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1. ábaco atômico 

2. ábaco nanométrico 

3. abordagem bottom-up 

4. abordagem de baixo para cima 

5. abordagem top-down 

6. absorbância 

7. acelerador de partícula 

8. acelerador linear 

9. ácido desoxirribonucleico 

10. adsorção 

11. adsorção física 

12. adsorção química 

13. aglomerado 

14. agregado 

15. agrupamento 

16. anel de armazenamento 

17. anel síncrotron 

18. angstron 

19. assemblagem posicional 

20. associação brasileira de tecnologia de luz síncrot 

21. ativação 

22. atividade biológica 

23. átomo 

24. átomo de carbono 

25. átomo de xenônio 

26. atrito 

27. automontagem 

28. auto-organização 

29. auto-replicação 

30. auto-replicar 

31. autorreplicação não controlada 

32. azocromóforo 

33. azopolímero 

34. banda de condução 

35. banda de energia 

36. banda de valência 

37. banda proibida 

38. bang 

39. barreira hematoencefálica 

40. b-dna 
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41. biobots 

42. biochip 

43. biocomputador 

44. bioimagiologia 

45. bioinformática 

46. biologia computacional 

47. biologia sintética 

48. bionanotecnologia 

49. biopolímero 

50. biosilicom 

51. biossensor 

52. biossíntese molecular 

53. bloco de construção 

54. blood-brain barrier 

55. bloqueio coulomb 

56. bottom-up 

57. buckyballs 

58. buckybola 

59. camada monomolecular 

60. campo elétrico 

61. campo magnético 

62. caracterização 

63. carga elétrica 

64. carga negativa 

65. carga positiva 

66. carreador de drogas 

67. carreador de fármacos 

68. ciclo de vida 

69. ciência em nanoescala 

70. ciências dos materiais 

71. cluster 

72. cluster de átomos 

73. código de nanobarras 

74. código de nanobarras à nanoescala 

75. computação com dna 

76. computação molecular 

77. computador biomolecular 

78. computador de dna 

79. computador molecular 

80. conformação 
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81. constrição quântica 

82. copolímero poli (lactato-co-glicolato) 

83. cristal fotônico 

84. cristalografia 

85. cristalografia de proteína 

86. cristalografia de raios x 

87. cromóforo 

88. cteks 

89. denaturação 

90. dendrímero 

91. desgaste 

92. diâmetro aerodinâmico 

93. diodo emissor de luz 

94. direcionamento do fármaco 

95. dispositivo isolado 

96. dispositivo nanométrico 

97. dna sintético 

98. dopagem 

99. drexler 

100. dualidade matéria-energia 

101. dualidade onda-corpúsculo 

102. dualidade onda-partícula 

103. ecofagia 

104. ecofagia global 

105. efeito quântico 

106. efeito túnel 

107. elemento químico 

108. eletroluminescente 

109. eletrômetro 

110. elétron 

111. elétron confinado 

112. eletrônica de efeito quântico 

113. eletrônica de rotação 

114. eletrônica de spin 

115. eletrônica molecular 

116. emulsão 

117. encapsulação 

118. energia de excitação 

119. energia discreta 

120. engenharia de materiais 
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121. engenharia de tecidos 

122. engenharia molecular 

123. engrenagem molecular 

124. engrenagem nanométrica 

125. enovelamento de proteína 

126. epitaxia 

127. escala mesoscópica 

128. escala micrométrica 

129. escala nanométrica 

130. escala submicrométrica 

131. espectro 

132. espectro de átomo 

133. espectro de molécula 

134. espectrômetro 

135. estrutura da proteína 

136. estrutura microscópica 

137. estrutura nanométrica 

138. estrutura tridimensional 

139. etiqueta de identidade com frequência de rádio 

140. etiqueta senser 

141. fábrica nanométrica 

142. fábrica nanoscópica 

143. fármaco fotossensibilizante 

144. fase 

145. feixe de elétron 

146. feixe de íon 

147. feixe de partículas alfa 

148. feixe molecular 

149. filme de dipalmitoil fosfatidil colina 

150. filme de nanocamada 

151. filme espesso 

152. filme fino 

153. filme monomolecular 

154. filme nanoestruturado 

155. filme nanoestruturado de polímero 

156. filme nanoestruturado de proteína 

157. filme nanoestruturado por automontagem 

158. filme nanométrico 

159. filme ultrafino 

160. fio quântico 
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161. física mesoscópica 

