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Projeto de IHC 
Parte 3 – Protótipo e Plano de Avaliação 

 
1. Resumo do Design 
 

O design da Interface AVSOJA foi escolhido conforme discussão do grupo na parte 2 do 
projeto (Projeto de Interfaces Alternativas). Na qual foi selecionado a alternativa que prevê a utilização de 
um Tablet PC (figura 1) e uma interface na qual o usuário preencherá todas as etapas do programa 
de pesquisa de soja (Bloco de Cruzas até Ensaio de Valor Cultivo e Uso II - VCUII). 

 

 

Figura 1. Tablet PC 
 

Como o dispositivo utilizado para o preenchimento dos ensaios será feito através da caneta 
eletrônica do tablet PC, procurou-se minimizar o preenchimento de atributos dos ensaios utilizando-
se de componentes que necessitassem da digitação de strings pelo usuário (Ex.: Componente GUI: 
JtextField - figura 2(a)). Para isso utilizaram-se componentes na qual os valores possíveis de 
preenchimento fossem selecionados dentro de um conjunto de opções pré-estabelecidas (Ex.: 
Componente GUI: Radio Buttons e Combo Box - figura 2(b)). Além disso foram utilizado o 
recurso de tooltips dos componentes GUI para auxiliarem os usuários a saber o que cada atributo que 
está sendo preenchido significa (figura 2(c))  

Nos campos aonde não puderam ser inseridos componentes GUI com um conjunto de 
opções pré-estabelecidas, o preenchimento será via Painel de Entrada que geralmente acompanha o 
Sistema Operacional (figura 3). Este Painel Virtual consiste de um teclado na tela e um teclado de 
escrita que permite inserir texto quando o usuário estiver longe ou quando preferir não usar o 
teclado padrão. O usuário poderá usar a caneta eletrônica e o teclado de escrita para inserir texto 
manuscrito em aplicativos ou a caneta com o teclado na tela.  
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Figura 2. (a) JTextFiled, preenchimento via Painel de Entrada virtual (b) 
JComboBox, preenchimento não necessita de teclado virtual (c) Dicas de 

Preenchimento (ToolTips) para os componentes GUI.  
 

 

 

Figura 3. Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 
(a) Painel de Entrada (b) Writing Pad (c) Character Pad (d) On-screen Keyboard 

[Tablet PC Input]  
 

2. Cenário do Protótipo 
 

O cenário de utilização para o uso do protótipo foi idealizado através de reuniões com o 
especialista na parte 1 (Entendendo o Problema) e parte 2 (Projeto de Interfaces Alternativas). Procurou-se 
minimizar ao máximo a necessidade de alterações no cenário de avaliação dos ensaios de soja como 
atualmente é feito através de planilhas preenchidas a mão.  
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O software será utilizado em três cenários: O primeiro cenário é o cadastramento de locais, 
variedades e ensaios que será feito pelo Eng. Agrônomo e apoio de Técnicos Agrícolas, o segundo 
cenário será a utilização do software para a avaliação de cruzas e ensaios de soja em dois ambientes 
(estufa e campo) e por fim o terceiro cenário consiste na avaliação de variáveis e parâmetros dos 
ensaios em laboratório. Estes três cenários são descritos a seguir.  

Cenário I (Cadastro de Locais, variedades e Ensaios)  

Parte I (Cadastro de Locais e Variedades) 
1. Usuário irá cadastrar locais e variedades através do botão Cadastrar/Configurar Locais e 

Variedades.  
2. Uma tela com os locais e variedades já cadastrados, além de formulários para inserção de 

novos locais e variedades será exibido. 
3. Usuário poderá cadastrar locais e variedades, os mesmos serão exibidos automaticamente em 

suas respectivas tabelas. 
4. Usuário também poderá remover locais e variedades através de seleção do local ou variedade 

que se deseja excluir. Após selecionar o botão específico (remover local ou remover 
variedade).  

