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5150

Nome do grupo
central experImental 

multIusuárIo em santo andré

Líder do grupo
Wendel andrade alves

Área predomiNaNte
nanomaterIaIs

iNstituição
UFABC

eNdereço
Rua Santa Adélia, 166,  

CEP 09210-170, Santo André – SP

Nome do grupo
centro de componentes 
semIcondutores – ccs

Líder do grupo
José alexandre dInIz

Área predomiNaNte
nanodIsposItIvos-nanosIstemas

iNstituição
Unicamp

eNdereço
Rua da Reitoria s/nº, Cidade 
Universitária “Zeferino Braz”,  

CEP: 13083-872, Campinas – SP

Nome do grupo
laboratórIo assocIado  

da uFv ao sIsnano

Líder do grupo
eduardo seItI gomIde mIzubutI

Área predomiNaNte
nanobIo aplIcado à  

agrIcultura e alImentos

iNstituição
UFV

eNdereço
Av. PH Rolfs, s/n,  

Campus Universitário,  
CEP: 36570-000, Viçosa – MG

Nome do grupo
laboratórIo de  
caracterIzação  

estrutural (lce)

Líder do grupo
Walter José botta FIlho

Área predomiNaNte
nanomaterIaIs

iNstituição
UFSCar

eNdereço
Rod. Washington Luis, km 235, 

CEP: 13565-905, São Carlos – SP

Nome do grupo
núcleo de apoIo à pesquIsa  

em nanocIêncIas e 
nanotecnologIa – nap-nn

Líder do grupo
KoItI araKI

Área predomiNaNte
nanoquÍmIca; quÍmIca  
verde e nanosensores

iNstituição
USP

eNdereço
Av. Prof. Lineu Prestes, 748,  

CEP: 05508-900, São Paulo – SP

Nome do grupo
laboratórIo central em 

nanotecnologIa – lcnano

Líder do grupo
gracIela Ines bolzon de munIz

Área predomiNaNte
nanoquÍmIca e nanosensores

iNstituição
UFPR

eNdereço
Rua XV de Novembro,1299,  

CEP: 80060-000, Curitiba – PR

os 26 grupos de pesquisa listados 
abaixo correspondem aos laboratórios 
que  integram o sisNaNo

5_NT_noticias_43_p49a53.indd   50 7/5/13   8:22 PM



n a n o t e c n o l o g i a s /p e s q u i s a s

5150

Nome do grupo
laboratórIo de engenharIa de 

superFÍcIes e materIaIs 
nanoestruturados da coppe

Líder do grupo
martIn schmal

Área predomiNaNte
nanomaterIaIs aplIcados a 

superFÍcIes

iNstituição
UFRJ

eNdereço
Av. Pedro Calmon, 550, 2º andar, 
Cidade Universitária – Campus da 
Ilha do Fundão – CEP: 21941-901 

Rio de Janeiro – RJ

Nome do grupo
centro de caracterIzação e 

desenvolvImento de protocolos 
para nanotecnologIa – ccdpn

Líder do grupo
José arana varela

Área predomiNaNte
nanomaterIaIs cerâmIcos

iNstituição
Unesp

eNdereço
Rua Quirino de Andrade, 215  

CEP: 01049-010 – São Paulo-SP

Nome do grupo
laboratórIo InterdIscIplInar de 

desenvolvImento de 
nanoestruturas - lInden

Líder do grupo
cesar vItorIo Franco

Área predomiNaNte
nanomaterIaIs e nanocosmétIcos

iNstituição
UFSC

eNdereço
Campus Universitário Reitor João 

Ferreira Lima – Trindade 
CEP: 88040-900 – Florianópolis – SC

Nome do grupo
laboratórIo de nanotecnologIa 

para o agronegócIo

Líder do grupo
luIz henrIque capparellI 

mattoso

Área predomiNaNte
nanobIotecnologIa

iNstituição
Embrapa

eNdereço
Parque Estação Biológica s/n° 

CEP: 70770-901 – Brasília – DF

Nome do grupo
laboratórIo Integrado de 

nanotecnologIa

Líder do grupo
José carlos bressIanI

Área predomiNaNte
nanobIo e nanomaterIaIs

iNstituição
Ipen

eNdereço
Av. Prof. Lineu Prestes 2242, Cidade 

Universitária, CEP: 05508-000  
São Paulo – SP

Nome do grupo
laboratórIo regIonal de 

nanotecnologIa - lrnano

Líder do grupo
JaIrton dupont

Área predomiNaNte
quÍmIca verde

iNstituição
UFRGS

eNdereço
Av. Paulo Gama, 110, 6º Andar

 CEP: 90040-060 – Porto Alegre – RS
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5352

Nome do grupo
central analÍtIca em técnIcas  

de mIcroscopIa (eletrônIca  
e ótIca)

