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Resumo 
 

No Brasil cerca de 24,6 milhões de pessoas apresentam alguma deficiência, e 

deste grupo 16,6 milhões apresentam deficiência visual, e com isso são 

considerados indivíduos incapazes ou que tem problema permanente na visão 

[IBGE, 2000].  

 

Esses indivíduos estão excluídos da sociedade, pois não tem um acesso 

correto as informações. Para solucionar o problema de inclusão, a informática e ou 

tem um papel importante, auxiliando as pessoas com deficiência a superar diversas 

barreiras. 

 

Como um dos casos em que o deficiente visual encontrasse excluído é no 

acesso aos Portais web, onde no Estado de Pernambuco praticamente todos os 

Portais Institucionais do Estado estão inacessíveis aos deficientes visuais.  

 

Com o objetivo de promover o acesso das pessoas com deficiência visual aos 

Portais Corporativos do Estado de Pernambuco e consequentemente a construção 

de uma sociedade acessível e inclusiva, o presente trabalho fornece uma 

metodologia a ser seguida pelos gestores/instituições para correta inserção de 

acessibilidade nos Portais Institucionais, definindo também requisitos técnicos de 

acessibilidade web, para guiar os programadores e gestores de conteúdo em como 

promover o acesso desses cidadãos a web.  

 

Esta dissertação de mestrado é baseada nos principais problemas 

enfrentados pelas pessoas com deficiência visual no acesso as informações 

disponibilizadas, nos requisitos que devem ser contemplados para promover a 

inclusão destes cidadãos. Foi elaborada uma comparação, com inserção de 

práticas, dos principais problemas e como solucioná-los, e desse modo orientar na 

elaboração de Portais acessíveis no Estado de Pernambuco.    

 
Palavras-chave 

 

Deficiência; Deficiência Visual; Necessidades Especiais; Tecnologias Assistivas 
e Acessibilidade; Legislação de Acessibilidade; Acessibilidade Web 
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Abstract 
 

 

In Brazil nearly 24.6 million people have some disability, 16.6 million and this 

group have visual disabilities, and individuals that are considered unable or ongoing 

problem that has the vision [IBGE, 2000].  

 

  These individuals are excluded from society because it has no access to 

correct information. To solve the problem of inclusion, or the computer and have an 

important role in helping disabled people to overcome various barriers.  

 

  As a case in which the visually impaired is not found in access to web portals, 

where the State of Pernambuco virtually all of the Institutional Portals are 

inaccessible to the blind.  

 

  With the objective of promoting access for people with visual disabilities to 

Corporate Portal of the State of Pernambuco and therefore the construction of an 

accessible and inclusive society, this paper provides a methodology to be followed by 

managers / institutions for correct insertion of accessibility in Portals institutional, as 

well technical requirements for web accessibility, to guide developers and managers 

of content in promoting access of citizens to web.  

 

  This master's thesis is based on the key problems faced by people with visual 

disabilities to access the information available, the requirements that must be 

addressed to promote the inclusion of these citizens. A comparison was made with 

insertion of practice, major problems and solve them, and thus guide the 

development of portals available in the state of Pernambuco. 

 

Key Words:  
 

Disabilities; Visual Disabilities, Special Needs, Assistive Technology and 

Accessibility; Legislation accessibility; Web Accessibility 
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Capítulo 1 

 
 
 
 
 
 

1    Introdução 

 

 

 

Este capítulo tem como propósito apresentar quais as motivações, 

contribuições, objetivos e a estrutura da dissertação. 
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1 Introdução 
 

1.1 Contexto e Motivação 
 

As tecnologias assistivas e a acessibilidade tornaram-se um tópico bastante 

abordado pelas empresas, Governo e a Academia, com o intuito de auxiliar o 

cotidiano das pessoas com necessidades especiais. 

