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RESUMO 

A World Wide Web é um serviço utilizado por diversas pessoas em diferentes lugares do mundo 

devido à facilidade de acesso as informações em tempo real. A utilização crescente deste 

serviço acarreta duas linhas tênues que envolvem tanto o processo de criação do Website quanto 

a avaliação da usabilidade com o objetivo geral de saber se atende as necessidades exigidas 

pelos usuários. Este trabalho descreve as fases do processo de desenvolvimento do site protótipo 

HidraWeb, bem como sua avaliação por acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental. O site 

HidraWeb é uma das tecnologias de informação, um modelo de um ambiente virtual educativo 

que busca reunir em uma plataforma online conteúdo e funcionalidades voltados a disciplina 

de Hidráulica lecionada em cursos de engenharia.  A sua criação teve como objetivo facilitar o 

acesso à ferramentas didáticas e o fato de a Web ter um efeito motivacional sobre os alunos.  A 

avaliação foi realizada através da percepção de cada aluno sobre cada critério de avaliação. Os 

critérios estão divididos em quatro temas de avaliação, respectivamente “Apresentação de 

conteúdo”, “Avaliação do conteúdo”, “Avaliação de aprendizagem” e “Avaliação da reação 

geral ao uso da simulação”. Os resultados das análises de maneira geral apresentaram avaliações 

positivas em todos os critérios avaliados. As médias para cada critério avaliado apresentaram 

de maneira geral 85,6% de aceitação pelos usuários avaliados. Os melhores resultados foram 

alcançados no critério de avaliação de conteúdo referente ao tópico “O conteúdo é coerente com 

o público-alvo” apresentando uma média de 98,6% de aceitação. A avaliação da usabilidade 

permitiu avaliar de maneira significativa os indicadores que o auxiliem na garantia da qualidade 

da informação. A inclusão de vídeos, exercícios, conteúdos e aplicações permitiram tornar o 

site mais amigável e interessante para o âmbito educacional, possibilitando uma maior 

satisfação e estimulo na utilização para melhoria do processo ensino-aprendizagem, embora 

precise de uma melhor adaptação para a utilização como ferramenta educacional. 

Palavras-chave: Hidráulica, plataforma, Usabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The World Wide Web is a service used by several people in different parts of the world due to 

the ease of accessing information in real time. The growing use of this service entails two thin 

lines that involve both the creation process of the Website and the evaluation of usability with 

the general objective of knowing if it meets the needs demanded by the users. This work 

describes the phases of the development process of the HidraWeb prototype site, as well as its 

evaluation by environmental engineering students. The website HidraWeb is one of the 

information technologies, a model of an educational virtual environment that seeks to bring 

together in an online platform content and functionalities aimed at the discipline of Hydraulics 

taught in engineering courses. Its purpose was to facilitate access to teaching tools and the fact 

that the Web has a motivational effect on students. The evaluation was carried out through the 

perception of each student on each evaluation criterion. The criteria are divided into four 

evaluation themes, respectively "Content presentation", "Content evaluation", "Learning 

assessment" and "Evaluation of the general reaction to the use of the simulation". The results 

of the analyzes in general presented positive evaluations in all the evaluated criteria. The means 

for each criterion evaluated presented, in general, 85.6% of acceptance by the evaluated users. 

The best results were achieved in the criterion of content evaluation referring to the topic 

"Content is consistent with the target audience" presenting an average of 98.6% acceptance. 

The evaluation of the usability allowed to evaluate in a significant way the indicators that help 

it in the guarantee of the quality of the information. The inclusion of videos, exercises, contents 

and applications allowed to make the site more friendly and interesting for the educational 

scope, allowing a greater satisfaction and stimulation in the use to improve the teaching-

learning process, although it needs a better adaptation to the use as a tool educational. 

Keywords: Hydraulics, platform, Usability. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente grande parte da população tem acesso às informações em tempo real, que 

estão contidas no meio digital através da rede mundial de computadores. Esta tecnologia está 

cada vez mais vinculada na relação de aprendizagem, devido à rapidez no acesso a informações 

e disseminação de conhecimentos. 

Com a difusão ao acesso à internet possibilitou o surgimento de novas tecnologias da 

informação, estas ferramentas complementares atreladas a diversos âmbitos educacionais 

proporcionam novos métodos de ensino, possibilitando um suporte interativo a materiais 

didáticos, como: vídeos, exercícios, imagens entre outros. Estas ferramentas possibilitam a 

fixação do aprendizado a conteúdos já vistos em sala de aula. 

 Fialho (2010), explica que diante deste novo cenário e com todos os recursos 

computacionais existentes, é possível encontrar softwares educacionais que possam ser 

utilizados como apoio ao trabalho docente enriquecendo sua prática pedagógica e 

proporcionando momentos de motivação, uma vez que estes vêm desempenhando cada vez 

mais um papel relevante como ferramenta educativa. 

Guillermo et al., 2015, ressalta que a utilização de softwares e ambientes virtuais 

educativo está sendo muito explorada no processo de ensino e aprendizagem de engenharia, 

trazendo com isso a necessidade de estudos para o seu desenvolvimento dando destaque a 

necessidade de desenvolver tecnologias, para o ensino de hidráulica para engenheiros. Estes 

conceitos são tratados em sala de aula em disciplinas especificas em cursos de graduação nas 

áreas de engenharia civil e ambiental, destacando disciplinas voltadas para cálculo e física.  

Diante deste contexto as novidades tecnológicas e a grande variedade de softwares e 

ambientes web educativos disponíveis na rede mundial de computadores podem contribuir de 

forma expressiva para facilitar o processo ensino aprendizagem e oferecer para o professor 

diferentes e enriquecedoras alternativas didáticas auxiliares (BONA, 2009). 

 Portanto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um Website na 

no curso de engenharia ambiental com enfoque na disciplina de hidráulica, utilizado como 

ferramenta complementar, além de avaliar a qualidade do conteúdo apresentado e os 

mecanismos utilizados. 
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1 REFERÊNCIAL TEORICO 

1.1 PROCESSO DE CRIAÇÃO DO WEBSITE 

1.1.2 Escolha das tecnologias 

 Atualmente encontra-se inúmeras ferramentas computacionais gratuitas e de fácil 

utilização destinadas a criação de softwares e paginas webs, cabendo ao programador a escolha 

e combinação das mesmas para que os objetivos e resultados atendam as expectativas dos 

usuários. 

  Com o surgimento instantâneo de Websites surge também a questão de seu processo de 

construção e estruturação. “A estruturação das informações em Websites é fundamental para 

que estas possam ser assimiladas pelos usuários, uma vez que somente o fato de serem 

apresentadas não é capaz de causar o mesmo efeito de aprendizagem” (COLOMBO, 2001). 

 Desenvolver o aplicativo na forma de páginas web em um site, além de estar disponível 

a qualquer computador conectado usando navegador compatível, evita o controle de versões e 

atualizações por parte do usuário (SOUZA, 2013).   

Passado pelo processo de criação do Website faz-se necessário saber se sua usabilidade 

atende as necessidades exigidas pelos usuários. Segundo a ISO/IEC 9126-11 o termo 

usabilidade pode ser definido como “A capacidade do produto de software ser compreendido, 

seu funcionamento aprendido, ser operado e ser atraente ao usuário.”. 

