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O Sistema de Informação Ambiental (SIA) foi desenvolvido por meio de um acordo de cooperação técnica
entre  o  Instituto  de  Saneamento  Ambiental  e  as  pequenas  centrais  hidrelétricas  (PCHs)  presentes  na
bacia  hidrográfica  Taquari-Antas.  O  objetivo  desse  sistema  é  armazenar  e  apresentar  dados  físicos
químicos e biológicos dessa região, monitorados pelas PCHs. Estes dados são utilizados para tomada de
decisões que visem a minimização dos impactos ambientais nessa região. Uma interface compatível com
as necessidades do usuário facilita a sua navegação pelo sistema, segundo Rigon, Silva e Alves (2015) ela
é o principal meio de comunicação entre o sistema e o usuário e possui grande importância para que essa
aplicação seja utilizada facilmente. Por este motivo é necessário que seja feita uma avaliação da interface
pelo  usuário  e  quando  necessário  alterações  que  melhorem  a  usabilidade  desse.  O  objetivo  deste
trabalho  é  desenvolver  um  questionário  para  verificar  a  usabilidade  do  sistema  por  um  determinado
usuário. Em um primeiro momento foi traçado o perfil do usuário a ser estudado e ficou determinado que
o mesmo seria  descrito  como aquele  que objetiva  avaliar  as  condições  ambientais  de  um determinado
local  ou  região  da  bacia,  monitorando,  estudando  e  se  necessário  realizando  ações  relacionadas  a
manutenção  do  ambiente  natural.  Utiliza  na  realização  de  suas  tarefas:  tabelas  de  dados,  valores  de
índices e gráficos. Podem ser gestores ou pesquisadores. O questionário foi desenvolvido na plataforma
Google  Forms,  possui  uma  introdução  explicativa  e  apresenta  tarefas  pré  determinadas  que  simulam
desafios do cotidiano do profissional definido acima, que podem ser trabalhados com a utilização do SIA.
Durante a realização das atividades o utilizador responde questões relacionadas ao tempo utilizado e as
dificuldades que encontrou durante esse processo, sempre abrindo espaço para que esse exponha suas
ideias  e  opiniões,  visando  o  desenvolvimento  de  uma  interface  centrada  no  usuário  e  de  fácil
entendimento, sem a necessidade de tutoriais ou manuais. Futuramente o questionário será aplicado em
alunos na fase final da graduação em áreas ambientais, os quais já possuem conhecimento semelhante a
profissionais  da  área  e  estão  familiarizados  com  o  uso  da  tecnologia.  As  informações  coletadas  nessa
pesquisa serão utilizadas para reformular a interface do SIA nos pontos em que se mostrar necessário.
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