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Site completa cinco anos e contabiliza 185 mil acessos 

[9/2/2006] No próximo 
dia 16 de fevereiro, o site 
do Laboratório de Química 
do Estado Sólido (LQES), do 
Instituto de Química (IQ) 
da Unicamp, completa cinco 
anos de existência. E a 
equipe que coordena a 
página tem motivos de 
sobra para comemorar o 
sucesso do trabalho. 
Segundo o coordenador do 
LQES, Oswaldo Luiz Alves, 
em 2005 foram mais de 
185 mil acessos. “Produzimos um site de conteúdo onde a notícia é 
tratada como fonte de informação e formação, sem preocupação com 
furos de reportagem”, afirmou Alves. 
 
O coordenador explicou que o grande sucesso do site está na linguagem 
adotada que é, ao mesmo tempo, leve e cientificamente rigorosa. Para 
ele, é preciso falar sobre química e atingir o maior número de pessoas 
possível, sem perder a validação científica do assunto tratado. Com 1407 
assinantes, a página é, de acordo com Alves, o maior repositório sobre 
nanotecnologia em língua portuguesa. “Temos uma biblioteca com todos 
os documentos produzidos pelo governo federal sobre nanotecnologia”, 
ressaltou.  
 
Outro ponto importante abordado pelo coordenador é que o site funciona 
como um observatório de ciência e tecnologia. “Ele realiza uma busca 
inteligente em sites de 30 países, com ênfase na área de 
nanotecnologia”, disse. Na contramão, mesmo com conteúdo totalmente 
em português, tem acesso internacional importante. Cerca de 40 países 
visitam o site e aproximadamente 13% das consultas são de Portugal. 
 
Com relação aos desafios futuros, Oswaldo esclarece que um dos 
objetivos é aumentar a quantidade de material didático público com 
validação científica. Outro desafio é tornar a página, que já ocupa 48 MB 
de espaço, uma base de dados. Está em estudo a criação do LQES 
Escola, cuja proposta é criar material didático para alunos de primeiro e 
segundo graus e, também, a criação de um blog. 
 
Além do coordenador, participam da equipe que mantém o site, Maria 
Isolete Alves (gerente de conteúdo editorial), Ítalo Mazali (editor 
associado) e Paulo Amaral (webmaster). Oswaldo fez questão de 
mencionar Francisca M. Baptistella e Gian Franco Barcellini, funcionários 
do Centro de Computação (CCUEC) da Unicamp, como pessoas 
fundamentais na criação técnica do site. Aos interessados, o endereço do 
laboratório é http://lqes.iqm.unicamp.br 
(Jeverson Barbieri) 
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