Alguns dos quesitos levados em consideração pelo usuário são: facilidade de 

aprendizado, satisfação com o resultado obtido e rapidez no decorrer do desenvolvimento da 

atividade. A usabilidade vêm se mostrando uma importante ferramenta, visto que a satisfação 

do usuário é aprimorada levando em conta a sua necessidade, aprimorando cada vez mais a 

relação entre o homem e a tecnologia. 

Os serviços Web 2.0 disponíveis, tanto para PC como para dispositivos móveis, 

apresentam inúmeras possibilidades de utilização em contexto educativo e formativo, 

constituindo a imaginação o limite da sua utilização (CARVALHO, 2008). 

Estas não são propriamente tecnologias, mas serviços (processos de usuário) construídos 

usando os blocos de construção das tecnologias e os padrões abertos que sustentam a Internet e 

a Web (ARAYA; VIDOTTI, 2010). 
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1.2 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

1.2.1 Html 

A criação de um WebSite é constituída por várias etapas, uma das mais importantes é a 

escolha da linguagem, tendo como finalidade a elaboração e estruturação de códigos que 

formaram as páginas dos ambientes web. A linguagem amplamente usada por programadores 

é a HyperText Markup (HTML) atreladas a diversas outras linguagens.  

A história do HTML tem início em 1993 como um projeto de internet e em função da 

enorme quantidade de atividade evoluiu nas versões 2, 3.2, 4 e 4.01, em 1999, nessa trajetória, 

seu desenvolvimento passou a ser responsabilidade do consórcio W3C que define as 

especificações da linguagem (LUBBERS 2011). 

Berners-Lee desenvolveu a linguagem HTML para a produção das páginas Web e 

também o primeiro Servidor Web (Web Server), um software capaz de armazenar páginas Web 

em um computador, permitindo o acesso por outros computadores (CURY; CAPOBIANCO, 

2011). 

A utilização de padrões de marcação internacionais abertos como SGML, HTML, 

XHTML, XML, etc., permite assim a criação de documentos portáveis, isto é, documentos que 

não são dependentes de um determinado software, hardware ou sistema operacional (BAX, 

2001).  

1.2.3 Javascript 

Flanagan (2007), define JavaScript como sendo uma linguagem de script incorporada a 

um documento HTML, onde as linhas de códigos são voltadas a programação em ambientes 

virtuais, sendo considerada uma das mais utilizadas na maioria dos sites modernos usa 

JavaScript e todos os navegadores modernos – em computadores de mesa, consoles de jogos, 

tablets e smarthphones – incluem interpretadores JavaScript, tornando-se a linguagem de 

programação mais onipresente da história. 

A linguagem JavaScript disponibiliza uma série de recursos de interface gráfica (tais 

como botões, campos de entrada e seletores), viabilizando assim a construção de páginas web 

mais interativas (BORTOLOSSI, 2012). Além de permitir e modificar de forma simplificada, 

o conteúdo e a aparência dos itens que compõem a página. 

Silva (2005) Ressalta que a linguagem Javascript é desenvolvida para rodar no lado do 

cliente, isto é, a interpretação e o funcionamento da linguagem dependem de funcionalidades 
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hospedadas no navegador do usuário. Isso é possível porque existe um interpretador JavaScript 

hospedado no navegador. 

Ghelardi e Otsuka (2012), explicam que em geral, a escolha na linguagem de 

programação tem sido empregada por desenvolvedores de aplicações web que combinam 

tecnologias como o HTML, o CSS e o JavaScript para a construção de componentes visuais 

ricos (emulando a aparência e o funcionamento de componentes similares presentes em 

sistemas desktop).  

1.2.4 Css 

CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilo usada para especificar a 

aparência (layout, cor e fonte) dos vários elementos de um documento que foi definido por uma 

linguagem de marcação (como a linguagem HTML). Ela foi criada com o objetivo de separar 

a estrutura do documento de sua aparência. (GRANNEL, 2008). 

 A linguagem de estilo CSS ajuda o programador a economizar tempo na construção 

da página, bem como na sua edição, fazendo com que a página carregue mais rápida, e ele tenha 

o controle do layout  ( MARTINS et al., 2017). 

 Ainda Santana (2008) ressalta a eficácia na utilização e propõe um processo que visa 

a integração das linguagens mais utilizadas para criação e manutenção de conteúdo Web (i.e., 

(X)HTML, CSS e Javascript) com conceitos, técnicas e recomendações referentes à 

acessibilidade e à usabilidade. 

 A ferramenta Notepad++ pode ser configurada pelo usuário para a linguagem de 

programação desenvolvida, sendo um editor de texto de códigos de diversas programações 

permitindo que se desenvolva páginas em HTML e CSS (SANTOS, 2015). 

1.3 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO: SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS 

ELEMENTOS 

 A Arquitetura de Informação pode ser vista como responsável por transformar as 

ideias e conceitos do planejamento estratégico na organização da informação, na estrutura sobre 

a qual todas as demais partes do design de um website - projeto gráfico, redação, programação, 

etc. (FERREIRA; REIS, 2012). 

 Lara Filho (2009) explica que a arquitetura da informação relacionada a ambientes 

virtuais consiste em criar uma organização própria e particular para o conjunto de informações 
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do site, planejar a distribuição destas informações, determinar o conteúdo apropriado e 

relacioná-lo dentro do site. 

 Conforme Robredo (2009) destaca, a apropriação da expressão 'arquitetura da 

informação' para aspectos relativos a metodologia relacionada à interface usuário-sistema, nos 

sistemas de informação computadorizados e na Internet. 

 Outra vertente relacionada a metodologia à interface usuário-sistema é a Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC), de acordo com Stevenson (1997) é constituída por todos 

os meios técnicos utilizados para gerenciar a informação e facilitar a comunicação, a partir do 

uso de componentes físicos do computador, redes e softwares adequados. 

 A metodologia proposta consiste em um conjunto de passos que envolvem o 

tratamento funcional, estrutural, informacional, navegacional e visual dos ambientes. Esses 

passos estão estruturados hierarquicamente em fases, etapas, atividades e práticas (CAMARGO 

2010). 

 O mesmo autor ainda elucida que a estruturação possui uma ordem pré-estabelecida 

que guia os desenvolvedores e/ou arquitetos da informação por meio de uma sequência lógica 

e sistemática, fazendo com que eles possam se concentrar em pontos importantes e específicos 

e ao mesmo tempo terem consciência do andamento do processo como um todo.  

 Segundo Flores et al. (2012), as TICs fornecem uma grande quantidade de ferramentas 

que colaboram e melhoram os meios de pesquisa de informação. Assim, muitas instituições 

educativas têm utilizado aplicativos da internet para ampliar os conteúdos disponibilizados em 

aula e propagar informações à qualquer hora e lugar. 

 Ao projetar um conteúdo educativo digital, utilizando técnicas de hipertexto e 

articulando elementos multimídia em interfaces com carácter mais ou menos imersivo1, é 

necessário considerar que o processo de desenvolvimento deve incluir o modo de 

funcionamento da ferramenta (SOUSA; COUTINHO, 2009). 

1.4 WEBSITES EDUCACIONAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Definimos software educativo como sendo um sistema computacional e interativo, 

intencionalmente concebido para facilitar a aprendizagem de conceitos específicos, por 

exemplo, conceitos matemáticos ou científicos (GOMES; PADOVANI, 2005).  

