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Projeto de IHC 
Parte 2 -  Entendendo o problema 

 
1. Apresentação 

1.1 Apresentação do Projeto 

O Projeto AVSOJA tem como objetivo criar um projeto de interface para um sistema 
computacional que facilite a avaliação de variedades de soja através de ensaios experimentais 
realizados em diversas regiões do Brasil. Este processo envolve uma grande quantidade de 
dados a serem avaliados, que posteriormente serão analisados por uma ferramenta estatística 
que possa gerar informações úteis ao especialista. As informações serão utilizadas para 
descrição de características do produto (variedade de soja) que facilitem ao agricultor na hora 
da escolha por determinada variedade de soja, assim como informações para o plantio. 

A idéia do projeto é substituir a abordagem atual, onde a coleta de dados é feita sobre 
planilha de papel impressa com caneta esferográfica. A justificativa dessa substituição seria 
facilitar a passagem das informações coletadas para o sistema posteriormente, o que 
atualmente requer que os dados escritos em papel sejam digitados novamente para o sistema, 
resultando num custo desnecessário e enfadonho de tempo, além de facilitar a inserção 
acidental de dados errados, já que esta repassagem de dados do papel para o sistema em geral 
não é feita pelo mesmo técnico que a coletou e está sujeita à interpretação da letra escrita, 
cansaço do digitador, além de possíveis acidentes, como perda de alguma ficha, etc. 
 

1.2 Apresentação dos Requisitos Funcionais do Sistema 

Recursos 

O Sistema deve estar provido de alguns recursos, para seu funcionamento. Pode-se 
citar como principais recursos: 

 

Disponibilidade de dispositivo móvel com tela de tamanho superior a 
5” e sem efeito de reflexo com interação por toque na tela. 

Máquina virtual Java (versão 1.5 ou superior) 

O sistema operacional instalado deve prover suporte para a máquina 
virtual Java e deve dispor de um teclado virtual. 

Tabela 1. Recusos necessarios ao sistema AVSOJA 

Requisitos Funcionais do Sistema 

 
O usuário deverá ser capaz de criar, editar, apagar um ensaio, assim como exibir um relatório 
a respeito do mesmo. 
 
Cada ensaio deve permitir o cadastro ou configuração de local de plantio, variedades de soja 
consideradas para primeira fase (bloco de cruzas). 



Projeto IHC (Parte 3 – Protótipo e Plano de Avaliação) 
AVSOJA – Avaliação de Variedades de Soja  

André Abe Vicente, Marllos Paiva Prado e Renato Resina de Oliveira Campos 
 

- 3 - 

Cada ensaio consiste em um processo evolutivo. Dessa forma, o usuário deverá ter a 
possibilidade de acessar cada uma das fases isoladamente (Fases: Bloco Cruzas, F1, F2, F3, 
F4, Teste Progênie, Ensaio Preliminar I, Ensaio Preliminar II, Valor de Cultivo e Uso I 
(VCU I), Valor de Cultivo e Uso II (VCUII) . 
 
A possibilidade de acesso ao ensaio desejado, bem como da fase referente à mesma desejada, 
deve estar disponível de forma clara e direta na primeira tela. 
A inserção de informações nas fases do ensaio dependerá dos valores 
cadastrados/configurados inicialmente. Assim, toda informação que depender de dados pré-
cadastrados deverá aparecer como escolha, sem opção de edição pelo usuário durante a 
inserção deste valor. 
 
Os campos digitáveis (que exigem teclado) devem se restringir ao menor número possível. 
Utilizando-se como alternativa caixas de seleção e combinação (Ex.: Radio Buttons e Combo 
Box) 
 
O usuário deverá ser capaz de retornar à tela inicial do sistema estando em qualquer tela de 
preenchimento da interface com apenas um clique. 

Tabela 2. Requisitos Funcionais do sistema AVSOJA 

1.3 Descrição do espaço de Design 

A interação por interfaces gráficas já é de domínio bastante popular entre os usuários 
de computadores domésticos. Desta forma não considera-se que este seja um empecilho. A 
questão do uso do teclado será resolvido, minimizando o número de campos digitáveis e 
usando recurso de auto-completar.  

