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LNNano
(nanotecnologia)

Sirius
(estado da arte)

CNPEM  é um centro de P&D privado sem fins lucrativos (organização social) supervisionada  

pelo  Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações

LNLS
(aceleradores de partículas)

LNBio
(biociências)

LNBR
(biorrenováveis)

Campinas, São Paulo 

Unidade EMBRAPII de biotecnologia



Relevância do CNPEM para setores econômicos

Energia Saúde Agricultura
Meio 

Ambiente

Indústria

química

alimentos e bebidas

têxtil …

De desafios científicos ao desenvolvimento de tecnologias em escala semi-industrial

O CNPEM se dedica a responder aos desafios do presente e do futuro



Ecossistema de Inovação - CNPEM

Source: Investe São Paulo

. 

• Estradas modernas e grandes aeroportos

• Porto de Santos, 25% do fluxo commercial do Brasil

• Principais instituições de Ensino do Brasil

120 Km



Vantagens Competitivas e Comparativas do Brasil

Biomassa
✓ Abundante
✓ Baixo custo 
✓ Diversificada

Biodiversidade
✓ Extratos vegetais
✓ Microorganismos



Competências de CT&I do CNPEM  

Biologia Molecular e Estrutural

Biologia 
Sintética

Multi-ômicas

Microscopia Ótica e Eletrônica

Plataformas 
Biológicas

Análise espectral e estrutural com técnicas de síncrotron

Proteômica

Metabolômica

Genômica & 
Transcriptômica

Modelagem 
Computacional

Mecanismos 
biológicos

Desenho racional 
de sistemas 
biológicos

Sistemas biológicos 
de alto 

desempenho

Engenharia 
Biológica

Plataformas microbianas
de biotecnologia

Industrial

Plataforma de descoberta e 
desenvolvimento de 

fármacos e biofármacos



Instalação Singular para Escalonamento de Biotecnologias

Licenciamento de tecnologias

Parcerias com 
start-ups

Spin-off
(criação de empresa)

Experiência em atravessar o “vale da morte”Operações em condições industriais

Avaliação de tecnologias, sustentabilidade e analise de ciclo de vida de bioprodutos



Posicionando o Brasil na 
fronteira da biocatálise

industrial

Acelerador de partículas Sirius  
estado da arte: propriedades e mecanismos da matéria

Criomicroscopia para estruturas de 
biomoléculas (nível atômico)

Planta piloto de escala semi-industrial
para P&D de processos e produtos 

biotecnológicos (TRL < 7)

Biotecnologia para desenvolvimento econômico sustentável

do nível atômico e molecular até a escala semi-industrial



Acelerar a transição de uma produção industrial baseada em recursos 
fósseis para uma indústria de base biológica e renovável, que promova a

independência tecnológica do Brasil e reduza os impactos ambientais

No caso de fármacos, áreas como biotecnologia (e.g. biofármacos), 
farmacologia molecular e química medicinal são consideradas 

estratégicas para o domínio da cadeia produtiva