                                                 
1 Ambiente imersivo é o nome dado ao conjunto de tecnologias para gerar uma sensação de imersão ao se usar um software    

de realidade virtual. Disponível em: < https://osbonsdeapi.wordpress.com/realidade-virtual/ambientes-imersivos/>. 
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Um site educativo tem que ter subjacente os princípios básicos estruturais, de 

navegação, de orientação, de design e de comunicação de qualquer site mas, para além disso, 

um site educativo tem que motivar os utilizadores a quererem aprender, a quererem consultar e 

a quererem explorar a informação disponível. Para isso, o site deve integrar atividades variadas 

(CARVALHO, 2006). 

Já para Carusi (2012) um site educacional tem a seguinte especificidade: o sucesso do 

aprendizado correlato resulta da utilização do sistema de forma consciente por um usuário 

motivado. Em um site educacional, o alcance dos objetivos de aprendizado depende do 

incentivo dado ao usuário para refletir e ter senso crítico em relação às suas ações dentro do 

sistema. 

Costa (2007) destaca o lado dinâmico que a Internet vem possibilitando no âmbito 

educacional, nomeadamente em termos de comunicação interpessoal e interação entre alunos, 

ou entre alunos e professores, como uma das suas principais potencialidades para o ensino e 

aprendizagem. 

Os ambientes online constituem um meio de expansão das fronteiras da comunicação 

humana, na medida em que suportam os complexos processos da interação através das redes 

que constituem a sala de aula virtual, ampliando, assim, o conceito de sala de aula tradicional 

(MIRANDA, 2005). 

Santana (2008) ressalta a importância do uso de websites em âmbitos universitários 

onde os mesmos vêm conquistando um papel crucial no dia-a-dia dos estudantes devido a 

facilidade ao acesso de determinada informação ou recurso disponibilizado em ambientes 

virtuais que podem ser acessados em tempo real por qualquer usuário. 

Websites de disciplinas específicas são representados pela maioria dos sites 

educacionais existentes na web atualmente. Esses Websites apresentam conteúdos direcionados 

a disciplinas ou assuntos comuns ao cotidiano do usuário (LUVIZOTTO et al., 2010). 

Buscar a conciliação do ensino presencial com o ambiente virtual oportuniza ofertar 

atividades via internet, tirar dúvidas e promover discussões em relação ao conteúdo. Este novo 

espaço educativo pode vir a auxiliar no processo pedagógico (LEÃO, 2013). 

Para Sousa e Coutinho (2009) é importante a participação do professor no processo de 

criação da ferramenta web no que tange a estruturação e seleção do conteúdo disponibilizado 

no mesmo. Os autores propõem perguntas relacionadas a este processo tais como: 

a) Quais os conceitos e noções relevantes a desenvolver no conteúdo?  
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b) Qual o grau de adequação à realidade dos seus alunos, tendo como referência os seus 

estilos e condições de aprendizagem?  

c) Quais os objetivos a atingir, do ponto de vista das competências e das representações do 

conhecimento por parte dos alunos? 

d) A interface está de acordo com as normas de usabilidade, não pondo em causa a fácil 

compreensão do funcionamento da aplicação? 

Tais perguntas citadas acima estão relacionadas ao processo de criação da ferramenta, 

mas as mesmas iram refletir nos resultados de aprendizagem e interação dos usuários através 

da avaliação de usabilidade, onde a mesma possibilitara o aprimoramento do sistema. 

1.5 AMBIENTES VIRTUAIS VOLTADOS PARA O ENSINO APRENDIZAGEM ÀS 

ÁREAS DA ENGENHARIA E SUAS TECNOLOGIAS  

Ressalta-se o uso de softwares e sites educativos cada vez mais empregados às áreas de 

engenharia, devido à facilidade ao acesso de determinada informação, bem como a conteúdo 

específicos, destacadamente em hidráulica e mecânica dos fluidos, como: representação 

matemática, gráfica ou simbólica de um determinado fenômeno.  

A incompatibilidade dos recursos físicos existentes em relação aos necessários, são 

utilizados, nas universidades e centros de formação profissional, ambientes didáticos de 

simulação de componentes físicos reais, onde os mesmos são baseados em ambientes 

computacionais (CÉSAR, 2007).  

Coelho e Bruno (2013) ressaltam que muitas disciplinas nos cursos de engenharia 

apresentam um baixo rendimento dos alunos e índices de reprovação elevados devido, não só à 

dificuldade das matérias, mas também a deficiências no processo de ensino-aprendizagem e de 

avaliação de desempenho. 

Uma das grandes áreas do conhecimento que utilizam cada vez mais o uso de softwares 

e ambiente virtuais, está relacionado as áreas das ciências exatas, principalmente da Engenharia 

Civil e Ambiental onde as mesmas utilizam recursos tecnológicos para a análise e 

dimensionamento de sistemas de abastecimento de água (SOUZA, 2013). 

Um sistema de abastecimento de água é caracterizado pelo conjunto de dispositivos 

(bombas, válvulas, reservatórios, equipamentos de controle, etc.) e condutos, destinados ao 

transporte de um fluido, com a finalidade de atender os diversos pontos de consumo, com 

vazões e pressões convenientes (ANJO, 2008).  
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Estes conceitos são tratados em sala de aula em disciplinas especificas em cursos de 

graduação, destacando disciplinas voltadas a Hidráulica e Fenômenos de transporte. A maioria 

dos alunos ingressantes de cursos de ciências exatas apresentam dificuldades relacionadas a 

disciplina de física, apresentando campos conceituais inadequados ou insuficientes, baseadas 

em um ensino que desenvolve apenas a memorização, prevalecendo conceitos baseados em um 

senso comum impreciso (BONA, 2013). 

Estudos de Guillermo et al., 2005 demonstram em relações as disciplinas “tradicionais”, 

96% dos alunos afirmaram que valorizam mais uma disciplina que utiliza novos recursos 

tecnológicos, recomendando 90% dos alunos a fazer uma disciplina numa turma que utiliza 

inovações tecnológicas no ensino.  

Ainda em estudos do mesmo autor Guillermo et al., 2015 comprovam a eficácia em 

metodologias de ensino baseadas em ambientes web especificamente voltados a disciplina de 

mecânica dos fluidos na graduação em cursos de engenharia. Tal estudo revela que os alunos 

que fizeram uso do ambiente virtual em relação aos que não realizaram tiveram um desempenho 

em média 1,3 pontos maior na nota final da disciplina. 

Contudo é preciso que os conteúdos disponibilizados sejam repensados, baseados em 

tecnologia de informação, para permitir que o futuro engenheiro, ao final da sua formação tenha 

adquirido o que alguns autores denominam “pensamento digital”, que é a capacidade de tratar 

com um universo enorme de informações, gerando um conhecimento que poderá ser 

concatenado com outros em função de sua necessidade específica.  

Em contrapartida Bassani et al., 2013 explica que um dos empecilhos encontrados neste 

processo de interação é o uso efetivo do computador e da internet pelos professores nas 

atividades com os alunos, uma vez que as atividades mais frequentes em sala de aula são aquelas 

em que os docentes menos empregam as tecnologias. 

  Por outro lado, muitos professores que já utilizarem as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) nas suas práticas pedagógicas, não tem conhecimento de programação e 

de informática, o que, à partida, é um fator que inviabiliza uma maior utilização destes 

ambientes virtuais de aprendizagem (BOTTENTUIT; COUTUNHO, 2008).   

