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O Sistema de Informação Ambiental (SIA) é uma demanda das pequenas centrais hidrelétricas instaladas
na  Bacia  Taquari-Antas.  Esse  sistema  foi  desenvolvido  pelo  Instituto  de  Saneamento  Ambiental  para
armazenar e apresentar dados coletados em campanhas de monitoramento de qualidade da água, clima
e fauna dos empreendimentos dessa região. A partir da análise técnica dos dados são formuladas ações
para  minimizar  os  impactos  ambientais,  por  esse  motivo  o  SIA  pode  ser  classificado  como  uma
ferramenta de gestão.  E para que as decisões sejam tomadas de forma rápida e eficiente é necessário
que o SIA possua uma interface simples de ser entendida tanto por usuários leigos como avançados. Para
se  atingir  tal  estado  de  eficiência,  pode  ser  aplicado  uma  variedade  de  métodos  em  um  processo  de
design  centrado  no  usuário.  Avalia-se  uma  interface  durante  todo  o  ciclo  de  design.  Segundo  Abras,
Maloney-Krichmar  e  Preece  (2004)  algumas  técnicas  podem  ser  implementadas:  entrevistas  e
questionários,  grupos de foco,  observação on-site,  simulações e testes de usabilidade.  O objetivo deste
trabalho é propor  uma metodologia  de avaliação de interface visando o aprimoramento do sistema,  no
sentido de criar uma ambiente no qual a usabilidade, medida pela qual um produto pode ser usado por
usuários  específicos  para  alcançar  objetivos  específicos  com efetividade,  eficiência  e  satisfação  em um
contexto  de  uso  específico  (ISO  9241-11),  é  compatível  com  as  necessidades  dos  diferentes  perfis  de
usuário. Para a realização do trabalho foram pesquisadas metodologias de avaliação de interface que se
adequassem a abordagem centrada no usuário,  em artigos anteriores relacionados ao SIA e em artigos
relacionados a área de IHC - Interface humano-computador. Propõe-se que o método a ser utilizado seja o
desenvolvimento e aplicação de um questionário,  o qual mais se enquadrou no perfil do sistema e que
forneceria respostas mais próximas as necessárias para a efetiva melhoria da interface e usabilidade do
SIA.  Esse  questionário  será  desenvolvido  para  cada  nível  de  usuário  e  apresentará  desafios,  simulando
atividades realizadas usualmente no sistema.
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