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Determinou-se que o usuário a ser estudado seria descrito como 
aquele que objetiva avaliar as condições ambientais de um 
determinado local ou região da bacia;   utiliza na realização de 
suas tarefas: tabelas de dados, valores de índices e gráficos; 
podem ser gestores ou pesquisadores. O questionário conta com 
perguntas descritivas e de múltipla escolha e apresenta tarefas 
pré determinadas que simulam desafios (Figura 2) do cotidiano 
do profissional definido acima. Durante a realização das 
atividades o usuário responde questões (Figura 3) relacionadas 
ao tempo utilizado e as dificuldades que encontrou durante esse 
processo, sempre abrindo espaço para que esse exponha suas 
ideias e opiniões, visando a melhoria contínua do programa. 

Futuramente o questionário será aplicado em alunos na fase final 
da graduação nas 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 que se mostrarem necessário.
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OBJETIVO

O objetivo do trabalho é desenvolver um questionário para 
verificar a usabilidade do sistema por um determinado usuário, 
visando o desenvolvimento de uma interface centrada no usuário 
e de fácil entendimento.

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.

O Sistema de Informação Ambiental (SIA) (Figura 1) 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 para o armazenamento e apresentação dos dados 
físicos, químicos e biológicos dessa região. Estes dados são 
utilizados para tomada de decisões que visem a minimização de 
impactos ambientais. 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. 

Em um primeiro momento foi traçado o perfil do usuário a ser 
estudado determinando quais os objetivos do mesmo ao acessar 
o sistema e quais as funcionalidades do SIA que este utilizaria. A 
segunda etapa foi o desenvolvimento do formulário por meio da 
plataforma Google Forms. 
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Desenvolvimento de um questionário para avaliação da usabilidade da interface de 
um Sistema de Informação Ambiental (SIA)

Para visualizar o questionário na integra utilize o QR Code ao lado.
Para acessar o SIA utilize: siambiental.ucs.br

Figura 1: Página inicial do SIA Figura 2: Desafio proposto

Teve dificuldades para logar no sistema? 

Teve dificuldades para encontrar o barramento e/ou os pontos?

Encontrou todos os dados necessários para a realização da 
tarefa? 

Quais dificuldades foram encontradas (se encontradas) no 
momento de se analisar os dados e relacionar os resultados 
encontrados nos diferentes pontos?

Quanto tempo foi gasto na resolução do problema? 

Os índices apresentaram toda a informação necessária? 

A forma como os índices são apresentados dificultou a sua 
análise? 

Encontrou dificuldades ao gerar os gráficos? 

Os gráficos continham todas as informações necessárias? 

Você teve alguma outra dificuldade? Em quais aspectos o SIA 
deve passar por mudanças? Utilize esse espaço para observações 
e sugestões.

Figura 3: Amostra das perguntas presentes no 
questionário