Para garantir a eficácia desta modalidade, é imprescindível a implementação de um 

sistema de avaliação que contemple além da aprendizagem, a própria avaliação da ferramenta 

como forma de se manter um feedback das ações realizadas, possibilitando as intervenções 

necessárias a um eventual melhoramento (LISBÔA et al., 2009).  
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1.6 AVALIAÇÃO DE USABILIDE DE WEBSITES 

 O conceito de usabilidade é proveniente da área de estudo da Interação Humano-

Computador (IHC), cuja preocupação é avaliar e sugerir melhores formas de interação usuário-

computador, de forma que um sistema atinja os objetivos para os quais fora projetado (SILVA; 

FREITAS, 2008). 

 Para Cybers et al., 2007 a usabilidade é a qualidade do uso do sistema para a realização 

de uma atividade onde a mesma é definida como a medida de eficácia, eficiência e satisfação 

alcançadas pelo usuário durante o uso de um sistema para obter seus objetivo na atividade. 

 Ainda o mesmo autor explica, as avaliações de usabilidade permitem obter alguns 

resultados, como: 

a) Constatar, observar e registrar problemas efetivos de usabilidade durante a interação;  

b) Calcular métricas objetivas para eficácia, eficiência e produtividade do usuário na 

interação com o sistema;  

c) Diagnosticar as características do projeto que possam atrapalhem a interação por 

desconformidade com padrões implícitos e explícitos de usabilidade;  

d) Prever dificuldades de aprendizado na operação do sistema; 

e) Conhecer a opinião do usuário em relação ao sistema.  

f) Sugerir as ações do reprojeto mais evidentes diante dos problemas de interação efetivos 

ou diagnosticados. 

 Há várias maneiras de se avaliar a usabilidade de um sistema, podem-se aplicar os 

métodos seguindo apenas os procedimentos sugeridos pelos autores; aplicá-los em conjunto; 

utilizar ferramentas de software, ou mesmo, utilizar um framework para apoiar o processo 

(NEVES; ANDRADE, 2012). 

Para que esses sistemas apresentem um bom funcionamento é necessário que, desde o 

desenvolvimento inicial do projeto, a usabilidade seja de fato considerada, por isso, as 

recomendações de usabilidade vêm em auxílio dos desenvolvedores (GONÇALVES, 2009). 

A norma NBR 9241-11 apresenta essas dimensões fundamentais de usabilidade da 

seguinte maneira: 

a) Eficácia - atendimento aos objetivos especificados; 

b) Eficiência - recursos empregados frente à abrangência dos resultados obtidos;  

c) Satisfação - ausência de desconforto no uso do produto ou serviço. 

Carvalho (2006) demonstra em seu trabalho os cinco critérios de avaliação propostos 

pela biblioteca da Universidade de Kent State foi a única a explicitar, em 2004, a usabilidade 
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nos critérios de avaliação de fontes na Web, baseando-se em: autoridade, objetividade, rigor, 

atualização e usabilidade.  

a) A autoridade está relacionada ao domínio do conteúdo do criador do site sobre o assunto 

abordado, ou seja, quais as credenciais o organizador tem para a elaboração do mesmo. 

b) A objetividade refere-se através do propósito e da intenção do site estarem indicados, 

assim como algum ponto de vista ou enviesamento. A informação é factual ou de 

opinião? A fonte é primária ou secundária? Que critérios foram usados para incluir 

determinada informação? A informação está apresentada com rigor? Os fatos estão 

documentados? São semelhantes aos reportados por outras fontes?  

c) A atualização prende-se com a atualidade da informação disponível e com a data em 

que as páginas foram criadas e atualizadas.  

d) Por fim, a usabilidade atenta no fato do site estar bem concebido e de ser estável. A 

organização do site é lógica e fácil de navegar? O nível de escrita do texto é adequado 

à audiência? Verifica-se cuidado na correção do texto? É facilmente identificada uma 

hiperligação para a “home page”? 

Portanto a usabilidade do site refere-se à facilidade de utilização (incluindo a facilidade 

de aprender a usar) e à satisfação do seu utilizador. Tem vindo a ganhar importância na análise 

da qualidade de software e, em particular, de sites. Considera a pessoa em interação com o site 

como base para observação e posterior aperfeiçoamento do mesmo (CARVALHO, 2005). 

Concernente a isso, a usabilidade garante a própria continuação e afirmação competitiva 

de um site, de um software ou de um sistema de informação na perspectiva da interação com o 

usuário. É pela interação com o usuário, a partir do seu desempenho e da sua satisfação, que se 

evidencia a sobrevivência de um sistema de informação (COSTA; RAMALHO, 2010). 

Desta forma testes de usabilidade é uma das técnicas utilizadas para garantir um bom 

projeto centrado no usuário. O projeto centrado no usuário, ou UCD (User-Centered Design), 

tem como princípio: focalizar desde o começo os usuários e as tarefas que desenvolvem num 

determinado ambiente, medir a utilização do produto observando a interação do usuário com 

ele, e utilizar um processo de design iterativo, onde o design pode ser modificado após as fases 

de prototipação ou testes (MARTINEZ, 2000).  

 Portanto, procedimentos de concepção deveriam ser permeados de testes de usabilidade 

que considerassem verificar se tais aspectos, como a aprendizagem de conceitos específicos, o 

currículo e a estrutura da prática de ensino, são implementados na interface da ferramenta 

virtual de ensino (GOMES, PADOVANI, 20005). 
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A título de exemplo, Lins e Marin (2012), obtiveram em seus estudos com utilização de 

questionário para avaliação foi útil por permitir uma interação entre usuário e interface, 

coletando informações sobre qualidade e conteúdo. A avaliação do website em 99,67% de 

aprovação confirmou a hipótese da pesquisa e a satisfação do usuário sobre as informações 

disponibilizadas. 

Outro resultado positivo foi encontrado por Alves et al., (2006) onde o web site foi 

avaliado por diversos profissionais de áreas distintas, obtendo a avaliação nos quesitos de 

conteúdo, design, interface e manipulação, que o consideraram (90%) “excelente”, “muito 

bom” e “bom”. 

Em outro estudo utilizando a aplicação de questionário de satisfação desenvolvido por 

Oliveira et al., (2013), apontou que 60% dos usuários ficaram muito satisfeitos com o protótipo 

de software. A facilidade de utilização, o tempo para aprender a usar o sistema e o layout das 

telas também apresentou bons resultados. 

Vale ressaltar que os resultados obtidos através do questionário exigem um grande 

esforço de interpretação para identificar problemas de usabilidade, uma vez que os 

questionários para avaliar a satisfação dos usuários são interessantes do ponto de vista de 

marketing (WINCKLER, et al., 2002). 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ELABORAÇÃO DO WEBSITE 

A metodologia deste trabalho consiste na descrição das diferentes fases de 

desenvolvimento do protótipo Web, bem como a avaliação da sua usabilidade através da 

concepção dos alunos a qual tiveram acesso a ferramenta HidraWeb. 

A primeira fase de construção do website foi a de modelagem conceitual. Nessa fase, 

buscou-se selecionar os conteúdos que constituíram a informação a ser disponibilizada no site. 

As fontes primárias de informação constituíram-se basicamente dos conteúdos contidos nas 

aulas ministradas pelos professores da disciplina de Hidráulica do Departamento de Engenharia 

Ambiental-Campus de Ji-Paraná – UNIR, bem como livros, artigos e informações contidas na 

internet.  