162. física quântica 

163. fluido magnético 

164. fonte de luz síncrotron 

165. fosfolipídio 

166. fosso nanotecnológico 

167. fotoisomerização 

168. fotolitografia 

169. fóton 

170. fotoresist 

171. fulereno 

172. fulereno c60 

173. gosma cinza 

174. gray goo 

175. green goo 

176. grupo funcional 

177. homopolímero de ácido glicolato 

178. homopolímero de ácido lático 

179. ilha coulomb 

180. imagiologia biológica 

181. imagiologia por ressonância magnética 

182. implantação iônica 

183. impressão molecular 

184. interação eletromagnética 

185. isomerização 

186. isomerização cis-trans 

187. isômero 

188. lab-on-a-chip 

189. laboratório de microscopia eletrônica 

190. laboratório nacional de luz síncrotron 

191. língua eletrônica 

192. linha de luz 

193. linha de luz de absorção de estrutura fina de raio 

194. linha de luz de cristalografia de proteínas 

195. linha de luz de difração de raios x 

196. linha de luz de espalhamento de baixo ângulo 

197. linha de luz de espectroscopia de raios x moles 

198. linha de luz de espectroscopia uv com 
monocromador 

199. linha de luz de espectroscopia uv com 
monocromador 
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200. linha de luz de fluorescência 

201. linha de luz de instrumentação 

202. linha de luz mad 

203. linha de luz na região espectral de ultravioleta 

204. linha discreta 

205. lipossoma 

206. litografia 

207. litografia de feixe de elétron 

208. litografia de nanoimpressão 

209. litografia de raio de elétron 

210. litografia dip-pen 

211. litografia eletrônica 

212. litografia macia 

213. litografia por feixe de íon 

214. litografia por feixe iônico 

215. litografia por raio x 

216. litografia por ultravioleta extremo 

217. litografia suave 

218. litogravura de nanoimpressão 

219. lixiviável 

220. luz síncrotron 

221. macroescala 

222. macromolécula 

223. magnetohipertermia 

224. magnetolipossoma 

225. magnetorresistência gigante 

226. manipulação atômica individual 

227. máquina de turing 

228. máquina molecular 

229. marcador fluorescente 

230. massa 

231. material em escala nanométrica 

232. material nanoestruturado 

233. material nanofásico 

234. material nanométrico 

235. material nanoporoso 

236. mecânica quântica 

237. mecanoquímica 

238. mecanossíntese 

239. meleca cinza 
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240. mesoescala 

241. mesoscópico 

242. método bottom-up 

243. método top-down 

244. microeletrônica 

245. microemulsão 

246. microencapsulado 

247. microescala 

248. microestrutura 

249. microfluídica 

250. microlaboratório 

251. micromáquina 

252. micrômetro 

253. mícron 

254. microscopia de efeito túnel 

255. microscopia de força atômica 

256. microscopia de força magnética 

257. microscopia de projeção de elétrons 

258. microscopia de tunelamento 

259. microscopia de varredura de sonda 

260. microscopia de varredura térmica 

261. microscopia óptica de varredura de campo 
próximo 

262. microscópio de campo próximo 

263. microscópio de efeito túnel 

264. microscópio de força atômica 

265. microscópio de força magnética 

266. microscópio de tunelamento 

267. microscópio de varredura por sonda 

268. microssistema 

269. miniaturização 

270. molécula 

271. molécula biológica 

272. molécula de carbono 

273. molécula ramificada 

274. monômero 

275. montagem posicional 

276. motor molecular 

277. movimento browniano 

278. multímetro 

279. mundo nanométrico 
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280. mundo nanoscópico 