5. Usuário poderá editar os valores já cadastrados através da manipulação com um duplo clique 
na célula que ele deseja alterar da tabela de locais ou variedades já cadastrados.  

6. Usuário clica no botão  "AVSOJA - Principal" para retornar ao programa principal.  
 
Parte II (Cadastro de Ensaios)  

1. Usuário irá cadastrar ensaios e cruzas através do botão da etapa que ele deseja (Bloco de 
Cruzas, F1 - F5, Teste Progênie, Ensaio Preliminar I e II, VCU I e II). 

2. Na mesma tela será exibido as cruzas ou ensaios daquela etapa (local, qtde de cruzas ou 
tratamentos, e última atualização).  Será possível criar um novo ensaio, abrir um ensaio 
existente, apagar um ensaio e visualizar o ensaio por um relatório.  Estas opções serão 
detalhadas no cenário II.. 

Cenário II (Avaliação de Cruzas e Ensaios de Soja)  

1. Tendo cadastrado os locais, variedades e ensaios ou bloco de cruzas o usuário terá na tela 
principal a opção de selecionar a etapa que ele deseja avaliar.  

2. Quando o usuário clicar no botão da etapa que ele deseja avaliar, será exibido uma tela com 
as cruzas ou ensaios já existentes.  

3. Usuário poderá criar um novo ensaio, abrir um ensaio existente, apagar um ensaio e 
visualizar o ensaio por um relatório. 

4. Caso o Usuário deseje criar um novo ensaio ou abrir um ensaio existente será exibido a tela 
já com os parâmetros do ensaio e também das cruzas ou tratamentos do ensaio.  

5. Caso o usuário deseje visualizar o ensaio por um relatório será exibido uma tela com o 
relatório em forma de tabela de todos os tratamentos ou cruzas do ensaio desejado.  

6. Usuário irá preencher os parâmetros do ensaio, cruzas e tratamentos do ensaio. Ele terá a 
opção de adicionar, editar e remover cruzas ou tratamentos e também navegar pelos 
mesmos.  

7. Sempre que o usuário clicar no botão "OK" na hora de adicionar ou editar os dados, o 
ensaio será salvo. 

8. Cenário termina quando o usuário terminou de inserir todos os parâmetros e variáveis de 
todos os tratamentos do ensaio. 
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Cenário III (Avaliação de Variáveis e Parâmetros em Laboratório)  

1. Algumas variáveis e parâmetros das etapas F4, Ensaio Preliminar I e II, Valor de Cultivo e 
Uso I e II serão analisadas em laboratório. 

2. O preenchimento seguirá  o mesmo Cenário II, a diferença é que serão utilizados 
dispositivos auxiliares, por exemplo a balança. Este dispositivo será utilizado para pesar 100 
sementes de um determinado tratamento ou peso de toda a parcela do tratamento.  

3. Todos os resultados serão inseridos no software.  
 
Como o cenário I e III será executado geralmente em ambiente fechado, na qual o tablet PC 

pode ficar encima de bancadas, o usuário poderá utilizar o teclado acoplado no tablet PC. No 
cenário II a inserção de dados será pelo painel de entrada com o auxílio da caneta eletrônica. 

Na próxima seção descreve-se o protótipo, como ele foi concebido, quais tecnologias foram 
utilizadas e uma descrição de suas funcionalidades. 

 

3. Protótipo 
 
 Utilizou-se a linguagem Java em sua versão 1.5 e a biblioteca gráfica Swing, que possibilita 
que o protótipo possa ser executado em diversos sistemas operacionais que possuem a máquina 
virtual Java instalada. A construção das telas e interação do protótipo baseou-se na alternativa 
escolhida na parte 2 do projeto (Projeto de Interfaces Alternativas) que foi criada para ser executada 
em Tablet PC’s com uma resolução de no mínimo 1024 x 768.   

