Insight rápido em Nanotecnologia
Dados de nanociência, métodos de síntese e literatura facilmente pesquisáveis.
Nanomateriais e perfis de dispositivos selecionados manualmente de patentes e
periódicos de alto impacto, analisados, avaliados e atualizados por especialistas
em nanotecnologia.

Atualização contínua
Qualidade garantida
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Rápido e
preciso

nano.nature.com

A solução Nature Research para nanotecnologia
Nano combina os recursos-chave de uma base de dados com uma ferramenta de descoberta A&I
(Abstracting and Indexing), suportados por funcionalidades nanoespecíficas. O pesquisador pode
se concentrar apenas em encontrar, com facilidade, informações relevantes e confiáveis sobre
nanomateriais e dispositivos, ao invés de se preocupar com a melhor maneira de fazer suas buscas.
Explore informações nanoespecíficas a partir de uma nova perspectiva: parâmetros como estrutura,
tamanho, composição, propriedades, métodos de síntese/preparação, métodos de caracterização e
muito mais. Seja você um pesquisador acadêmico, corporativo ou governamental, agora existe uma
fonte abrangente para o estudo de nanotecnologia, sem equivalentes no mercado: Nano.

Ajuda a pesquisadores
Informações sobre nanotecnologia
encontradas de forma precisa,
sem necessidade de leitura
completa do texto

Métodos e etapas de
preparação para nanomateriais
e dispositivos podem ser facilmente
encontrados e visualizados

Informações sobre nanomateriais
ou dispositivos semelhantes
compiladas em perfis estruturados
a partir de múltiplas fontes

Nanomateriais ou
dispositivos com aplicações
e propriedades específicas
podem ser rapidamente listados

Conteúdo extraído de periódicos de alto impacto na área, dentre os quais:
• ACS Nano, ACS
• Advanced Energy Materials, Wiley
• Advanced Materials, Wiley
• Angewandte Chemie International Edition, Wiley
• Biomaterials, Elsevier
• Chemistry of Materials, ACS
• Journal of the American Chemical Society, ACS
• Nano Energy, Elsevier
•	Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and
Medicine, Elsevier

• Nano Letters, ACS
• Nanoscale, RSC
• Nanotoxicology, Taylor & Francis
• Nature, Nature Research
• Nature Materials, Nature Research
• Nature Nanotechnology, Nature Research
•	Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America, PNAS
• Science, AAAS
• Small, Wiley

nano.nature.com

Informações selecionadas e revisadas continuamente por especialistas
Dados interconectados

Informações de nanomateriais ou dispositivos semelhantes compiladas a partir de múltiplas fontes, em perfis estruturados e
abrangentes

Link à fonte
original

Perfil do nanomaterial ou dispositivo
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Enrich with bibliographic/metric data
including citation counts

Pesquisa inteligente

Sugestão automática
Opções de filtragem

Resultados refinados

O que dizem os membros do Conselho Consultivo Nano?
Nano é uma ferramenta de pesquisa emergente e muito poderosa.
Ele permite que os pesquisadores obtenham e comparem
as características de todo o espectro de nanomateriais,
bem como os métodos de composição e preparação para
dispositivos nano-habilitados. Ele oferece ao nanocientista
a mesma clareza e compreensão que a tabela periódica de
Mendeleev proporcionou aos químicos. - Dr. Jens Kroeger,
Diretor de Tecnologia, Raymor & NanoIntegris

A pesquisa e desenvolvimento de nanotecnologias estão em rápida
ascensão em praticamente todas as disciplinas científicas e ramos de
negócios. O resultado tem sido um volume crescente de informações em
lugares díspares, não acessíveis de forma rápida e eficiente até então.
Os pesquisadores precisam de uma base de dados multidisciplinar que
reúna esse alto volume de dados de forma organizada e acessível em
um único lugar. Trabalhar com outros cientistas do Conselho Consultivo
Externo do Nano para desenvolver uma solução de pesquisa que pudesse
atender a essa necessidade deu-me a confiança de que esse é um
produto que pode oferecer um imenso valor à comunidade de pesquisa.
- Dr. Omid Farokhzad, Professor Associado, Harvard Medical School

Principais vantagens:
• Solução de pesquisa única, específica para nanotecnologia
•	Perfis de nanomateriais e dispositivos selecionados manualmente, a partir de periódicos de alto impacto
revisados por pares e avaliados por especialistas em nanotecnologia
• Links às fontes de dados originais
• Insights para novas descobertas nesse campo inter e multidisciplinar
• Conteúdo atualizado continuamente
• Pesquisas com resultados eficientes, com ferramentas de busca e opções de filtragem precisas

Disponibilidade e acesso
Seja qual for a necessidade de sua instituição, os modelos de negócios customizados da Springer Nature
oferecem total flexibilidade, adequando-se a todos os tipos de organizações, independentemente do seu
tamanho - desde pequenos departamentos a consórcios com múltiplos usuários distribuídos por diversas
localidades. Nossos representantes comerciais oferecerão a solução mais apropriada a sua instituição solicite hoje mesmo um trial com Nano.

Para solicitar um trial ou obter mais informações sobre o Nano,
acesse: springernature.com/nano
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