Como alternativas para uso de hardware, escolheu-se pocket-pc no caso de optar-se 
pela adoção de interface gráfica reduzida, ou tablet-pc para interface gráfica em tamanho 
normal. 

Do ponto de vista ergonômico o pocket-pc oferece vantagem quanto ao tamanho, peso 
reduzido e resistência. Entretanto, perde em qualidade de resolução, tamanho de imagem e 
necessidade de ambiente específico para desenvolvimento de aplicações. 

O Tablet-pc por sua vez, oferece como vantagem maior capacidade de resolução, 
tamanho da tela, maior recurso de processamento e memória e dispensa uso de ambiente 
específico para desenvolvimento de aplicações (usa aplicação para desktop comum). Como 
desvantagens, o peso, tamanho e fragilidade do dispositivo. 
 

2.Interface A 

2.1 Descrição 

 A interface considera o uso de um pocket-pc ou palm, com tela de tamanho superior 
a 5”. Nesta, optou-se uma abordagem orientada a abas. Desta forma, o usuário ao abrir o 
aplicativo, tem acesso direto à primeira aba que terá como conteúdo o logo do aplicativo, um 
botão para cadastro/configuração de variedades, local de plantação etc; um botão de ajuda 
para preenchimento e qualquer outro botão com acesso a informação secundária às regras de 
negócio do sistema. Subseqüente a esta aba, estarão todas as abas correspondentes às fases 
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do ensaio. Ao clique do usuário a  aba é realçada, apresentando-s na tela todos os campos e 
atributos referentes à mesma enquanto as demais abas perdem foco e seus respectivos 
conteúdos são omitidos. Essas abas relativas às fases do experimento estarão sempre 
disponíveis na parte superior da tela e sua ordem não deve ser alterada (ordem corresponde 
à ordem natural das etapas do ensaio: Bloco de Cruzas, F1, F2, F3, F4, Teste Progênie, EPI, 
EPII, VCU, VCUII ).  
 

2.2 Discussão 

O questionário respondido pelos técnicos agrícolas (que representam os usuário que 
terão potencialmente maior interação com o pocket pc em campo) demonstrou que uma das 
maiores preocupações relacionadas o uso do pocket pc, é o de localizar o campo desejado, 
devido ao tamanho da tela (reduzido). Entretanto aglomerar o maior número de informações 
na tela, implicaria em diminuição do tamanho da fonte e dos campos, o que comprometeria 
a legibilidade da interface. Assim, optou-se por adotar, quando necessário, o uso de abas em 
um segundo nível, agrupando os campos por semelhança. Desta forma, cada aba nesse nível, 
representaria um subconjunto de campos. Esta escolha além de resolver a questão da 
legibilidade, adota os princípio de learnability (em especial, consistency, generalizability). 

2.3 Ilustração 

 

Figura 1. Tela Inicial: Disposição linear superior das abas, com aba inicial em 
evidência. 
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Figura 2. Tela VCUII:  A  escolha do ensaio precede a exibição dos campos relativo 
à fase selecionada, quando for o caso. 

 

 

Figura 3. Tela VCUII:  As abas do segundo nível seguem as mesma regras da guia 
de abas principal: abas fixas, sem alteração de ordem, evidência da informações 

relativas à aba em uso e omissão das demais. 
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2.4 Cenário de utilização do sistema 

1. O usuário inicia a aplicação 
2. A primeira aba é exibida 
3. O usuário seleciona a aba desejada 
4. O sistema requer o ensaio desejado 
5. O usuário escolhe o ensaio desejado  
6. O sistema exibe os campos relativos àquela fase para o ensaio escolhido 

 

2.5 Cenário de utilização do sistema com erro do usuário 

1. O usuário inicia a aplicação 
2. A primeira aba é exibida 
3. O usuário seleciona a aba desejada 
4. O sistema requer o ensaio desejado 
5. O usuário escolhe o ensaio errado (por engano) 
6. O sistema exibe os campos relativos àquela fase para o ensaio escolhido. Como a 

escolha do ensaio só pode ser feita após o clique na aba, o sistema admite que o 
usuário perceba a escolha errada e escolha outra aba, para que possa sair e acessar 
novamente a aba desejada realizando o procedimento correto. 

