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Resumo. O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise heurística sobre dois
sites de informações no combate ao coronavírus, os critérios de busca e métodos de
análise foram retirados da disciplina de Interface Humano Computador, do Instituto
Federal Catarinense de Rio do Sul, fazendo assim análise conforme demonstrada por
Jakob Nielsen, analisando suas 10 heurísticas e fazendo assim um comparativo entre os
dois  sites  o  coronavirus.sc.gov.br  e  o  defesacivil.riodosul.sc.gov.br,  chegando a um
resultado através da análise com auxílio do método Macbeth .
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1. Introdução

Essa pesquisa tem como objetivo ver de modo clinico, dois sites de organizações
públicas, que tem o dever de ter transparência com as informações e dados captados no
combate a pandemia do coronavírus (covid-19), o estudo se trata de verificar a partir das
heurísticas criadas por Jakob Nielsen os pontos positivos e negativos de dois sites do
estado de Santa Catarina https://www.coronavirus.sc.gov.br/, e do município de Rio do
Sul  o  https://defesacivil.riodosul.sc.gov.br/.  Neste  artigo  veremos  as  10  heurísticas
propostas por Jakob Nielsen e observações dos dois sites citados.    
  

2. As 10 heurísticas de Jakob Nielsen 

Primeiro precisamos entender o que é heurística, a heurística se baseia em um
conhecimento prático, que vem através da experiência com o passar do tempo, daquilo
que  funciona  e  não  funciona  onde  se  inspeciona  aquilo  que  se  quer  analisar
heuristicamente, Através disso Jakob Nielsen criou em 1990 as 10 heurísticas, para com
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que  ficasse  mais  fácil  fazer  essa  inspeção  de  Design  ou  outras  regras  para  o
desenvolvimento de algum produto.

As 10 heurísticas propostas por Jakob Nielsen são 1ª Visibilidade do estado do
sistema, 2ª Correspondência entre Sistema e mundo real, 3ª Controle e liberdade para o
usuário,  4ª  Consistência  e  Padronização,  5ª  Prevenção  de  Erros,  6ª  Ajuda  para
reconhecer, diagnosticar e remediar erros, 7ª Reconhecimento ao invés de memorização,
8ª Flexibilidade e eficiência  no uso,  9ª  Design estético e minimalista  e 10ª Ajuda e
documentação.     

2.1 Visibilidade do estado do sistema

Como podemos ver nas imagens 1 e 2 os sites trazem diferentes situações por
serem um pouco diferentes,  mas algumas situações  podemos ver que são parecidas,
como por exemplo banner acessáveis sobre a transparência do dinheiro público vindo
para o enfrentamento do Coronavírus.

Nos dois sites há notícias ou informações sobre casos, obviamente por se tratar
apenas  de  um  município  as  informações  no  site  da  defesa  civil  de  Rio  do  Sul  o
defesacivil.riodosul.sc.gov.br  (imagem  4),  demostram  uma  maior  visibilidade  das
informações deixando muito acessível esse tipo de informação, já no site do governo do
estado de Santa Catarina o coronavirus.sc.gov.br (imagem 3) os dados não estão visíveis
já na primeira página necessitando uma maior observação para encontrar esse tipo de
informação.

Imagem 1 (https://www.coronavirus.sc.gov.br/)



INTERUNI/2020 Ano 7. Vol 7. ISSN: INTERUNI  2020 - Symposium for the internationalization of the
Institutes and Universities of Brazil, America and Europe. 

Imagem 2 (https://defesacivil.riodosul.sc.gov.br/)

Imagem 3 (https://www.coronavirus.sc.gov.br/)

Imagem 4 (https://defesacivil.riodosul.sc.gov.br/)

2.2 Correspondência entre Sistema e mundo real

Há uma correspondência  entre o sistema e o mundo real  maior  no portal  da
defesa civil  de  Rio  do Sul,   quando se há o interesse  de  verificar  a  quantidade  de
infectados, recuperados, e atendidos como também casos descartados, mostrando com
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facilidade para a população que acessa dados estatísticos da pandemia, já se tratando do
site coronavirus.sc vemos que há a necessidade de buscar a informação através de abas,
e  mesmo assim  mostrando  apenas  os  positivados  e  mortes  por  município,  faltando
algumas  informações  para  que  quem  acesse  possa  verificar  o  real  caso  de  cada
município,  além  dos  dados  chegarem  atrasados  consultas  feitas  no  mesmo  dia
demonstram um atraso de mais de uma semana nas informações deixando assim o site
do governo do estado de Santa Catarina desatualizado.

Aqui  foi  verificado que o site  do município  de Rio do Sul  o desenvolvedor
deixou  muito  fácil  a  busca  das  informações  com  cores  alterando  nas  informações
deixando assim, além de agradável muito intuitivo.

