos impactos de sustentabilidade.

Sub-Rede 5:

Desenvolvimento de modelos para o setor agrícola.

Sub-Rede 6:

Desenvolvimento da rota termoquímica para aproveitamento do
material lignocelulósico.

V. Sustentabilidade
O Programa de Pesquisa em Sustentabilidade do Bioetanol de Cana-de-açúcar do
CTBE tem um objetivo no curto prazo e um no médio prazo, relacionado ao primeiro.
No curto prazo, o foco é avaliar a sustentabilidade da produção do etanol de cana-deaçúcar, considerando a tecnologia atual e as melhorias que poderão ser
implementadas nos próximos anos. No médio prazo a produção do bioetanol será
avaliada do ponto de vista da sustentabilidade, considerando as inovações científicas
e tecnológicas que serão incorporadas à cadeia produtiva, e que serão desenvolvidas
no CTBE em seus outros Programas de Pesquisa (por exemplo, mecanização de
baixo impacto, produção de etanol a partir da hidrólise do bagaço, diversificação de
produtos).
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A sustentabilidade envolve um conceito amplo, e, portanto, as atividades de pesquisa
devem se basear em prioridades. Ao definir estas prioridades, a agenda nacional e a
internacional foram ambas consideradas. Desta forma, foram definidos cinco projetos:
V.a Balanço das emissões de gases de efeito estufa (GEE) – análise de ciclo de
vida da produção de etanol de cana-de-açúcar e redução das emissões em
comparação com a gasolina
O objetivo geral deste projeto é o aperfeiçoamento da análise de ciclo de vida do
etanol de cana-de-açúcar, e, consequentemente, da correspondente análise de ciclo
de vida da gasolina, considerando a redução das emissões pelo uso do
biocombustível. O aperfeiçoamento envolve aumento na precisão da análise com
relação às condições da produção brasileira e a expansão dos modelos atuais para
que considerem o desenvolvimento tecnológico.
Serão definidos e explorados cenários que reflitam a evolução na cadeia produtiva do
etanol. Entre os avanços tecnológicos serão considerados a colheita mecanizada,
cobertura de palha sobre o solo, alterações na logística de transporte, utilização de
etanol aditivado em motores a diesel, diversificação da produção industrial, produção
de etanol celulósico, introdução da mecanização de baixo impacto na cultura da canade-açúcar, plantio direto.
V.b Mudanças no estoque de carbono no solo e emissões de óxido nitroso (N2O)
Os dois tópicos deste projeto são relevantes por si só, mas serão apresentados como
parte do mesmo projeto de pesquisa, primeiro porque o objetivo geral em ambos os
casos é o mesmo, e, segundo, porque uma parte significativa do trabalho de coleta de
dados será feita pelos mesmos grupos de pesquisa.
A prioridade neste projeto é a coleta de dados que possam contribuir para melhorar a
precisão dos resultados de balanço de emissões de gases de efeito estufa (GEE),
considerando os efeitos diretos da mudança de uso da terra e os impactos das
alterações no processo produtivo (como colheita de cana crua, cobertura de palha no
campo, plantio direto). O banco de dados gerado deve ser representativo, confiável e
de acesso livre.
No caso da estimativa do estoque de carbono será necessária a avaliação de
diferentes tipos de solo para a construção do banco de dados (pastos degradados,
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áreas com outras culturas, etc), e áreas de plantio de cana com diferentes tipos de
manejo.
Com relação à emissão de N2O, os objetivos são os mesmos, ou seja, a prioridade é
obter dados confiáveis. Neste caso, é importante quantificar as emissões de óxido
nitroso como função das técnicas específicas de cultivo da cana-de-açúcar
(quantidade e tipo de fertilizante/vinhaça aplicada, tipo de solo, técnicas utilizadas,
etc). Para tanto, deverão ser consideradas as mudanças no cultivo da cana que
podem ser previstas. Da mesma forma, o banco de dados gerado deve ser
representativo, confiável e de acesso livre.
O CTBE trabalhará com outros grupos de pesquisa em forma de parceria para a coleta
dos dados em ambos os casos.
Áreas tradicionais de cultivo de cana e áreas com potencial para sua expansão serão
priorizadas para coleta de dados. Em princípio, a proposta é que as atividades
ocorrerão no Estado de São Paulo, na região Centro-Sul e no Nordeste. As áreas
serão identificadas considerando a possibilidade de expansão da lavoura de cana, e,
neste sentido, as informações obtidas com o projeto de mudança de uso do solo serão
utilizadas.
V.c

