
Laboratório de 
Ressonância Magnética 
Nuclear

As linhas de pesquisa são: estrutura, con-
formação e estereoquímica aplicadas a 

compostos orgânicos e organometálicos; RMN 
como ferramenta analítica (SNIF-NMR e Quimio-
metria) aplicada a: alimentos, fármacos no estado 
sólido, fitoterápicos e combustíveis; técnicas especiais 
em RMN: DOSY, HR-MAS (amostras heterogêneos), SNIF-NMR, RMN 
multinuclear, STD-NMR, hifenação CLAE-RMN e RMN no estado sólido 
aplicada à caracterização estrutural de materiais orgânicos e inorgânicos e 
determinação de parâmetros físico-químicos e dinâmica molecular.

w w w.ufscar.br/~rmn

Laboratório de 
Bioquímica Funcional 
e Estrutural

As linhas de pesquisa envolvem o estudo 
de enzimas com potenciais aplicações 

em desenvolvimento de novos fármacos 
para doenças negligenciadas; enzimas ligno-
celulolíticas produzidas por fungos e suas apli-
cações biotecnológicas; enzimas de formigas 
cortadeiras como alvos de inseticidas e proteínas 
de Xylella fastidiosa e o estudo de suas atividades. 

 
w w w. l b fe . u f s c a r. b r

Laboratório de  Bioquímica 
Micromolecular de 
Microorganismos

Os projetos em andamento são: 
1) rede de estudos em biodiversidade 

microbiana: isolamento, desenvolvimento de 
estratégias de identificação rápida, conserva-
ção, interações entre espécies, e explorações 
biotecnológicas; 2) biotransformação de pro-
dutos naturais e sintéticos utilizando micro-or-
ganismos endofíticos, uma abordagem quimio-
-ecológica para a produção de substâncias bioativas.

w w w. l a b i o m m i . u f s c a r. b r

Laboratório de 

Produtos Naturais

O tema central da pesquisa é o 
isolamento e a elucidação es-

trutural de metabólitos de plan-
tas e aplicação destes em vários 
ensaios biológicos e ecológicos, 
com o objetivo de encontrar subs-
tâncias bioativas. Esta pesquisa está 
centrada em plantas de florestas ou 
da agricultura brasileira, onde através 
da utilização de métodos modernos 
da química verde, nanotecnologia e bio-
tecnologia busca-se o controle de insetos 
pragas, tratamento de doenças humanas e da 
agricultura.

w w w. c b i p . u f s c a r. b r

Laboratório de Síntese 
de Produtos Naturais 
“Prof. Dr. José Tércio 
B. Ferreira” 

As áreas de pesquisa do labora-
tório visam o desenvolvimen-

to de novas metodologias para 
síntese de moléculas bioativas, 
empregando os conceitos da Quí-
mica Verde. São explorados, por 
exemplo, a catálise (organocatálise 
e catálise metálica assimétrica, na-
nocatálise), solventes verdes (líquidos 
iônicos, polietilenoglicol, água) e fontes de 
energia alternativas (micro-ondas, ultrassom) para 
promover as reações orgânicas.

www.sintese.dq.ufscar.br

Laboratório de 
Química Bio-Orgânica

O laboratório de Química Bio-Orgâ-
nica tem como linhas de pesquisa 

principais: síntese de produtos naturais 
bioativos; síntese de compostos hetero-
cíclicos com atividades fotossensibiliza-
doras; síntese assimétrica de éteres cícli-
cos funcionalizados, atividades biológica 
e fotodinâmica e estudos computacionais 
sobre reatividade e mecanismos de reações 
orgânicas.

w w w. l q b o . u f s c a r. b r

Laboratório de 
Síntese Orgânica e 
CLAE

Os trabalhos desenvolvidos no 
grupo são de grande interesse 

na área tecnológica e dão ênfase a 
separações de compostos quirais e 
aquirais. São desenvolvidas pesquisas 
em cromatografia líquida bidimensio-
nal, para análise de compostos orgânicos 
em fluidos biológicos e para análise de 
fármacos em águas residuais urbanas. Novos 
métodos de triagem de ligantes de proteínas têm 
sido desenvolvidos assim como, métodos aplicados ao 
controle de fitoterápicos.  Além disso, tem sido feitos estudos de me-
tabolismo de fármacos quirais/aquirais em frações microssomais e a 
obtenção e identificação de metabólitos gerados por biotransformação 
in vitro.
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GQO

apoio

Grupo de
Química Orgânica

O Departamento de Química (DQ), vinculado ao Cen-
tro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET), é um dos 

pioneiros da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 
Seu corpo docente, com mais de 50 doutores, é altamente 
qualificado e sua expressiva produção científica é reconheci-
da nacional e internacionalmente. 

O DQ oferece dois cursos de graduação: Licenciatura em 
Química e Bacharelado em Química. Para maiores informa-
ções acesse: www.ufscar.br/dq-graduacao.

O Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) 
iniciou suas atividades em 1980. Atualmente, o PPGQ 

tem dois cursos de mestrado (Acadêmico e Profissional) e 
um de doutorado e recebeu conceito 6 na avaliação trienal 
(2007-2009) da CAPES. No total, já foram defendidas mais de 
1000 dissertações e teses. O processo seletivo para ingresso 
no PPGQ ocorre duas vezes por ano e maiores informações 
podem ser obtidas em  www.ppgq.ufscar.br

 

Universidade Federal de São Carlos 
Departamento de Química

Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310
São Carlos - SP - Brasil - CEP 13565-905

fone: 3351 8206 - fax: 3351 8350

Diagramação e Arte: Rosalis Designer - www.rosalis.com.br

O Grupo de Química Orgânica (GQO) do 
DQ-UFSCar tem exercido relevante papel para o de-

senvolvimento do país, colaborando de forma efetiva na 
formação de professores para o Ensino Básico e Supe-
rior, na resolução de problemas industriais e no desen-
volvimento de novas tecnologias. O GQO é composto por 
7 grupos de pesquisa, os quais dispõem de equipamentos 
modernos e sofisticados e colocam ao alcance dos seus pes-
quisadores as técnicas mais modernas de análise química.
Os docentes do GQO coordenam e/ou participam de di-
versos projetos de pesquisa apoiados por agências de fo-
mento ou indústrias. Dentre eles, podemos citar os Proje-
tos Temáticos e CEPID da FAPESP e o Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia (INCT) do CNPq.

GQO
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