O conteúdo básico contido no site está dividido em segmentos relacionados a mecânica 

dos fluidos tais como: conceitos, definições, tipos de regimes de escoamento (escoamento 

permanente e uniforme) e perda de carga unitária e localizada.  
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A segunda fase foi a de desenvolvimento, onde o Website foi implementado em um 

notebook com o sistema operacional Windows 8 da Microsoft Corporation. A estrutura do 

Website possui uma combinação de códigos utilizando as linguagens de programação HTML, 

CSS e JavaScript. Neste trabalho foi utilizado a ferramenta CSS na formatação das páginas 

internas. A ferramenta utilizada para escrever as páginas em HTML, códigos CSS e JavaScript 

foi editor de texto Notepad++, como pode ser observado nas figuras abaixo.  

 

Figura 1 - Tela do Notepad++ com parte do código HTML da página inicial (index.html). 
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Figura 2 - Tela do Notepad++ com parte do código CSS. 

Para a gravação dos vídeos foram utilizadas a câmera fotográfica e o tripé de apoio do 

Departamento de Engenharia Ambiental. 

 

Figura 3 - Equipamento utilizado para gravar os vídeos. 

Para a edição de imagens e vídeos foram utilizados respectivamente os programas 

Fireworks® e Vegas Pro 13.0®.  
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A terceira fase compreende a implementação envolvendo a publicação do Website na 

World Wide Web. Este processo envolveu o registro de domínio através de um plano de 

hospedagem limitada. O “HidraWeb” ficou online por um período de teste de três meses 

compreendendo outubro, novembro e dezembro de 2017, onde foi possível ser acessado por 

qualquer navegador. 

Para o teste das páginas em ambiente Internet, foi escolhido o (navegador) Google 

Chrome da Microsoft Corporation®. Este navegador possui compatibilidade e agilidade com o 

editor de páginas Web selecionado. 

 A página inicial chamada de index.htm foi elaborada para expor o conteúdo específico 

no qual é abordado na temática do Website e facilitar a navegação do usuário quanto a 

finalidade de busca. A estrutura organizacional do site está ilustrada no diagrama a seguir.  

 

Figura 4 - Diagrama de estrutura do Website. 

 A seguir serão descritas as informações contidas em cada menu principal apresentado 

no site HidraWeb. 
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a) Home: Contém informações sobre a quem se destina o site, contendo o logotipo do 

departamento de Engenharia Ambiental e englobando a logomarca do site construída no 

photoshop e uma breve introdução de conceitos e aplicações abordados na engenharia 

ambiental. A partir desta página, o usuário terá acesso às demais páginas do Website, 

sendo disponibilizadas todas as informações referentes a mesma. 

b) Tópicos: contém 6 opções de menu e 15 opções de sub-menus criados em páginas 

HTML as opções de menu estão em ordem didática e fragmentadas em segmentos para 

facilitar o entendimento das informações dispostas aos usuários. O conteúdo está 

dividido em conceitos básicos I e II, Escoamento Uniforme em Tubulações, Perdas de 

Carga localizada, Escoamento em Superfície Livre e Escoamento Permanente 

Uniforme. Onde os mesmos possuem exercícios e resoluções referentes a cada tópico 

abordado. 

c) Aplicações: O tópico Aplicações contém três exercícios referentes a perda de carga 

localizada e vídeos com a elucidação dos mesmos. Os vídeos estão disponibilizados no 

Youtube e incorporados na página HTML referentes ao menu aplicações. Para a 

ilustração dos exercícios houve a participação de um acadêmico da engenharia 

ambiental e monitor da disciplina de hidráulica. 

d) Dimensionamento: O tópico Dimensionamento é composto por um exercício referente 

a instalações a montante da estação de tratamento de água (ETA), abordando projeção 

populacional do projeto, cálculo da vazão, dimensionamento do desarenador, adutora e 

o tipo de grade e especificações. 

e) Referências: O tópico Referências contém a bibliografia proposta pela ementa da 

disciplina de hidráulica e fenômenos de transporte do departamento de Engenharia 

Ambiental – UNIR, sendo utilizada para compor o conteúdo de cada página do Website. 

Além da bibliografia a página (Referências) possui a informação de contato afim de 

solicitar informações, tirar dúvidas ou até encaminhar sugestões dos usuários. 

2.2 AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA HIDRAWEB 

A avaliação de usabilidade foi realizada por meio do preenchimento de um questionário 

impresso e aplicado no horário de aula referente a disciplina de hidráulica. Posto que as 

explicações referentes ao preenchimento do questionário e questionamentos a respeito dos 

quesitos analisados na avaliação tiveram um período disponibilizado de aula para a interação 

aluno-ferramenta. 
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O formulário foi aplicado a um grupo composto por 17 estudantes durante um período 

de uma semana no mês de outubro de 2017 no qual estavam cursando a disciplina de hidráulica 

sendo ofertada ao 4 período do curso de Engenharia Ambiental – UNIR, em que os mesmos já 

possuíam conhecimento prévio do conteúdo básico abordado pelo site. 

 O questionário e o instrumento de avaliação de usabilidade foram adaptados pela 

metodologia de BARBOSA e MARIN, 2009, sendo composto por 37 itens, distribuídos em 

quatro critérios: avaliação do conteúdo (12 itens), organização e apresentação do conteúdo (15 

itens) e avaliação da aprendizagem (5 itens) e reação geral ao uso da simulação. Cada item 

possuía cinco categorias de respostas, em uma escala tipo Likert com cinco níveis de variação: 

(1) discordo totalmente, (2) discordo parcialmente, (3) sem opinião formada, (4) concordo 

parcialmente e (5) concordo totalmente. Já o critério de avaliação da reação geral ao uso da 

simulação é composto por itens no qual apresentam uma escala de valores com cinco categorias 

de respostas: (1) ruim, (2) regular, (3) bom, (4) muito bom e (5) excelente. 

 

2.3 WEBSITE HIDRAWEB 

 Foram criadas 45 páginas contendo 205 imagens (fotos, figuras), 4 vídeos e 25 

exercícios. A título de exemplo serão ilustradas somente as páginas principais devido à grande 

diversidade de conteúdo abordado nos sub-menus. O tempo total gasto na elaboração do 

Website foi, aproximadamente, 6 meses. O acesso ao site era realizado através do endereço 

eletrônico: http://www.hidrowebonline.com.br, onde o mesmo era direcionado a página inicial, 

como pode ser observado na figura abaixo. 
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Figura 5 - Página Inicial do WebSite HidraWeb. 

Através da página inicial (Home) o usuário tinha acesso aos demais menus e sub-menus 

disponibilizados no Website.  

O menu (Aplicações) continha quatro exercícios e vídeos respectivamente referentes a 

elucidação dos exercícios de perda de carga localizada, como é possível observar na figura a 

seguir.  
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Figura 6 - Página (Aplicações). 

O menu (Dimensionamento) possuía um exercício especifico no qual emprega 

conceitos e fórmulas contidas nos conteúdos abordado ao longo do Website. O exercício 

demonstrava o dimensionamento real de um sistema proposto em uma estrutura a montante de 

uma estação de tratamento de água (ETA) com a sua respectiva resolução como mostrado na 

figura abaixo.  
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Figura 7 - Página (Dimensionamento). 

Já o menu (Tópicos) está relacionado ao conteúdo referente a bibliografia utilizada para 

compor os assuntos abordados na disciplina de Hidráulica e Fenômenos de Transporte 

conforme a figura abaixo, os sub-menus compreendem: Conceitos Básicos I e II, Escoamento 

Uniforme em Tubulações, Perdas de Carga localizada, Escoamento em Superfície Livre e 

Escoamento Permanente e Uniforme. 
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Figura 8 - Página (Tópicos). 