Mudança no uso da terra, considerando os impactos diretos (LUC) e

indiretos (ILUC)
O objetivo específico deste projeto é a avaliação dos impactos da mudança direta e
indireta do uso da terra. Com relação aos impactos diretos, os objetivos estão
relacionados com o deslocamento de outras culturas pela expansão do plantio da
cana-de-açúcar. Os objetivos gerais estão relacionados com o estudo da dinâmica de
expansão da cana (no passado recente e nos próximos dez anos), com a
identificação/estimativa das taxas de crescimento, das regiões de expansão e o tipo de
uso da terra que foi deslocado. Esta informação, juntamente com os dados de estoque
de carbono no solo, será usada na avaliação das emissões de GEE.
A mudança de uso da terra terá impactos também na conservação do solo. Culturas
anuais ou pastagens quando substituídas por culturas semi-perenes produzem um
impacto sobre a erosão do solo. Novas práticas incluindo a cobertura de palha no solo
e a redução do tráfego estão diretamente relacionadas com a quantidade de solo e
poluentes arrastados pelas chuvas.

58	
  

PLANO	
  DIRETOR	
  ABTLuS	
  2010-‐2016	
  
Com relação à mudança indireta de uso da terra (ILUC) os objetivos gerais são a
consolidação do conhecimento sobre as técnicas de avaliação dos impactos, assim
como a consolidação de um banco de dados que possa ser acessado pelo público em
geral, permitindo análises consistentes. O objetivo específico do projeto é a avaliação
consistente da mudança de uso da terra já ocorrida (e que ocorrerá) no Brasil, como
consequência da expansão do cultivo da cana-de-açúcar para produção de etanol.
V.d Impactos socioeconômicos
Este projeto terá seu foco nos impactos locais, isto é, nos locais de produção da cana
e do etanol, considerando os grupos sociais diretamente envolvidos na produção.
No curto prazo, as linhas de pesquisa estão definidas da seguinte forma:
a)

Avaliação dos impactos socioeconômicos – positivos e negativos – da produção
da cana-de-açúcar e do etanol. Esta avaliação será feita utilizando os indicadores
de bem estar social e de distribuição de riquezas nas regiões de produção;

b)

A mesma avaliação acima, mas utilizando matrizes insumo-produto, que serão
aplicadas ao menor nível de desagregação possível;

c)

Avaliação dos impactos da produção de cana-de-açúcar/etanol em uma nova
área;

d)

Avaliação das condições de trabalho na produção.

Os aspectos a serem explorados no curto prazo estão apresentados abaixo.
No caso do item “a” acima algumas das questões a serem respondidas são:

•

Algumas regiões onde as atividades relacionadas à cana-de-açúcar/etanol são
importantes apresentam indicadores de bem estar social e de distribuição de
riquezas melhores que outras. Que fatores podem explicar estas diferenças?

•

Quais são os impactos do maior ou menor grau de verticalização da produção do
ponto de vista destes indicadores?

•

Quais são os impactos do maior ou menor grau de diversificação das atividades
econômicas do ponto de vista dos indicadores (ou seja, em regiões fortemente
dependentes da produção de cana-de-açúcar/etanol)?

Com relação ao trabalho proposto no item “b” as questões a serem respondidas
durante o trabalho de pesquisa são:
•

Qual é o grau de confiabilidade dos modelos do tipo matriz insumo-produto?

•

É possível reproduzir com precisão os fatos ocorridos em um determinado período
de tempo (ou seja, qual é a precisão do modelo)? Se for possível, como os
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modelos poderiam ser utilizados para analisar os impactos da expansão (ou da
introdução) da cana-de-açúcar em uma região deslocando outras culturas?
•

Que alterações futuras no processo produtivo podem ser modeladas e avaliadas
com estes modelos?

Caso os modelos baseados na matriz insumo-produto sejam considerados adequados
para esta aplicação, no médio prazo eles poderiam ser utilizados para analisar as
transformações que ocorrerão na cadeia produtiva do etanol. De alguma forma os
resultados dos trabalhos em “a” e “b” poderiam ser comparados.
Os trabalhos relacionados aos itens “c” e “d” acima serão executados por parceiros do
CTBE.
V.e Impactos na disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos
A proposta do Projeto de Pesquisa em Recursos Hídricos, dentro do Programa de
Sustentabilidade, ainda está em estágio preliminar. Todavia, os impactos da produção
de biocombustíveis em larga escala sobre os recursos hídricos representam uma
preocupação importante tanto em nível internacional quanto nacional. Uma