2.3 Controle e liberdade para o usuário

Aqui vemos a facilidade e liberdade do usuário de busca informações no site do
município de Rio do Sul, poque todas informações já constam em sua pagina inicial e
caso  o  usuário  queira  outras  informações  como  os  decretos  vigentes,  há  links  em
chamativos de fácil  acesso para buscar essas informações,  já no site do Governo do
Estado do Santa Catarina,  a  busca e  complexa,  em seu canto superior  direito  a  um
símbolo de uma lupa,  que determina o local  para buscar informações que o usuário
necessita.

No inicio da pandemia o site do Governo do Estado de Santa Catarina havia uma
inteligência  artificial  onde  o  usuário  poderia  buscar  essas  informações  com  certa
facilidade,  porém  em  consulta  na  data  20/08/2020,  foi  retirada  essa  opção  para  o
usuário.     

2.4 Consistência e Padronização

As duas páginas web tem um padrão comum, porém fazendo uma comparação
entre  elas  vemos que são bem distintos,  o  do município  de Rio do Sul  traz muitas
informações, já relevantes em sua primeira página e também símbolos para facilitar a
visualização  de  determinada  informação  que  o  usuário  possa  a  querer,  no  site  do
governo do estado de Santa Catarina o coronavirus.sc vemos um padrão também, porém
algo menos colorida e com menos símbolos, mas com um diferencial da inteligência
artificial.

Porém essa inteligência artificial que era de muita importância para saber sobre
decretos e informações sobre o coronavírus já não está mais disponível para o usuário
conforme comentado no item anterior. 

2.5 Prevenção de Erros

Por  se  tratar  de  páginas  web  onde  se  utiliza  internet  para  acessar,  há  a
necessidade de possuir um acesso à internet para buscar essas informações. No caso do
site do estado de Santa Catarina o coronavirus.sc.gov.br, quando a inteligência artificial
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estava  ativa,  haviam  informações  atrasadas  e  quando  se  solicitava  para  falar  com
alguém humano a inteligência artificial informava que seria transferida porém a demora
era grande, não sendo possível verificar se realmente essa opção era verdadeira. 

2.6 Ajuda para reconhecer, diagnosticar e remediar erros

Por  se  tratar  de  páginas  web,  o  diagnóstico  de  erros  deve  ser  feito  pelo
navegador onde ele informa caso falte internet ou mesmo o porquê a página não está
funcionando.

2.7 – Reconhecimento ao invés de memorização 

Aqui  podemos  ver  que  o  site  do  município  de  Rio  do  Sul,  tem uma maior
facilidade no reconhecimento, pois as informações são mais visíveis e estão na página
inicial, fazendo com que o usuário consiga visualizar facilmente não necessitando uma
busca  das  informações  como  e  o  caso  do  site  do  coronavuiros.sc  onde  para  achar
algumas informações  o usuário deve fazer uma busca no próprio site dificultando o
reconhecimento  e  necessitando  uma  maior  memorização  de  onde  estão  essas
informações.

Com isso a comparação aqui demonstra  que o site  do governo do estado de
Santa Catarina o coronavirus.sc.gov.br e muito difícil navegar por ele, sendo necessário
um maior conhecimento em informática, pois o usuário precisa procurar as informações.

  2.8 Flexibilidade e eficiência no uso

Sendo páginas de internet a flexibilização de uso cabe mais aos navegadores do 
que os sites, porém podemos destacar aqui, a inteligência artificial do site 
coronavirus.sc que através de perguntas prontas o usuário escolhe quais as perguntas ele
quer respostas através de números onde ele digita conforme e questionado pela 
inteligência artificial do site (imagem 5).

Porém como vimos já anteriormente essa opção para o usuário não está mais 
disponível. 
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Imagem 5 (https://www.coronavirus.sc.gov.br/)

2.9 Design estético e minimalista

Aqui vemos com clareza que a estética do site do município de Rio do Sul traz
muita clareza em suas informações cores chamativas e símbolos bem claros, já o site
coronavirus.sc  faltam  alguns  símbolos  que  poderiam auxiliar  o  usuário  a  encontrar
determinadas buscas.

A facilidade de busca nas informações e muito grande no site do município de
Rio do Sul o defesacivil.riodosul.sc.gov.br, todas as informações importantes estão em
sua primeira página, O design e muito agradável. 

2.10 Ajuda e Documentação

No quesito ajuda o site coronavirus.sc.gov.br trazia uma inteligência artificial
onde ajuda o usuário a tirar dúvidas auxiliando-o com as informações que ele procura,
já o site da defesa civil de Rio do Sul o usuário deve navegar e buscar de forma sozinha,
porém como já informado essa opção não está mais disponível para o usuário.