 

2.6 Avaliação 

 O sistema não prevê algumas situações de erro de operação, conforme indicado 
anteriormente. Além disso, não existe um ponto de escolha definido para o ensaio, de foram 
que todas as fases possam ser alteradas, após seleção de uma dada fase. Isso implica na atual 
proposta a necessidade de solicitar o ensaio desejado sempre que alternar entre abas. 
 As principais sugestões são: disponibilidade de dois botões de navegação geral 
(próximo e anterior), permitindo que o usuário alcance uma tela anterior ou subseqüente já 
acessada, em relação à atual (ao estilo de um navegador); Definir um local específico para 
adição, remoção e escolha - permanente (ou não) - de um ensaio durante uso da aplicação, 
permitindo que o usuário edite as fases de um referido ensaio, sem a necessidade de 
especificá-lo ao clique de cada nova aba. 
 

3. Interface B 

3.1 Descrição 

 A interface considera o uso de um tablet-pc. Nesta, procura-se manter o máximo de 
proximidade com a abordagem de planilhas, ou seja, inserção dos dados através de tabelas. 
Para tanto, o usuário irá dispor de uma tela inicial, onde terá a opção de criar, editar, 
visualizar relatório e apagar um ensaio; No caso de opção de edição, o usuário deverá 
selecionar o ensaio desejado sobre o qual deseja realizar alteração, e em seguida clicar no 
botão referente à fase desejada. Além disso o usuário dispõe na tela inicial de um botão para 
acesso ao cadastro/configuração dos locais de plantio e variedades consideradas além de 
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botão para acesso a informações secundárias como ajuda de preenchimento etc. No caso de 
edição, o usuário ao clicar no botão referente à fase desejada terá apresentada uma planilha, 
onde deverá preencher as células conforme padrão da coluna. A coluna pode conter 
atributos do tipo texto, onde o usuário deveria recorrer ao teclado virtual para 
preenchimento do mesmo; menu de opções, onde o usuário escolheria um dos atributos pré-
definidos na combo-box exibida em cada célula; radio butons, onde o usuário deverá escolher 
dentre duas ou mais opções conforme o caso, para cada célula, clicando no radio buton 
desejado; check box no qual o usuário tem a opção de marcar ou não o atributo referente à 
coluna e botão, no qual o usuário abriria uma janela para preenchimento de informações 
relativas àquela célula. 
 

3.2 Discussão 

O questionário respondido pelos pesquisadores engenheiros agrônomos e técnicos 
agrícolas (que representam os usuários que terão potencialmente maior interação com o 
tablet pc em campo) demonstrou que a maior vantagem no uso de tablet-pcs seria a 
proximidade que os mesmos apresentam no tamanho da tela (similar ao tamanho das folhas 
de papel usado). Dessa forma, optou-se por disponibilizar o texto na forma de paisagem 
para que o usuário possa explorar melhor o campo de visão horizontal e mantenha a 
familiaridade com as planilhas impressas anteriores. 
  

3.3 Ilustração 

 
 

Figura 4. Tela Inicial: Visualização dos ensaios disponíveis para edição, criação, 
visualização e exclusão, além das fases do ensaio, opção de cadastro de locais e 

variedades além de informações extra. 
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Figura 5. Tela de exibição de planilha. Semelhante à abordagem com papel 
 

3.4 Cenário de utilização do sistema 

1. O usuário inicia a aplicação 
2. A tela inicial do sistema é exibida 
3. O usuário escolhe o ensaio desejado, clica em editar e no botão correspondente à fase 

desejada. 
4. A tela com planilha e respectivos campos daquela fase é apresentados 
5. O usuário preenche os dados da planilha, célula por célula 

 

3.5 Cenário de utilização do sistema com erro do usuário 

1. O usuário inicia a aplicação 
2. A tela inicial do sistema é exibida 
3. O usuário escolhe o ensaio desejado e clica no botão correspondente à fase desejada 

(sem clicar em editar). Nada ocorre uma vez que o botão editar não foi clicado. O 
sistema admite que o usuário sabe operar corretamente e fica aguardando que a 
operação correta seja fornecida. 