Nas próximas subseções serão descritas as telas da Interface Principal (Tela Inicial, 
Cadastro/Configuração de Locais dos Ensaios e Variedades, Ajuda e sobre), Interface de Bloco de 
Cruzas (Seleção de Bloco de Cruzas e Edição de Blocos de Cruza) e Interface de Ensaios VCU II 
(Seleção de Ensaios VCU II e Edição de Ensaios VCUII). 

Optou-se por apenas demonstrar via protótipo as fases de Bloco de Cruzas e Ensaios VCU 
II por se tratarem de dois extremos das etapas de avaliação de variedades de soja. Uma concebe a 
origem dos tratamentos e os Ensaios VCUII fazem a última avaliação em relação a características 
importantes as variedades de soja antes de serem colocadas no mercado como variedades 
comerciais. 

3.1 AVSOJA – Principal 

 
A tela inicial (figura 4) do protótipo dá acesso a todas as etapas programa de melhoramento 

de soja, desde o bloco de cruzas aonde são feitos os cruzamentos de variedades, até os ensaios VCU 
que avaliam características específicas de diversos tratamentos de soja. Além disso, a tela inicial dá 
acesso ao cadastro de variedades e locais de ensaios que serão utilizados por todas as etapas de 
avaliação do programa de melhoramento e também um documento de ajuda a respeito do 
preenchimento dos diversos parâmetros e variáveis utilizados nos ensaios. 

Na figura 5 é possível visualizar a tela de Gerenciamento de Locais de Ensaios e Variedades 
de Soja, aonde é possível adicionar, remover e editar locais de ensaios e variedades. Para ajudar o 
usuário do programa AVSOJA a preencher os ensaios além das dicas exibidas na tela do usuário 
através de tooltips há um documento (figura 6) que descreve todos os parâmetros e variáveis 
utilizadas nas etapas de avaliação de variedades de soja. Na figura 7 são exibidos dados sobre a 
autoria do programa AVSOJA. 
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Figura 4. AVSOJA Tela Inicial 

 

 
Figura 5. Cadastro de Locais de Ensaios e Variedades de Soja 

 
 

 
Figura 6. Ajuda AVSOJA 

 
 



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 
 

- 7 - 

 
Figura 7. AVSOJA - Sobre 

3.2 AVSOJA – Bloco de Cruzas 

 
Os Cruzamentos da fase de Bloco de Cruzas são feitos com base em grupos de hibridação. 

Nesta fase são escolhidos pelos especialistas (eng. agrônomos) quais variedades serão feitos os 
cruzamentos que vão originar a geração F1. Estes cruzamentos são feitos com base no mercado 
futuro da cultivares, sendo direcionados e criados grupos para os mais diversos fins, segundo 
características de região de adaptação, resistência a doenças, qualidade de grãos e outros, como por 
exemplo, cultivares para o sul, cerrado, transgênicas, resistentes a doenças, com alto teor de proteína 
etc; e assim para os mais diversos grupos, utilizando-se materiais com essas características. 

Primeiramente, logo que o usuário clicar no botão “Bloco de Cruzas” serão exibidos os 
blocos de cruzas existentes (figura 8), sendo possível editar esses blocos de cruzas, apagar e criar 
novos ensaios. Além de poder visualizar os relatórios em formato de relatório. Após esta tela, o 
usuário opta por criar um novo ensaio ou abrir um ensaio, será exibida então, uma tela (figura 9) 
que permite gerenciar diversas cruzas entre um progenitor masculino e feminino. Será possível 
inclusive navegar pelos cruzamentos e emitir um relatório com todos os cruzamentos de um 
determinado bloco de cruzas.  As caixas de combinação Local e Safra são atributos do bloco de 
cruzas e serão sempre exibidos na tela independentemente da navegação pelos cruzamentos. 
 