A título de exemplificação a figura a seguir ilustra parte da estruturação de uma página 

com conteúdo especifico referente ao tópico (Perda de Cargas Localizadas), é possível observar 

que a página aborda conceitos, formulas, exemplos e exercícios sobre a temática abordada. 
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Figura 9 - Página (Perda de Cargas Localizadas). 
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As (Figuras 10 e 11) ilustram a estruturação dos componentes contidos nas páginas de 

exercícios e resoluções referentes ao tópico “Perda de Carga Localizada”. 

 

Figura 10 - Página de Exercício de Perda de Carga. 

       

Figura 11 - Página Resolução de Exercício de Perda de Carga.  

A última página principal abordada no site refere-se ao menu (Referências) (Figura 12) 

no qual contém a bibliografia utilizada para compor o conteúdo as informações, exercícios e 

resoluções contidas nas páginas. A página ainda conta com a informação de contato afim de 

solicitar informações, tirar dúvidas ou até encaminhar sugestões dos usuários ao criador do 

Website.  
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Figura 12 - Página (Referências). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

 Os dados foram coletados através do questionário impresso de avaliação e em seguida 

foram organizados e tabulados em planilhas eletrônicas através do programa da Microsoft 

Office Excel 2013®. Foi aplicado análise estatística descritiva simples em cada item analisado 

na avaliação, sendo calculadas as médias e os intervalos máximo e mínimo para cada variável 

bem como o intervalo de confiança de 95% e significância de 0,05.  Para alguns itens analisados 

a título de visualização foram empregados cálculos percentuais de resposta em relação a notas 

máximas para avaliação. 
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 O critério de Apresentação de Conteúdo (Figura 13) refere-se a perguntas relacionadas 

a estrutura organizacional e layout do ambiente web. 

 

Figura 13 - Média das variáveis referentes ao critério de avaliação (Organização e apresentação do 

conteúdo). 

Através do gráfico apresentado anteriormente é possível observar os resultados obtidos 

em cada questão analisada referente o critério “Organização e Apresentação do Conteúdo”. Os 

quadrados vermelhos do gráfico representam as médias das respectivas regiões. As hastes 

representam os limites superiores e inferiores do intervalo de confiança de 95%. Observa-se 

que os critérios de avaliação que apresentaram os maiores valores de média estão relacionados 

aos números das questões 8, 9, 12 e 14, concernente às médias de 4,533, 4,467, 4,600 e 4,533 

dos respectivos itens “O texto é de fácil leitura”, “O texto possui cor adequada”, “As figuras 

apresentadas são relevantes para a informação incluída no texto” e “O vídeo melhorou a 

apresentação da informação”.  

As médias consideradas mais satisfatórias e idênticas foram de 4,600 em um percentual 

de 92% de aceitação positiva pelos usuários onde as mesmas estão relacionadas aos tópicos 

analisados referentes ao emprego de figuras e imagens para ilustrar as informações nos 

conteúdo abordados. Resultado similar foi encontrado por Barbosa e Marin (2009), obtendo 

médias de 4,25 para o mesmo item analisado. 

Os websites de pesquisa, em sua maioria, trabalham com recursos textuais e gráficos 

que possibilitam aos usuários realizar buscas acerca de conteúdos educacionais, possuem uma 
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estrutura de navegação com muitos links e imagens interligando textos (LUVIZOTTO et al., 

2010). 

As regiões com menor média, ou seja, grau de satisfação menor compreendeu 

respectivamente as questões 2 e 4 referente os itens “A documentação para o aluno é clara e 

suficiente” e “A simulação apresenta aos alunos questionamentos que não interrompem o 

processo de aprendizagem”, com as respectivas médias de 3,667 e 4,000.  

A média que obteve avaliação não satisfatória citada anteriormente teve o valor de 3,667 

(IC 95% = 3,66 - 4,07) resultado este que demonstra a necessidade de empregar e reformular 

as informações de maneira clara e concisa para o melhor entendimento do assunto abordado. 

De maneira geral a média final 4,342 encontrada no critério avaliado se mostrou satisfatória 

para a grande maioria dos itens. 

No critério de avaliação de conteúdo (Figura 14) as perguntas estão relacionadas as 

fontes primárias de informação, ou seja, ao conteúdo disponibilizado no Website. 

 

Figura 14 - Média das variáveis referentes ao critério de avaliação (Conteúdo). 

A média que obteve resultado mais satisfatório está relacionada ao tópico “O conteúdo 

é coerente com o público-alvo” obtendo uma média elevada de 4,933 (IC 95% = 4,67 - 5,0) 

com 98,6% de aceitação. Este fato revela que o conteúdo abordado está condizente com o visto 

em sala de aula, uma vez que a elaboração do Website fora constituída de conteúdos e 

informações especificas de hidráulica vistas no decorrer da disciplina. 
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 Outro resultado similar ao encontrado neste critério está associado ao quesito “O 

conteúdo está atualizado” obtendo uma média positiva de 4,667 (IC 95% = 4,41 - 4,91). De 

maneira geral a avaliação média neste critério obteve resultado satisfatório de 4,383, entretanto, 

apenas um resultado não satisfatório fora encontrado neste critério, compreendendo o quesito 

“O material simula bem a realidade”, apresentando uma média de 3,867 (IC 95% = 3,54 - 4,19), 

este resultado demonstra a necessidade do emprego de simuladores com o objetivo de facilitar 

o entendimento e fixação dos conceitos e informações vistos na teoria sendo utilizados na 

prática. 

Para tal item avaliado estudos de Guillermo et al., 2005, demostram que 73% dos alunos 

afirmaram que é muito importante o uso de simulador. O autor ressalta a importância do 

emprego de simulação em ambientes virtuais uma vez que permite representar artificialmente 

um fenômeno real para a análise de seu comportamento dinâmico, comparar e identificar as 

soluções mais adequadas. 

No critério de avaliação de aprendizagem ou avaliação pedagógica (Figura 15) todos os 

resultados se mostraram satisfatórios obtendo uma média final para os itens avaliados de 

(4,293).  

 
Figura 15 - Média das variáveis referentes ao critério de avaliação (Aprendizagem). 

Considerando os cinco critérios de avaliação é possível auferir pela apresentação gráfica 

que todos eles apresentam resultados satisfatórios. Os itens que obtiveram as maiores médias 

são respectivamente, “A simulação tem indicação de uso como ferramenta educacional” 4,600 

(IC 95% = 4,85 - 4,34) e “A simulação é de fácil utilização” 4,400 (IC 95% = 4,02 - 4,77). Estas 

avaliações positivas revelam a eficácia no emprego de uma ferramenta educacional atrelada ao 
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uso de uma tecnologia de fácil utilização, onde a maioria dos usuários já se encontram 

familiarizados.  

Carvalho (2006) ressalta o uso de ferramentas disponíveis num site tem como principal 

motivo levar os alunos a conhecerem a informação nele disponível ou outras temáticas 

complementares em outros sites afins. Desta forma é importante que as ferramentas 

disponibilizadas, sejam de fácil utilização e envolvam os alunos na aprendizagem. 

Webber et al. (2009) destacam os aspectos didáticos que o software ou ambiente web, 

de uso como ferramenta educacional, devem atender a um objetivo educacional, sendo fácil de 

usar, amigável ao usuário, apresentando aspectos motivacionais e respeitando as 

individualidades.  

