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INTRODUÇÃO 

No contexto do cultivo de cana-de-açúcar, a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP) possui o programa de pesquisa em bioenergia 
(BIOEN), relacionado à pesquisa acadêmica nas áreas de: produção e 
processamento de biomassa, produção de biocombustíveis, motores e impactos 
no uso da terra, e questões sócio-econômicas. Com esta base científica, 
analisar-se-á possíveis sinergias interinstitucionais e outras formas de 
colaboração a partir do mapeamento dos atores integrantes do projeto BIOEN. 

METODOLOGIA 

Tem-se a classificação dos temas de pesquisa do BIOEN em divisões e 
subdivisões, como esquematizado na figura 1. Já a tabela 1 apresenta os 
pesquisadores (relacionados pelo próprio comitê do projeto BIOEN) selecionados 
em suas respectivas divisões. A partir de dados coletados da plataforma Lattes 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
relacionados aos projetos e trabalhos de pesquisa científica de cada pesquisador, 
procurou-se analisar possíveis sinergias e correlações entre estes.  

Figura 1: Divisões e subdivisões temáticas do projeto BIOEN Tabela 1: Divisão dos pesquisadores do BIOEN de acordo com temas de pesquisa 
RESULTADOS 

O mapeamento dos atores do projeto BIOEN representado pela tabela 1 apresenta no total 45 diferentes pesquisadores, sendo 32 destes vinculados a 
Universidades públicas no Estado de São Paulo (7 pesquisadores da UNICAMP). Nota-se a participação de diferentes institutos de cada Universidade 

integrante do BIOEN, em divisões diversas. Através de um software livre denominado scriptLattes, é possível o desenho das sinergias entre os pesquisadores, 
com a compilação de listas de produção em comum destes, como representado pelas figuras 2 e 3.   

CONCLUSÃO 
A divisão de biomassa (com 58% do total de pesquisadores) abrange 
pesquisas que apresentam o maior índice de colaborações científicas. As 

correlações ocorrem: em maior número entre 49% do total de 
pesquisadores (figura 3), em sua grande maioria, da divisão de biomassa; 

e com menos intensidade (figura 2), as correlações entre pesquisadores 
das demais divisões, representando 26% dos pesquisadores. Os demais 
(25% dos pesquisadores) não apresentam correlações, sendo parte 

principalmente nas divisões que não possuem subdivisões. 
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Divisão Subdivisão Pesquisador Divisão Subdivisão Pesquisadores 

Biomassa para 
bioenergia 

(58% do total de 
pesquisadores) 

Hidrólise 
enzimática 

Adilson R. Gonçalves 
Fabricação de 

biocombustíveis 
(9% do total de 
pesquisadores) 

 -  

Antônio J. A. Meirelles 
Adriane M. F. Milagres Celina L. Duarte 
Alfredo E. Maiorano Sérgio Brochsztain 

Conversão 
enzimática Fábio M. Squina Marco A. P. Lima 

Nitrogênio/bactéria 
diazotrófica 

Heitor Cantarella 

Biorrefinarias e 
alcoolquímica 
(18% do total de 
pesquisadores) 

 -  

Aldo Tonso 

Heloiza R. Barbosa Antônio Marsaioli Júnior 

Marcadores 
moleculares 

Anete P. de Souza Cecília Laluce 
Michel G. A. Vicentz Daniela Zanchet 

Deslignificação 

Antônio A. S. Curvelo Raffaella Rossetto 
Felipe S. C. Alcalde Regina H. G. Priolli 

Igor Polikarpov Roberto C. Giordano 
Paulo Mazzafera Rubens Maciel Filho 

Sandro R. Marana Marco A. P. Lima 

Silvio S. da Silva 

Aplicação em 
motores 

(2% do total de 
pesquisadores)  -  

Jayr de Amorim Filho 

Marco A. P. Lima 

Impactos 
(13% do total de 
pesquisadores) 

Sócio-
econômicos 

José M. F. J. da Silveira 

Genótipos 
Eduardo C. Machado Paulo F. de Azevedo 

Rafael V. Ribeiro Tadeu F. Malheiros 
Antônio V. O. Figueira Ambientais e 

uso da terra 
André M. Nassar 

Marcos G. A. Landell Janaína B. do Carmo 

Transcrição 
genética 

Gustavo H. Goldman Luís C. Schiesari 
Marcelo M. Teixeira 
Márcio C. S. Filho 

Fábio T. S. Nogueira 
Genômica da 
fotossíntese 

Helaine Carrer 
Renato V. dos Santos 

Controle de pragas 
e doenças 

Marat Rafikov 
Luis E. A. Camargo 

• Hidrólise	  enzimá/ca	  
• Conversão	  enzimá/ca	  
• Nitrogênio	  e	  bactéria	  diazotrófica	  
• Marcadores	  moleculares	  
• Deslignificação	  
• Genó/pos	  
• Transcrição	  gené/ca	  
• Genômica	  da	  fotossíntese	  
• Controle	  de	  pragas	  e	  doenças	  

Biomassa	  para	  bioenergia	  (Foco	  em	  cana-‐de-‐açúcar)	  

Fabricação	  de	  biocombus8veis	  

Biorrefinarias	  e	  alcoolquímica	  

Aplicação	  do	  etanol	  em	  motores	  automo@vos	  

•  Sócio-‐econômicos	  
• Ambientais	  e	  uso	  da	  terra	  

Impactos	  

Figura 3: Desenho das correlações entre pesquisadores da área de biomassa para 
bioenergia 

Figura 2: Desenho das correlações entre pesquisadores de outras áreas 