3.6 Avaliação 

 O sistema não prevê algumas situações de erro de operação, conforme indicado 
anteriormente. Além disso, não existe uma forma de permutar entre as fases do experimento 
sem antes fechar a fase que está sendo editada. Outra observação quanto a essa opção de 
interface é a questão do uso de planilhas eletrônicas em um ambiente onde não estará 
disponível teclado. A interação além de não ser natural, exige que o usuário esteja 
constantemente usando a barra de rolagem para acessar as linhas ou colunas omitidas o que 
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além de consumir tempo, torna a interação cansativa. 
 Como soluções para alguns dos problemas apontados, propõe-se agregar algumas 
tooltips sobre os botões e campos, para facilitar a operação do usuário. Além disso, um menu 
contendo link para todas as fases dentro de um mesmo ensaio deve estar disponível sempre 
que o usuário estiver dentro de uma fase editando-a. 
 

4.Interface C 

4.1 Descrição 

 A interface considera o uso de um tablet-pc. Nesta, procura-se manter o tamanho de 
layout da interface B, porém sem a orientação a tabelas. Desta forma, a tela inicial deste 
modelo de interface seria o mesmo da interface B, ou seja, o usuário terá a opção de criar, 
editar, visualizar relatório e apagar um ensaio; No caso de opção de edição, o usuário deverá 
selecionar o ensaio desejado sobre o qual deseja realizar alteração, e em seguida clicar em 
editar e depois disso no botão referente à fase desejada. Além disso, o usuário dispõe na tela 
inicial de um botão para acesso ao cadastro/configuração dos locais de plantio e variedades 
consideradas além de botão para acesso a informações secundárias como ajuda de 
preenchimento etc. 
  

4.2 Discussão 

O questionário respondido pelos técnicos agrícolas (que representam os usuário que 
terão potencialmente maior interação com o tablet pc em campo) demonstrou que a maior 
vantagem no uso de tablet-pcs seria a proximidade que os mesmos apresentam no tamanho da 
tela (similar ao tamanho das folhas de papel usado). Dessa forma, optou-se por 
disponibilizar o texto na forma de paisagem para que o usuário possa explorar melhor o 
campo de visão horizontal e mantenha a familiaridade com as planilhas impressas anteriores. 
 A principal vantagem dessa abordagem é que, além de fornecer um modelo de 
interação mais limpo, o usuário não precisa se preocupar em realizar a rolagem do tabela 
(durante o processo de preenchimento). 
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4.3 Ilustração 

 
Figura 6. Tela Inicial: Visualização dos ensaios disponíveis para edição, criação, 
visualização e exclusão, além das fases do ensaio, opção de cadastro de locais e 

variedades além de informações extra. 
 
 

 
Figura 7. Tela de edição da fase VCUII. Sem necessidade de barra de rolagem. 
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4.4 Cenário de utilização do sistema 

1. O usuário inicia a aplicação 
2. A tela inicial do sistema é exibida 
3. O usuário escolhe o ensaio desejado, clica em editar e no botão correspondente à fase 

desejada 
4. A tela com planilha e respectivos campos daquela fase é apresentados 
5. O usuário preenche os dados da respectiva fase, campo por campo. 

 

4.5 Cenário de utilização do sistema com erro do usuário 

1. O usuário inicia a aplicação 
2. A tela inicial do sistema é exibida 
3. O usuário escolhe o ensaio desejado e clica no botão correspondente à fase desejada 

(sem clicar em editar). Nada ocorre uma vez que o botão editar não foi clicado. O 
sistema admite que o usuário sabe operar corretamente e fica aguardando que a 
operação correta seja fornecida. 

4.6 Avaliação 

 O sistema não prevê algumas situações de erro de operação, conforme indicado 
anteriormente. Além disso, não existe uma forma de permutar entre as fases do experimento 
sem antes fechar a fase que está sendo editada.  
 Como soluções propõe-se agregar algumas tooltips sobre os botões e campos, para 
facilitar a operação do usuário. Além disso, um menu contendo link para todas as fases 
dentro de um mesmo ensaio deve estar disponível sempre que o usuário estiver dentro de 
uma fase editando-a. 
 Esta última proposta se mostrou mais interessante para implementação no projeto, 
por não apresentar alguns empecilhos que as interfaces A e B apresentaram, como por 
exemplo a quantidade excessiva de cliques necessários para realizar a interação (devido à 
separação do conteúdo em sub abas, para minimização do problema de legibilidade) além do 
desgaste em parar o processo de preenchimento de valores para rolagem de tabela. 
  

 
 