A questão que obteve menor pontuação se refere ao critério “A estrutura é ampla e os 

alunos com médio desempenho pode acompanhá-la?”, apresentando média 4,000 (IC 95% = 

3,72 - 4,77). Tal resultado pode estar relacionado ao fato que os alunos precisam ter 

conhecimento prévios de conceitos apresentados em outras disciplinas, tais como física e 

cálculo. Assim sendo, pode-se dizer que o problema não necessariamente estaria associado a 

estrutura do Website, mas a possíveis déficits de aprendizagens advindo no decorrer do curso 

até a disciplina vigente. 

Neste sentido, Cury (2000) enfatiza que, para que se aproveite ao máximo as 

ferramentas que o Cálculo lhe disponibiliza, é necessário que o aluno tenha uma compreensão 

do significado dos conceitos estudados e tenha despertada sua curiosidade para as 

possibilidades de utilização dos mesmos. 

O mesmo autor ainda explica o fato do conhecimento só atingir uma pequena minoria 

privilegiada de alunos que estão em um nível de desenvolvimento muito superior à média da 

turma e que, por isso, são estimulados pelo professor, discriminando aqueles que não têm ainda 

desenvolvidas certas capacidades exigidas para o trabalho com um determinado conteúdo. 

 No critério de reação geral ao uso da simulação (Figura 16) as médias de todos os itens 

analisados obtiveram notas boas, sendo consideradas satisfatórias apresentando uma média 

final de 4,133 e respectivamente 82,6% de aprovação. Por estar mais próximo da definição 

denominada como “muito bom”, pode-se auferir que a qualidade geral do sistema apresentou 

índices satisfatórios.  
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Figura 16 - Média das variáveis referentes ao critério de avaliação (Reação Geral ao uso da Simulação). 

Avaliação de usabilidade também foi aplicada em estudos de Oliveira et al. (2013), 

demonstrando que os resultados do Teste de Usabilidade foram bastante satisfatórios, pois todas 

as medidas alcançaram a média do nível alvo.  

A média que obteve um resultado de avaliação positiva maior compreendeu o item 

“Utilidade” 4,333 (IC 95% = 3,92 - 4,75), com 86,6% dos resultados enquadrados como 

“excelente”, “muito bom” e “bom”. Resultado similar foi encontrado nos estudos de Alves et 

al., (2006), sendo que 90% dos resultados se enquadraram nos critérios mencionados.   

Ao mencionar o conceito de utilidade, Nielsen (2003) exemplifica que um “software 

educativo tem alta utilidade se os estudantes aprendem ao utilizá-lo, e um produto de 

entretenimento tem alta utilidade se usá-lo é divertido”.  

As médias dos itens que obtiveram resultados idênticos e satisfatórios estão relacionadas 

aos itens “Facilidade” e “Satisfação no uso” com médias de 4,133 apresentando 82,66% de 

aprovação, enquadrando-se respectivamente no critério de avaliação como “muito bom”. 

 Resultado similar foi encontrado em estudos de Bernardo (2017), conforme sua análise 

a avaliação geral dos usuários apresentou um resultado equivalente a 84, e apresenta assim um 

intervalo de 82 pontos com relação ao seu nível máximo. Apesar da diferença, os resultados se 

enquadram a níveis satisfatórios. 

 Carvalho (2006) ressalta a importância na usabilidade de um site com a qual se faz 

necessária à existência de determinada facilidade de uso e de aprendizagem, além de que, seja 

indispensável atingir um grau de satisfação de uso agradável ao usuário. Este quesito avaliado 
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corrobora com a construção de conhecimento pelas características propostas pelo meio 

utilizado. 

 Ainda Luvizotto et al. (2010) destaca que a eficiência deste tipo de website se baseia na 

disposição e satisfação do aluno em relação aos conteúdos e sua apresentação. Isso contribui de 

maneira significativa para as vantagens e benefícios de usar esses recursos, potencializando o 

processo de ensino-aprendizagem, o que torna o critério “satisfação no uso” de grande 

importância para uma boa avaliação do sistema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O WebSite “HidraWeb” é uma tecnologia online aplicada em escala de testes que 

atrelou, conhecimentos específicos vistos na disciplina de Hidráulica com a facilidade de acesso 

as informações, utilizando ferramentas que facilitam o ensino-aprendizagem do aluno como o 

uso de vídeos, exercícios, resoluções e aplicações na área de atuação. O armazenamento e a 

organização de conteúdos se tornaram mais práticos e rápidos com a sua utilização.  

Neste trabalho buscou-se avaliar a percepção dos acadêmicos do curso de engenharia 

ambiental que estavam cursando a disciplina de Hidráulica, através da utilização de quatro 

critérios gerais de organização, respectivamente “Apresentação de conteúdo”, “Avaliação do 

conteúdo”, “Avaliação de aprendizagem” e “Avaliação da reação geral ao uso da simulação”. 

Estes critérios de avaliação estão relacionados intrinsecamente a avaliação da usabilidade do 

sistema para posterior aprimoramento. 

Os resultados das médias finais para cada critério avaliados respectivamente 

apresentaram 86,8% de aprovação no critério “Apresentação do conteúdo”, 87,6% “Avaliação 

do conteúdo”, 85,8% “Avaliação de aprendizagem” e 82,6% “Avaliação da reação geral ao uso 

da simulação”. Tais resultados enquadram-se no critério de avaliação de usabilidade como 

“Concordo Parcialmente” e “Muito – Bom”. 

De uma forma geral, todos os critérios avaliados na pesquisa obtiveram pontuação 

satisfatória, e demonstram que a ferramenta propicia vantagens no processo de ensino-

aprendizagem, a partir da análise da sua usabilidade. 

A avaliação da usabilidade demonstrou a necessidade de aperfeiçoamento 

principalmente nas áreas referentes ao conteúdo apresentado no ambiente, por se tratar de um 

protótipo faz-se necessário potencializar o uso e auxiliar na interação entre ferramenta e alunos. 

É preciso assim, buscar organizar e estruturar melhor o ambiente, de forma contínua, além de 

disponibilizar conteúdos de ajuda e informações para facilitar a interação e promover o 

aprendizado de forma agradável e efetiva. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Resultados obtidos referente ao critério de avaliação (Organização e 

Apresentação de conteúdo). 

Tabela 1 – Critério de Apresentação de Conteúdo. 

Notas: x̅ - média; todo valor entre [..] corresponde ao intervalo de confiança (IC) de 95%. 

 

 

 

 

 

 

Organização e apresentação do conteúdo �̅� IC Erro Padrão 

1. O conteúdo está apresentado de modo claro e 

compreensível 

4,333 [4,78; 3,87] 0,45 

2. A documentação para o aluno é clara e suficiente 3,667 [4,07; 3,66] 0,41 

3. O conteúdo está dividido em pequenos segmentos 4,333 [4,69; 3,96] 0,36 

4. A simulação apresenta aos alunos questionamentos 

que não interrompem o processo de aprendizagem 

4,000 

 

[4,42; 3,57] 0,42 

5. A interface é adequada 4,333 [4,78; 3,87] 0,45 

6. A apresentação da informação pode estimular a 

lembrança 

4,467 [4,92; 4] 0,46 

7. São utilizadas fontes de tamanho e estilo 

adequados 

4,267 [4,75; 3,78] 0,48 

8. O texto é de fácil leitura 4,533 [4,95; 4,11] 0,42 

9. O texto possui cor adequada 4,467 [4,95; 4,11] 0,50 

10. Há equilíbrio no número de cores em cada tela 4,400 [4,91; 3,88] 0,51 

11. A qualidade do texto, imagens, gráficos e vídeo é 

boa 

4,267 [4,71; 3,81] 0,44 

12. As figuras apresentadas são relevantes para a 

informação incluída no texto. 