 
Figura 8. AVSOJA – Bloco de Cruzas (Seleção de Ensaios) 
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Figura 9. AVSOJA – Bloco de Cruzas (Edição de Ensaios) 

 

3.3 AVSOJA – Valor Cultivo e Uso II 

 
Na etapa de Valor Cultivo e Uso serão testadas linhagens em vários locais e ambientes 

diferentes distribuídos por todo o País no mínimo 2 anos. Em cada local fazem parte do ensaio vinte 
e duas linhagens mais três testemunhas (que são variedades que servem como referência no ensaio), 
estas linhagens são divididas em grupos de maturação, com três repetições. As testemunhas 
normalmente são as cultivares mais plantadas na região ou que possuem uma característica específica 
que se quer avaliar. No final do ciclo produtivo são colhidos todas as parcelas e aquelas que se 
mostrarem superiores seguem adiante. 

Depois de todas as avaliações é feito um relatório que contém informações divididas em 
quatro grupos: (1) dados de produtividade, (2) comportamento ou reação as principais pragas e 
doenças, (3) região de adaptação e (4) outros dados que justifiquem a sua importância para o 
mercado nacional. 

Na figura 9 são mostrados os Ensaios VCUII, sendo possível adicionar novos ensaios, 
editar ensaios existentes e também apagar ensaios. Por fim na figura 10 é mostrado a tela que 
gerencia os diversos parâmetros e variáveis de tratamentos e repetições em um ensaio de soja. As 
caixas de combinação Local, Safra e a caixa de texto para digitação de informações sobre o ensaio 
são atributos do ensaio VCU II e serão sempre exibidos na tela independentemente da navegação 
pelos sulcos, tratamentos e repetições. 
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Figura 9. AVSOJA – Ensaios de Valor Cultivo e Uso II (Seleção de Ensaios) 

 
 

 
Figura 10. AVSOJA – Ensaios de Valor Cultivo e Uso II (Edição de Ensaios) 

 

4. Avaliação Preliminar do Protótipo 
 

A meta desta fase do projeto está relacionada a uma avaliação da adequação de seu design em 
relação aos usuários, verificando se os requisitos destes estão sendo realmente atendidos, se as 
tarefas conseguem ser realizadas com facilidade e satisfação. Apesar de não contemplar todas as 
fases dos experimentos de soja os desenvolvedores avaliaram a versão inicial do protótipo e com 
ajuda dos especialistas fizeram alguns ajustes: 
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� Parâmetros ou variáveis descritas dentro da caixa de seleção não precisariam do seu 
significado. Como alternativa procurou-se descrever as caixas de seleção através de 
dicas exibidas na tela. 

 

   
                         (a) caixas com descrição                                         (b) dicas de tela 

 
� Os usuários elogiaram a simplicidade da interface, no entanto sentiram a falta de 

mensagens de erro caso não preenchessem algum campo. Foram inseridos então 
estes diálogos de erro, sugerindo o usuário o que ele deveria fazer. 

 

 
 
� Problemas com a manipulação de componentes JTable aonde o botão de remoção 

em as telas não funcionava da forma correta, removendo sempre os valores da 1a 
linha da tabela. Este problema foi corrigido. 

 
� Foram detectados alguns bugs de interface na qual apareciam componentes de outra 

tela. Este problema ocorria porque quando o usuário alternava entre as telas o 
código-fonte não previa a ocultação de todas as telas restantes. 

 
� Algumas funcionalidades do sistema não funcionam, apesar de estarem previstos 

seus botões dentro da Interface Gráfica. Foram implementadas mensagens avisando 
ao usuário que estas funcionalidades não estão implementadas. 
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5. Plano Detalhado de Avaliação 
 

A meta desta fase do projeto está relacionada a uma avaliação da adequação de seu design em 
relação aos usuários, verificando se os requisitos destes estão sendo realmente atendidos, se as 
tarefas conseguem ser realizadas com facilidade e satisfação, além da avaliação do comportamento 
do sistema em relação às expectativas dos desenvolvedores. Em resumo, os objetivos da avaliação da 
interface são: 

� analisar a cobertura da funcionalidade do sistema; 
� analisar o efeito da interface sobre o usuário; 
� identificar possíveis problemas específicos do sistema 

Esta fase consiste em definir os parâmetros para execução da avaliação do uso do protótipo 
pelo usuário. Desta forma, questões como adequação do design do protótipo às necessidades do 
usuário, facilidade de uso, perdas e ganhos por meio do novo tipo de interação promovida, além de 
análise das expectativas dos usuários em relação ao modelo proposto, devem ser considerados. 

