
FUNCIONALIDADE E LEVANTAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMA DE
CROWDSENSING1

Luís Guilherme Mortari2, Gabriela Botelho Mager3, Henry Jerônimo Castelar4, Amanda Lentez5

1 Vinculado ao projeto “Design de interação e experiência do usuário na ParticipAct Brasil:
análise de interface gráfica em plataforma crowdsensing nas smartcities.”
2 Acadêmica do Curso de Design Gráfico – CEART
3 Orientadora, Departamento de Design Gráfico – CEART – gabriela.mager@udesc.br
4 Acadêmico do Curso de Design Gráfico – CEART
5 Mestranda em Design – PPGDesign – CEART

O objetivo dessa pesquisa continua sendo análise de usabilidade da interface do
aplicativo Participact Brasil, tendo como prioridade a experiência do usuário e estudos de futuras
implementações que permitam um maior aproveitamento das funcionalidades do aplicativo. A
premissa principal da plataforma é auxiliar as grandes cidades, com participação direta dos
cidadãos residentes, com manifestações cotidianas de problemas localizados nas regiões,
conhecido como mobile crowdsensing (MCS). Dessa forma, com isso feito, as declarações
reportadas são encaminhadas para os órgãos do governo mais adequados para resolver o
problema em questão. Essa dinâmica toda de interação tem como objetivo transformar
Florianópolis, principalmente, em uma smart city.

Esse último período de pesquisas, principalmente de análises, foi muito importante para
ocorrer os últimos refinamentos que antecedem um lançamento para testes do aplicativo. Então,
muitas questões e conceitos de design de interação foram utilizados nessa etapa, para que não
prejudicasse a usabilidade do usuário e sua experiência em um primeiro contato com a
plataforma. Desse modo, correções foram feitas para reajustar tamanhos de textos, pictogramas
das categorias e janelas específicas para reportar as manifestações. Tudo isso sendo considerado
a partir do grid criado para as telas do aplicativo, cores estabelecidas para um maior contraste
nas informações e hierarquia de informações para que não houvesse confusão e poluição visual
para que tudo não prejudicasse a experiência do usuário.

Tudo isso foi analisado calmamente, pois foi pensado nas questões de acessibilidade, em
um primeiro momento mais visual, e como desenvolver um aplicativo mais acessível para todos,
sem limitar e restringir o uso da plataforma. Também, junto a essa questão de acessibilidade,
começamos estudos de layout para os mais diversos dispositivos móveis e suas variações de
tamanho. Há variações no design criado para o layout conforme as dimensões de cada aparelho
usado, que pode acabar prejudicando a experiência do usuário. Então, diversos testes foram
feitos com aparelhos de marcas e sistemas operacionais diferentes para que não ocorram
deformidades e alterações no layout, independente do dispositivo.

Além dessas questões de usabilidade, foram estudadas as implementações de uma nova
funcionalidade para o aplicativo que seriam as campanhas criadas por qualquer usuário. Essas
que poderiam ser usadas para engajar uma região e que ocorreria uma socialização maior entre
os cidadãos. Ao criar uma campanha, haveria diversas possibilidades de uso, como tirar fotos e



compartilhá-las, realizar questionários sobre um determinado tema, entre outras maneiras de
engajamentos. Além de propostas de interação, ela contaria como uma maneira de realizar
levantamentos de dados, com o uso de questionários por exemplo, que poderia ser determinado
como uma das finalidades da campanha ao aparecer na página principal dessa funcionalidade.

Outro ponto relacionado ao levantamento de dados, é que foi feita uma análise dos itens
que o aplicativo capta dos dispositivos móveis que seriam interessante manter e os que deveriam
ser renovados por serem dados já ultrapassados ou que não tem certa relevância para a análise
atualmente. Além de não sobrecarregar o sistema de armazenamento de dados do aplicativo,
também faz com que a plataforma não consuma muita energia dos dispositivos dos usuários e
também não deixe o aparelho mais lento e consome muito sua bateria.

Questões que serão estudadas futuramente são muito relacionadas à continuar
melhorando a usabilidade do aplicativo, para que ele se torne cada vez mais acessível para mais
dispositivos e usuários. Também há um foco em desenvolver mais a parte de campanhas e
realizar aprimoramentos, para, junto da funcionalidade principal de crowdsensing o aplicativo
esteja mais completo e com uma boa funcionalidade para disponibilizar a realização de mais
testes feitos pelos usuários.
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