4,600 [4,95; 4,22] 0,37 

13. O uso de imagens apoiou significantemente o 

texto fornecido 

4,600 [4,85; 4,34] 0,25 

14. O vídeo melhorou a apresentação da informação 4,533 [4,95; 4,11] 0,42 

15. A informação está organizada em unidades 

pequenas e funcionais. 

4,333 [4,74; 3,92] 0,41 

Médias finais 4,342 - - 
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APÊNDICE B – Resultados obtidos referente ao critério de avaliação (Avaliação de 

Aprendizagem). 

Tabela 2 - Critério de Avaliação da Aprendizagem. 

Notas: x̅ - média; todo valor entre [..] corresponde ao intervalo de confiança (IC) de 95%. 

APÊNDICE C – Resultados obtidos referente ao critério de avaliação (Organização e 

Apresentação de conteúdo). 

Tabela 3 – Critério de Avaliação de Conteúdo 

Notas: x̅ – média; todo valor entre [..] corresponde ao intervalo de confiança (IC) de 95% 

 

Avaliação da Aprendizagem �̅� IC Erro 

Padrão 

1. A simulação é de fácil utilização 4,400 [4,77; 4,02] 0,37 

2. A simulação é eficiente para o ensino 4,267 [4,62; 3,91] 0,35 

3. O uso da simulação é facilmente retido na memória do 

aluno; O aluno casual é capaz de voltar a ela após certo 

tempo sem precisar aprender a utilizá-la novamente   

4,200 [4,67; 3,72] 0,47 

4. A estrutura é ampla e os alunos com médio 

desempenho pode acompanhá-la 

4,000 [4,77; 3,72] 0,50 

5. A simulação tem indicação de uso como ferramenta 

educacional. 

4,600 [4,85; 4,34] 0,25 

Médias finais 4,293 - - 

Avaliação de Conteúdo �̅� IC Erro Padrão 

1 . O conteúdo está atualizado 4,667 [4,91; 4,41] 0,26 

2. A informação é apresentada de maneira 

clara e concisa 

4,267 [4,62; 3,91] 0,35 

3. Uso correto da gramática 4,400 [4,72; 4,07] 0,32 

4. O conteúdo está logicamente organizado 4,533 [4,79; 4,27] 0,26 

5. O conteúdo é coerente com o público-alvo 4,933 [5,0; 4,67] 0,26 

6. A informação está apresentada em nível 

adequado para o aluno 

4,600 [4,92; 4,27] 0,32 

7. Tem coerência com os objetivos a que se 

propõe 

4,200 [4,54; 3,85] 0,34 

8. O material estimula a aprendizagem 4,267 [4,62; 3,91] 0,35 

9. Os objetivos de aprendizagem estão 

claramente definidos 

4,200 [4,59; 3,8] 0,39 

10. O material simula bem a realidade 3,867 [4,19; 3,54] 0,32 

11. As limitações do website não excedem o 

seu valor 

4,467 [4,84; 4,09] 0,37 

12. Permite o aprendizado a partir da 

experiência. 

4,200 [4,67; 3,72] 0,47 

Médias finais 4,383 - - 
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APÊNDICE D – Resultados obtidos referente ao critério de avaliação (Reação Geral ao 

Uso da Simulação). 

Tabela 4 – Critério de Reação Geral ao Uso da Simulação 

Notas: x̅ – média; todo valor entre [..] corresponde ao intervalo de confiança (IC) de 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reação Geral ao Uso da Simulação �̅� IC Erro Padrão 

1. Experiência geral 4,000 [4,23; 3,62] 0,38 

2. Facilidade de uso 4,133 [4,36; 3,63] 0,36 

3. Satisfação no uso 4,133 [4,50; 3,75] 0,37 

4. Estímulo na utilização 4,067 [4,55; 3,58] 0,48 

5. Utilidade 4,333 [4,75; 3,92] 0,41 

Médias finais 4,133 - - 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Questionário de Avaliação de Usabilidade do WebSite. 

 

SEÇÃO 1: CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO 

 

SEÇÃO 2: CRITÉRIO DE ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO  

 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

01 O conteúdo está atualizado. 1 2 3 4 5 

02 A informação é apresentada de maneira clara e concisa. 1 2 3 4 5 

03 Uso correto da gramática. 1 2 3 4 5 

04 O conteúdo está logicamente organizado. 1 2 3 4 5 

05 O conteúdo é coerente com o público-alvo. 1 2 3 4 5 

06 A informação apresenta-se em nível adequado para o aluno. 1 2 3 4 5 

07 Tem coerência com os objetivos a que se propõe. 1 2 3 4 5 

08 O material estimula a aprendizagem. 1 2 3 4 5 

09 Os objetivos de aprendizagem estão claramente definidos. 1 2 3 4 5 

10 O material simula bem a realidade. 1 2 3 4 5 

11 As limitações do website não excedem o seu valor. 1 2 3 4 5 

12 Permite o aprendizado a partir da experiência. 1 2 3 4 5 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

01 O conteúdo está apresentado de modo claro e compreensível. 1 2 3 4 5 

02 A documentação para o aluno é clara e suficiente. 1 2 3 4 5 

03 O conteúdo está dividido em pequenos segmentos. 1 2 3 4 5 

04 
A simulação apresenta aos alunos questionamentos que não 

interrompem o processo de aprendizagem. 
1 2 3 4 5 

05 A interface é adequada. 1 2 3 4 5 

06 A apresentação da informação pode estimular a lembrança. 1 2 3 4 5 
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SEÇÃO 3: CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

SEÇÃO 4: CRITÉRIO DE REAÇÃO GERAL AO USO DA SIMULAÇÃO 

07 São utilizadas fontes de tamanho e estilo adequados. 1 2 3 4 5 

08 O texto é de fácil leitura. 1 2 3 4 5 

09 O texto possui cor adequada. 1 2 3 4 5 

10 Há equilíbrio no número de cores em cada tela. 1 2 3 4 5 

11 A qualidade do texto, imagens, gráficos e vídeo é boa. 1 2 3 4 5 

12 
As figuras apresentadas são relevantes para a informação incluída no 

texto. 
1 2 3 4 5 

13 O uso de imagens apoiou significantemente o texto fornecido. 1 2 3 4 5 

14 O vídeo melhorou a apresentação da informação. 1 2 3 4 5 

15 A informação está organizada em unidades pequenas e funcionais 1 2 3 4 5 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente 

4 - Concordo Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

01 A simulação é de fácil utilização. 1 2 3 4 5 

02 A simulação é eficiente para o ensino. 1 2 3 4 5 

03 

O uso da simulação é facilmente retido na memória do aluno; o aluno 

casual é capaz de voltar a ela após certo tempo sem precisar aprender a 

utilizá-la novamente. 

1 2 3 4 5 

04 
A estrutura é ampla e os alunos com médio desempenho podem 

acompanhá-la. 
1 2 3 4 5 

05 A simulação tem indicação de uso como ferramenta educacional. 1 2 3 4 5 

(1) Ruim                   (2) Regular            (3) Bom 

(4) Muito bom                    (5) Excelente 

01 Experiência geral. 1 2 3 4 5 

02 Facilidade de uso. 1 2 3 4 5 

03 Satisfação no uso. 1 2 3 4 5 

04 Estímulo na utilização. 1 2 3 4 5 

05 Utilidade. 1 2 3 4 5 