prova

disso é o cuidado com que a demanda por recursos hídricos foi tratada nos
Zoneamentos Agroecológicos da Cana de Açúcar tanto no Estado de São Paulo como
no Nacional.
No curto prazo, as mudanças que já estão ocorrendo na cadeia produtiva do etanol
terão impactos nos recursos hídricos das áreas onde a cana está sendo cultivada. Tais
impactos ainda não são bem conhecidos e precisam ser cuidadosamente avaliados.
No médio prazo, mudanças mais radicais no processo produtivo, tanto no campo como
na fábrica, também terão impactos significativos que precisam ser avaliados de
antemão para evitar entrar por caminhos menos sustentáveis; modificações nas
tecnologias e medidas mitigadoras podem ser implementadas uma vez que os
impactos sejam conhecidos.
No longo prazo a pesquisa visa racionalizar o uso da água na produção de cana de
modo a melhorar a sustentabilidade da produção de etanol. Por exemplo, ganhos
significativos de produtividade e de aumento de vida dos canaviais reduzirão a
demanda por terras, com diminuição das emissões devidas à mudanças de uso do
solo e decomposição de fertilizante. Outro aspecto é o avanço da biotecnologia com
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variedades resistentes ao estresse hídrico com consequente redução de demanda por
recursos hídricos.
Estes aspectos serão analisados ao longo do Programa de Sustentabilidade para
definição final do escopo do projeto. No momento, as perguntas que precisam ser
respondidas para ajudar na definição do projeto são listadas abaixo.
•

Existe conhecimento preciso da disponibilidade de recursos hídricos para
viabilizar a expansão da produção de cana? Este conhecimento existe para todas
as regiões onde deve ocorrer esta expansão?

•

Há conhecimento preciso a respeito dos impactos do cultivo da cana sobre a
qualidade

e

disponibilidade

dos

recursos

hídricos?

Quem

detém

este

conhecimento?
•

A mudança de uso da terra produzirá impactos sobre os recursos hídricos? Para
quais mudanças de uso da terra este conhecimento existe?

•

Quais são os impactos, nas diferentes regiões, das alterações nas práticas
agrícolas sobre a demanda por água? Pode-se obter resultados precisos
utilizando modelos computacionais? Se não for possível, quantos experimentos
deverão ser feitos para que resultados representativos possam ser obtidos?
Quanto tempo será necessário para concluir estes experimentos?

•

As alterações nas práticas da agricultura acarretarão mudanças nas práticas de
irrigação? Como isto pode ser simulado ou testado? Pode-se obter resultados
precisos utilizando modelos computacionais? Se não for possível, quantos
experimentos deverão ser feitos para que resultados representativos possam ser
obtidos?

V.

Gestão

O objetivo da Gestão visa o pleno funcionamento do CTBE, garantindo que os
resultados sejam atingidos, obedecendo prazos e orçamentos aprovados.
Os programas de desenvolvimento e inovação do CTBE são programas que objetivam
a demonstração e a implementação de soluções inovadoras, que, por sua própria
natureza, possuem um forte caráter cooperativo, envolvendo universidades, outros
centros de pesquisa e empresas do setor. Deste modo, esta linha também comporta
atividades de articulação com outros Centros, Instituições e Setor Privado de modo a
suportar, por exemplo, as atividades dos programas anteriormente citados, buscando
parcerias para complementação do conhecimento em áreas em total sinergia com as
atividades do CTBE e, também, parcerias para análise de projetos de modo a
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minimizar os riscos na execução e promover uma maior integração entre os envolvidos
na cadeia da produção cana-de-açúcar/bioetanol.

62	
  

PLANO	
  DIRETOR	
  ABTLuS	
  2010-‐2016	
  

APENDICE 1
PROJEÇÃO	
  DO	
  PLANO	
  DIRETOR	
  2010-‐2016	
  
Em	
  
milhões	
  
de	
  reais	
  
	
  

	
  

2010	
  

	
  

2011	
  

2012	
  

	
   	
  

2013	
  

	
  

2014	
  

	
  

2015	
  

	
  

2016	
  

TOTAL	
  

ABTLuS	
  
previsão	
   previsão	
   previsão	
   previsão	
   previsão	
   previsão	
   previsão	
   previsão	
  

LNLS	
  

35,1	
  

39,9	
  

45,0	
  

48,5	
  

51,6	
  

54,2	
  

56,9	
  

331,2	
  

LNBio	
  

10,5	
  

12	
  

13,3	
  

14,6	
  

16,8	
  

19,2	
  

20,2	
  

106,6	
  

CTBE	
  

42,2	
  

43,5	
  

55,3	
  

54,5	
  

57,0	
  

58,0	
  

60,9	
  

371,4	
  

LNNano	
  

-‐	
  

-‐	
  

7,5	
  

8,0	
  

9,0	
  

12,4	
  

13,0	
  

49,9	
  

30,5	
  

62,5	
  

89,2	
  

102,2	
  

62,8	
  

48,1	
  

-‐	
  

395,3	
  

118,3	
  

157,9	
  

210,3	
  

227,8	
  

197,2	
  

191,9	
  

151,0	
  

1.254,3	
  

Projeto	
  
SIRIUS	
  
Contrato	
  
de	
  Gestão	
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