Já no site do município de Rio do Sul o defesacivil.riodosul.sc.gov.br, não foi
encontrado alguma forma de se obter ajuda, para a busca de alguma informação.

3 Evolução dos sites do combate ao coronavírus 

Com o passar da pesquisa podemos verificar algumas mudanças nos dois sites, o
site do governo do estado de Santa Catarina o coronavirus.sc.gov.br, pareceu que ele
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regrediu  ao  invés  de  melhorar,  além  das  informações  serem  de  difícil  acesso,  a
inteligência artificial era uma boa forma de suprir essa dificuldade, mas com a retirada
dessa ferramenta o site ficou menos atrativo para o usuário. Porém foi criado um mapa
de risco potencial por região, onde se pode verificar quais regiões estão em estado estão
em situação grave e gravíssimo, mas ao clicar nessas informações, outra página abre
que até o dia da pesquisa (24/08/2020), não se tem resultado ou informação nenhuma.  

Já  o  site  do  município  de  Rio  do  Sul  o  defesacivil.riodosul.sc.gov.br,  ele
acrescentou  mais  informações  como  estatísticas,  tabelas  entre  outras  informações,
deixando-o  muito  transparente  e  de  fácil  acesso  e  muito  agradável  para  o  usuário
contendo todas as informações importantes no combate ao coronavírus como podemos
ver nas imagens 6 feita no dia 07/07/2020 e a imagem 7 feita em 24/08/2020.  

Imagem 6 (https://defesacivil.riodosul.sc.gov.br/)

Imagem 7 (https://defesacivil.riodosul.sc.gov.br/)

4 Análise qualitativa dos sites defesacivil.riodosul.sc.gov.br e 
coronavirus.sc.gov.br
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Para termos um melhor entendimento sobre as características que mais agradam
ou menos  agradam nos sites,  devemos realizar  uma análise  qualitativa,  tendo como
objetivo buscar compreender as experiencias individuais dos usuários.

Neste artigo foi utilizado o método Macbeth, onde foi analisado quais heurísticas
tinham  a  maior  importância  e  então  foi  definido  a  partir  desse  estudo  o  peso  por
heurística, onde MUITO FORTE tem o peso 5, e termina no MUITO FRACO com peso
1. 

AGRUPAR POR PRIORIDADE (PESO)
ORDEM HEURISTICA % A-Z PESO
1 1 20 1 MUITO FORTE (5)
2 2 17,77 2 FORTE (4)
3 7 13,33 3

MODERADO (3)
4 9
5 3 11,11 4
6 4 8,88 5
7 10
8 8 4,45 6 FRACO (2)
9 5 2,22 7
10 6 0 8 MUITO FRACO (1)
TOTAL 99,97

Feito esse levantamento, foi criada outra tabela onde se deu notas para os dois
sites para cada heurística, onde foi multiplicado o valor da nota pelo peso tendo assim
um resultado final conforme a tabela abaixo.

Resultado
NR HEURÍSTICA PESO coronavirus.s

c
NOTA defesacivil.riodosul.s

c
NOTA

1 Visibilidade do estado do 
sistema

MUITO FORTE (5) 6 30 10 50

2 Correspondência entre 
Sistema e mundo real

FORTE (4) 5 20 10 40

3 Controle e liberdade para o 
usuário

MODERADO (3) 7 21 8 24

4 Consistência e Padronização MODERADO (3) 8 24 9 27
5 Prevenção de Erros FRACO (2) 6 12 8 16
6 Ajuda para reconhecer, 

diagnosticar e remediar erros
MUITO FRACO (1) 4 4 4 4

7 Reconhecimento ao invés de 
memorização

MODERADO (3) 6 18 9 27

8 Flexibilidade e eficiência no 
uso

FRACO (2) 8 16 5 10

9 Design estético e minimalista MODERADO (3) 7 21 9 27
10 Ajuda e documentação MODERADO (3) 8 24 4 12
TOTAL 190 237

5 Considerações finais

As analises das 10 heurísticas propostas por Jakob Nielsen foram alcançadas
neste  artigo,  conseguindo  assim  verificar  diferenças  entre  sites  que  tem  a  mesma
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proposta, que é informar sobre o combate ao coronavírus, mantendo assim a população
informada.

Conforme  pode  se  notar  o  site  do  município  de  Rio  do  Sul  o
defesacivil.riodosul.sc.gov.br  ganhou  na  comparação  dos  dois  sites  tendo  uma
pontuação  de  237  contra  190  do  site  do  estado  de  Santa  Catarina  o
coronavirus.sc.gov.br, destacando ainda que o site do município teve a nota máxima nos
quesitos de visibilidade e correspondência entre o sistema e o mundo real.  
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