281. mutação 

282. nanicomundo 

283. nano 

284. nanoagregado 

285. nanoargila 

286. nanóbio 

287. nanobiociência 

288. nanobiologia 

289. nanobiossensor 

290. nanobiotecnologia 

291. nanobot 

292. nanocápsula 

293. nanocarro 

294. nanocatálise 

295. nanocêutico 

296. nanociência 

297. nanocientista 

298. nanoclínica 

299. nanococleado 

300. nanocódigo de barras 

301. nanocompósito 

302. nanocompósito polimérico 

303. nanocomputador 

304. nanoconcha 

305. nanoconstrução top-down 

306. nanocristal 

307. nanocristal semicondutor 

308. nanodispositivo 

309. nanoeletrônica 

310. nanoemulsão 

311. nanoencapsulado 

312. nanoengrenagem 

313. nanoescala 

314. nanoesfera 

315. nanoestrutura 

316. nanofábrica 

317. nanofabricação 

318. nanofármaco 

319. nanofibra 
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320. nanofilme 

321. nanofio 

322. nanogerador 

323. nanoimpressão 

324. nanolitografia 

325. nanolitografia por dip pen 

326. nanomagnetismo 

327. nanomanipulação 

328. nanomanufatura 

329. nanomáquina 

330. nanomaterial 

331. nanomecânica 

332. nanomedicina 

333. nanométrico 

334. nanômetro 

335. nanometrologia 

336. nanomotor 

337. nanomundo 

338. nano-objeto 

339. nanopartícula 

340. nanopartícula coloidal 

341. nanopartícula de argila 

342. nanopartícula de ferro 

343. nanopartícula de metal 

344. nanopartícula de ouro 

345. nanopartícula de prata 

346. nanopartícula magnética 

347. nanopartícula manufaturada 

348. nanopartícula polimérica 

349. nanopinça 

350. nanopó 

351. nanoquímica 

352. nanorrede 

353. nanorrobô 

354. nanorrobótica 

355. nanoscópico 

356. nanossensor 

357. nanossistema 

358. nanotecnologia 

359. nanotecnologia molecular 
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360. nanotecnólogo 

361. nanotransistor 

362. nanotubo 

363. nanotubo de carbono 

364. nanotubo de carbono de multiparede 

365. nanotubo de carbono de parede simples 

366. nanotubo de carbono de paredes múltiplas 

367. nanoveículo 

368. nanovírus 

369. nbic 

370. nêutron 

371. névoa-ferramenta 

372. objeto nanométrico 

373. ouro coloidal 

374. partícula nanométrica 

375. partícula ultrafina 

376. percolação 

377. plásmon 

378. plásmon de superfície 

379. plasmônica 

380. pó nanométrico 

381. poço quântico 

382. poliânion 

383. policátion 

384. polidimetilsiloxano 

385. polieletrólito 

386. polímero 

387. polímero biodegradável 

388. polímero condutor 

389. ponto quântico 

390. problema da geleia cinzenta 

391. procedimento de baixo para cima 

392. procedimento de cima para baixo 

393. processo bottom-up 

394. processo top-down 

395. proteína 

396. próton 

397. quantização da condutância elétrica 

398. radiação ultravioleta 

399. reconhecimento molecular 
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400. sensor químico 

401. sistema coloidal 

402. sistema coloidal carreador de fármacos 

403. sistema de liberação controlada de drogas 

404. sistema de liberação controlada de fármacos 

405. sistema de vetorização de fármacos 

406. sistema microeletromecânico 

407. sistema nanoeletromecânico 

408. spin 

409. spintrônica 

410. spintronics 

411. substrato 

412. superfície específica 

413. superfície funcional 

414. técnica bottom-up 

415. técnica da microbalança de cristal de quartzo 

416. técnica de centrifugação 

417. técnica de automontagem 

418. técnica de espectroscopia de infravermelho 

419. técnica de espectroscopia no ultravioleta-visível 

420. técnica de langmuir-blodgett 

421. técnica de raio x 

422. técnica layer-by-layer 

423. técnica sol-gel 

424. técnica sublimação 

425. técnica sumi-nagashi 

426. técnica top-down 

427. técnica wavelength anomalous dispersion 

428. tecnologia convergente 

429. tecnologia nanoscópica 

430. tempo de vida 

431. tinta solar 

432. top-down 

433. transdutor 

434. transistor 

435. transistor de elétron único 

436. vetor 

437. z-dna 

438. zeugmatografia 

 


