
Centro de Energia Nuclear na Agricultura

Destaques de pesquisas

❑ Institucional

•   CENA é um instituto especializado da USP, fundado em 1966
• Em setembro, celebramos os 55 anos de fundação!
• (1) Divisão de Funcionamento de Ecossistemas Tropicais – DVECO, (2) Divisão de Métodos e 

Técnicas Analíticas e Nucleares – DVTEC e (3) Divisão de Produtividade Agroindustrial e 
Alimentos – DVPROD.

❑ Visão e Missão

•  Visão: Ser um Instituto Especializado de excelência da Universidade de São Paulo, integrado 
nacional e internacionalmente na fronteira do conhecimento no âmbito da sua missão.

• Missão: “Gerar e difundir conhecimentos relacionados a agropecuária e ao ambiente visando a 
melhoria da qualidade de vida”

❑ Funcionários e Docentes:

•  117 servidores em 2020, funcionários Técnicos-Administrativos, dos quais 21, 68 e 28 nos 
níveis Básicos, Técnicos e Superiores, respectivamente.

• 32 docentes em dezembro de 2020 em RDIDP e um docente (MS 3) pelo programa PART/USP. 9 
Professores Titulares (28,1%), 12 Professores Associados (37,5%) e 11 Professores Doutores 
(34,4%).

http://www.cena.usp.br/

http://www.cena.usp.br/
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❑ Fauna em paisagens agrícolas: padrões e processos

•  Prof. Dr. Luciano Martins Verdade – email: 
lmverdade@cena.usp.br
• Auxílio à Pesquisa - Programa BIOTA - Temático

❑ Consequências ambientais da conversão 
pastagem-cana-de-açúcar e intensificação de 
pastagens

•  Prof. Dr. Luiz Antonio Martinelli – email: martinelli@cena.usp.br
• Auxílio à Pesquisa - Programa de Pesquisa sobre Mudanças 

Climáticas Globais - Temático

mailto:lmverdade@cena.usp.br
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❑ Desenvolvimento de métodos em espectrometria 
de emissão óptica com plasma induzido por laser 
(LIBS).

•  Prof. Dr. Francisco José Krug - email: fjkrug@cena.usp.br

• Objetivos: determinar contaminantes inorgânicos em 
fertilizantes agrícolas; determinar macro e 
micronutrientes e elementos importantes em plantas; 
determinação de Na, Fe, Zn, Ca, Mg, P e Mn em 
alimentos, com ênfase em farinhas. 

❑ Desenvolvimento e Produção de Material de 
    Referência Certificado de Folhas de Cana-de-Açúcar para Avaliação da
    Qualidade Nutricional.

•  Profa. Dra. Elisabete Ap. De Nadai Fernades - email: lis@cena.usp.br

• Objetivo: implantar, no CENA, um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) na área de metrologia e 
qualidade na agropecuária, com a finalidade de proteção do conhecimento e transferência de 
tecnologia para o setor produtivo e sociedade.

mailto:fjkrug@cena.usp.br
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❑ Investigação das estratégias de adaptação ao estilo de 
vida patogênico de fungos do gênero Moniliophthora 
em diferentes níveis de organização biológica: 
espécies, biótipos e linhagens geográficas

•Prof. Dr. Antonio V. de Oliveira Figueira – email figueira@cena.usp.br
•Auxílio à Pesquisa – Temático

❑ Análise integrativa de sistemas para o estudo de 
redes de regulação da expressão gênica relacionadas 
à produção de biomassa em microalgas

•  Profa. Dra. Flavia Vischi Winck - email: winck@cena.usp.br
• Auxílio à Pesquisa - Programa BIOEN - Apoio a Jovens 

Pesquisadores
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❑ Manejo de alta produtividade para a cultura da 
cana-energia: produção sustentável de açúcar, etanol 
e energia

•  Prof. Dr. Cassio Hamilton Abreu Junior – email: 
cahabreu@cena.usp.br

•  Auxílio à Pesquisa - Parceria para Inovação Tecnológica - PITE

❑ US-BIOTA - São Paulo: pesquisa colaborativa: 
integrando as dimensões da biodiversidade 
microbiana ao longo de áreas de alteração do uso da 
terra em florestas tropicais

•  Profa. Dra. Tsai Siu Mui – email: tsai@cena.usp.br 
• Auxílio à Pesquisa - Programa BIOTA - Temático
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❑ Projetos de Pesquisa Aprovados Edital PRP PIPAE 2021

• Target modulation of microalgae biomass composition by nanoparticle-based 
remote photothermal gene silencing for generating bionanofertilizers applied to 
sustainable agriculture

Profa. Dra. Flavia Vischi Winck – email: winck@cena.usp.br

•Economia no uso de insumos para tratamento de água via análise de dados de 
qualidade da água adquiridos on e off-site

Prof. Dr. Ernani Pinto – email: ernani@usp.br

❑ Projeto de Pesquisa Aprovado Edital USP Cidades Sustentáveis

• Associação Barco Escola da Natureza (Americana - SP) em um contexto de 
Educação Ambiental: conjunto de ações visando à conscientização de estudantes 
do ensino médio e fundamental sobre mananciais de água, espaços de lazer e 
poluição

Prof. Dr. Ernani Pinto – email: ernani@usp.br
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❑ Ensaios por RT-PCR para a detecção do SARS-COV-2

•  Professores Luiz Lehmann Coutinho (Esalq/USP) e Tsai Siu Mui (Cena/USP): 
diagnóstico para Covid-!9 para a comunidade USP, prefeitura de Piracicaba e 
laboratórios de análises.

• E-mail: tsai@cena.usp.br e llcoutinho@usp.br

mailto:tsai@cena.usp.br