Para que conclusões possam ser tiradas a respeito das questões apresentadas, optou-se pela 
aplicação de três métodos de avaliação de interface distintos: Think Aloud, Percurso Cognitivo e 
Avaliação Heurística. 
 

Avaliação A: Think Aloud 

 
A técnica de avaliação Think Aloud, proposta por Dix, Finlay Abowd e Beale, consiste numa 

forma de extrair informações sobre a interação do usuário com o sistema, através do estimulo à 
verbalização do pensamento do usuário em relação ao objeto interagido durante esse processo. 

Dentre as vantagens do uso de Think Aloud, podem-se citar: 
� Fácil apreensão e emprego da técnica pelo avaliador 
� O usuário é estimulado a criticar ou expressar sua opinião sobre o sistema 
� O avaliador pode intervir em possíveis dúvidas durante o processo de interação, o que 
colabora para identificar pontos problemáticos. 

A aplicação da avaliação de Think Aloud foi aplicada remotamente via comunicador 
instantâneo com a funcionalidade de conversa por voz. A avaliação foi feita por todos os integrantes 
do grupo do projeto, sendo um responsável por prestar atenção no usuário e outros dois registravam  
textualmente as informações importantes da avaliação., isso possibilitou que pelo menos um dos 
avaliadores não tivessem a sua atenção desvirtuada. 
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Como usuários, foram escolhidos dois pesquisadores engenheiros agrônomos que trabalham 
no ramo de melhoramento com soja. 
 

Avaliação B: Percurso Cognitivo 

 
Na avaliação por percurso cognitivo, a intenção é simular um usuário típico do sistema 

usando os elementos de interação do sistema, com a finalidade de verificar certas propriedades. O 
objetivo final dessa avaliação é detectar falhas relacionadas à usabilidade e ao grau de facilidade para 
aprendizagem dos elementos contidos na mesma. 

Para execução dessa avaliação, será considerado o protótipo desenvolvido no projeto. A 
aplicação da avaliação será realizada por dois alunos da computação que irão relatar no papel de 
usuário, estórias verossímeis sobre uma interação bem sucedida e outra mal-sucedida com o sistema. 
O relato das estórias por sua vez, terá que ser feita considerando os seguintes pontos: 

� Os usuários farão a ação correta para atingir o resultado desejado? 
� Eles perceberão que a ação correta está disponível? 
� Irão associar a ação correta ao efeito desejado? 
� Se a ação correta for executada, perceberão um progresso em relação à tarefa? 

 
A intenção desse método é principalmente verificar deficiências relacionadas a conflito entre 

a proposta do designer expectativa do usuário, escolha ruim de nomes, rótulos e terminologia e 
forma de interação além de respostas inadequadas às ações.  
 As tarefas que os usuários deverão realizar bem como seus respectivos passos são descritos 
abaixo: 
 
1. Cadastrar locais. 
 1.1 O usuário deverá clicar no botão de rótulo “Cadastrar/Configurar Locais e Variedades” 
 1.2 O usuário deve preencher os campos: Cidade, Estado, País 
 1.3 O usuário deverá clicar no botão rotulado “Cadastrar Local” para confirmar. 
  