Líder do grupo
antônIo gomes de souza FIlho

Área predomiNaNte
nanomaterIaIs e 

nanobIotecnologIa

iNstituição
UFC

eNdereço
Av. da Universidade 2853, Benfica 
CEP: 60020-181 – Fortaleza – CE

Nome do grupo
centro de caracterIzação em 

nanotecnologIa para materIaIs  
e catálIse – cenano

Líder do grupo
paulo gustavo prIes de olIveIra

Área predomiNaNte
nanocatálIse e nanomaterIaIs

iNstituição
INT

eNdereço
Av. Venezuela, 82 – Centro 

CEP: 20 081-312 –Rio de Janeiro – RJ

Nome do grupo
laboratórIo de FabrIcação  

e caracterIzação de 
nanodIsposItIvos (labdIs)

Líder do grupo
patrÍcIa lustoza de souza

Área predomiNaNte
nanodIsposItIvos e nanoenergIa

iNstituição
PUC-RJ

eNdereço
Rua Marquês de São Vicente 225 

Gávea – CEP: 22451-900 
Rio de Janeiro – RJ

Nome do grupo
laboratórIo assocIado de 

desenvolvImento e caracterIzação  
de nanodIsposItIvos e  

nanomaterIaIs – lanano

Líder do grupo
Wagner nunes rodrIgues

Área predomiNaNte
nanodIsposItIvos e nanomaterIaIs

iNstituição
UFMG

eNdereço
Av. Antônio Carlos, 6627 

CEP: 31270-901 
Belo Horizonte – MG

Nome do grupo
laboratórIo nacIonal de 

nanotecnologIa – lnnano

Líder do grupo
Fernando galembeK

Área predomiNaNte
nanoFIbras e nanosensores

iNstituição
CNPEM

eNdereço
Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 

10000 – CEP: 13083-970  
Campinas – SP

Nome do grupo
laboratórIo de sÍntese de 

nanoestruturas e Interação com 
bIossIstemas – nanobIoss

Líder do grupo
osWaldo luIz alves

Área predomiNaNte
nanobIosIstemas

iNstituição
Unicamp

eNdereço
Rua da Reitoria s/nº, Cidade 
Universitária “Zeferino Braz”  

CEP: 13083-872 – Campinas – SP

Nome do grupo
laboratórIo estratégIco de 

nanometrologIa

Líder do grupo
carlos alberto achete

Área predomiNaNte
nanometrologIa

iNstituição
Inmetro

eNdereço
Av. Nossa Senhora das Graças, 50

Xerém – CEP: 25250-020 – Duque 
de Caxias – RJ
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Nome do grupo
nanobIotecnologIa para 

desenvolvImento, prototIpagem  
e valIdação de produtos  

para o sus

Líder do grupo
rodrIgo guerIno stabelI

Área predomiNaNte
nanobIotecnologIa  

e nanomedIcIna

iNstituição
IBMP

eNdereço
Rua Prof. Algacyr Munhoz  

Mader, 3775 – CEP: 81350-010 
Curitiba – PR

Nome do grupo
laboratórIo multIusuárIo  

de nanocIêncIas e 
nanotecnologIa – labnano

Líder do grupo
rubem luÍs sommer

Área predomiNaNte
nanodIsposItIvo e 
nanomagnetIsmo

iNstituição
CBPF

eNdereço
Rua Dr. Xavier Sigaud 150 – Urca 

CEP: 22290-180 – Rio de Janeiro – 
RJ

Nome do grupo
rede de laboratórIos  

assocIados em nanotecnologIa 
da uFpe – larnano

Líder do grupo
nereIde stela santos magalhães

Área predomiNaNte
nanomaterIaIs

iNstituição
UFPE

eNdereço
Av. Prof. Moraes Rego, 1235  

Cidade Universitária  
CEP: 50670-901 – Recife – PE

Nome do grupo
laboratórIo de quÍmIca  

de nanoestruturas de  
carbono – lqn/cdtn

Líder do grupo
adelIna pInheIro santos

Área predomiNaNte
nanoestruturas de carbono

iNstituição
CDTN/CNEN

eNdereço
Av. Antonio Carlos, 6627 – Campus 

da UFMG – Pampulha  
CEP: 31270-901, Belo Horizonte – 

MG

Nome do grupo
laboratórIo de  

nanocIêncIa e nanotecnologIa 
da amazônIa – nano-amazon

Líder do grupo
ângela burlamaquI Klautau

Área predomiNaNte
nanobIotecnologIa

iNstituição
UFPA

eNdereço
Rua Augusto Corrêa 01, Guamá 
CEP: 66075-110 – Belém – PA

Nome do grupo
núcleo de  

bIonanomanuFatura

Líder do grupo
álvaro José abacKerlI

Área predomiNaNte
nanobIotecnologIa

iNstituição
IPT

eNdereço
Av. Prof. Almeida Prado, 532 

Butantã – Cidade Universitária,  
CEP: 05508-901 – São Paulo – SP

Nome do grupo
laboratórIo multIusuárIo de 
nanotecnologIa do cetene

Líder do grupo
andré galembecK

Área predomiNaNte
nanobIotecnologIa e 

nanomaterIas

iNstituição
Cetene

eNdereço
Av. Professor Luís Freire, 1, Cidade 

Universitária  
CEP: 50540-740 – Recife – PE
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