2. Preenchimento de dados para bloco de cruzas 

2.1 O usuário deverá clicar no botão de rótulo “Bloco de Cruza”, em seguida no ensaio 
desejado e após isso no botão “Abrir ensaio 

2.2 O usuário deve preencher os campos: Local, Safra, Nro Cruza, Progenitor Feminino, 
Progenitor masculino. 

2.3 O usuário deverá clicar no botão rotulado “confirmar” para confirmar. 
 
3. Cadastro de valores cultivo e uso II 

3.1 O usuário deverá clicar no botão VCU II. Uma tabela com a relação dos ensaios deverá 
aparecer no lado direito da tela 

3.2 O usuário deverá selecionar o ensaio desejado e clicar em abrir ensaio. A tela com os 
campo de preenchimento para VCU II deve ser exibida no lugar da tela inicial. 

 3.3 O usuário deverá preencher os valores para cada um dos campos disponíveis e clicar 
em “confirmar” 

Avaliação C: Heurística 

 
A avaliação Heurística se destaca das demais por possibilitar ao avaliador a customização de 

questões que focalizem os pontos críticos relacionados ao tipo de sistema desenvolvido. Além disso, 
pode ser usada em estágio inicial ou final de desenvolvimento 
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Para avaliação Heurística do projeto AVSOJA, um grupo de 4 pessoas será selecionado para 
responder a um questionário com várias perguntas. Essas perguntas baseiam-se e se dividem em dez 
premissas consideradas fundamentais pelo grupo de desenvolvimento, para uma interação adequada 
e efetiva. Abaixo são exibidas as premissas consideradas na elaboração do conjunto de questões: 
 

Questão Sobre 

1. Visibilidade do status do sistema O sistema deve sempre manter os usuários 
informados sobre o que está acontecendo 

2. Consistência e padrões. O sistema deve exibir informações de modo 
consistente e padronizado. 

3. Reconhecimento e Prevenção de erros. 
 

As mensagens de erro devem ser claras e sem 
códigos. Melhor do que boas mensagens de erro, 
é projetar um sistema que impeça erros. 

4. Ajudar usuários a reconhecer, diagnosticar 
e se recuperar de erros. 
 

A mensagem de erro deve ser expressa em 
linguagem simples, sem códigos. Indicar 
precisamente o problema e sugerir uma solução 
de modo construtivo. 

5. Reconhecimento em vez de lembrança. O sistema deve fazer com que objetos, ações e 
opções estejam claramente visíveis. Usuário não 
é obrigado a lembrar informações de uma parte 
do diálogo para outra. Instruções para uso do 
sistema devem ser visíveis ou facilmente 
acessíveis sempre que apropriado. 

6. Flexibilidade e eficiência de uso. O sistema deve oferecer aceleradores aos 
usuários especialistas, e esses aceleradores devem 
ser invisíveis aos novatos. O sistema deve 
permitir a programação de ações freqüentes. 

7. Projeto estético e minimalista. 
 

Os diálogos usuário-sistema não devem ter 
informações irrelevantes ou raramente usadas. 
Cada unidade de informação no diálogo compete 
com as unidades relevantes, diminuindo sua 
visibilidade. 

8. Ajuda e documentação. 
 

O ideal seria não ter, mas há situações que 
exigem documentação e ajuda. Esse tipo de 
artefato deve ser fácil de ser encontrado, focado 
na tarefa do usuário, e deve listar passos 
concretos a realizar, e não ser grande. 
O sistema deve “falar a língua” do usuário, com 
palavras, frases e conceitos familiares. 

 
Cada uma das questões envolvidas com essas premissas, são questões objetivas, cujas 

respostas poderão ser sim, não e n/a (não se aplica). Além disso, um espaço para comentário será 
provido para cada questão, de forma a capturar  algum comentário importante que o avaliador possa 
querer fazer, em decorrência da questão apresentada. 
 A partir dos dados preenchidos pelos avaliadores, uma análise será feita para detectar e 
categorizar os principais erros encontrados, de acordo com seu grau de prioridade (numa escala 
decrescente de gravíssimo, grave, moderado e pouco relevante). Isso permitirá uma revisão acerca 
dos pontos fortes e fracos apreendidos por meio do protótipo, colaborando para a melhoria futura 
do projeto durante as fases de implementação e implantação do mesmo. 