 

De acordo com dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) no Censo 2000, no Brasil,  24,6 milhões de pessoas apresentam algum 

tipo de deficiência, o que representa 14,5% do total da população; e desse grupo 

16,6 milhões apresentam deficiência visual, ou seja, são incapazes ou apresentam 

alguma dificuldade permanente em enxergar [IBGE, 2000].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Deficiência visual no Brasil [IBGE, 2000] 

 

Para se ter noção das proporções, este número de 24,6 milhões é 

aproximadamente 1,5 vezes maior do que a população da Holanda. Mesmo 

considerando representativo este valor, estas pessoas encontram diversas barreiras 

que dificultam ou impossibilitam a sua interação com a sociedade. 

   

Com relação ao respeito às diferenças de cada indivíduo, atualmente esta 

convergindo para um ponto chave para o que atualmente denominamos de inclusão. 

E a informática tem sido considerada uma grande força desses "especiais", 

atravessando diversas barreiras e quebrando os obstáculos. É notório que as 
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Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC´s abrem novas janelas para as 

Pessoas com Necessidades Especiais - PNE's, diminuindo assim a discriminação 

social, confirmando que elas também são capazes e que mesmo tendo alguma 

necessidade especial, apresentam um grande potencial. 

 

Dessa forma, conforme a necessidade especial existente, e fazendo uso dos 

recursos tecnológicos que a informática nos oferecem, uma "prótese" é adaptada, 

permitindo que as PNE´s adquiram o conhecimento com maiores facilidades. 

 

Estas próteses, também chamadas de Tecnologias Assistivas, referem-se a 

uma série de recursos que, auxiliam as PNE’s a ter uma maior independência, 

qualidade de vida e inclusão na vida social com a devolução ou manutenção de suas 

capacidades funcionais. Pode-se afirmar que com o auxílio da Tecnologia Assistiva 

(acessibilidade), as mais variadas incapacidades podem ser contornadas. 

 

A aplicação das tecnologias assistivas em parceria com técnicas e métodos 

de acessibilidade proporciona uma maior qualidade de vida, independência e 

inclusão social ao indivíduo com deficiência. 

 

A acessibilidade é um processo de alterações do ambiente e da organização 

das atividades humanas, o que acarreta na diminuição do efeito de uma deficiência 

[GUIMARÃES, 2008]. 

 

Com relação às aplicações e portais web, grande parte deles não leva em 

consideração este público citado acima e que através de decreto de lei 5.296 tem o 

mesmo direito dos indivíduos considerados normais [BRASIL, 2004].  

 

Logo o foco deste trabalho será proporcionar às pessoas com deficiência 

recursos que facilitem o seu acesso às informações disponibilizadas nos Portais 

Governamentais do Estado de Pernambuco, apesar de suas necessidades 

especiais, com ênfase na deficiência visual. 
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1.2 Caracterização do Problema 

 
O cidadão deve ter acesso às informações e serviços do Governo do Estado 

que são disponibilizados nos Portais na Web, principalmente os cidadãos com 

deficiência.  

 

Atualmente, os usuários com deficiência visual caso necessitem ter acesso a 

algum serviço ou informações, estes usuários não terão acesso a estas informações 

através dos Portais na web, uma vez que os Portais do Estado de Pernambuco 

estão inacessíveis às pessoas com deficiência visual.  

 

Neste contexto, o problema a ser abordado neste trabalho refere-se em como 

atender as demandas de acessibilidade web, com o intuito de promover o direito da 

igualdade, onde os cidadãos com deficiência visual, tenham acesso às informações 

contidas nos Portais do Estado de Pernambuco, além de ter que atender a lei 5.296, 

que obriga os as Secretarias e Órgãos Estaduais a promover o acesso das 

informações contidas em seus Portais aos portadores de necessidades especiais.  

 

1.3 Objetivos e Contribuições 
 

A proposta do trabalho é basear-se no que existe de acessibilidade web ao 

longo do mundo e adaptar o que existe a realidade institucional do Estado de 

Pernambuco, sendo abordados assuntos referentes à acessibilidade web, tais como: 

os requisitos necessários e a metodologia a ser seguida pelos gestores dos órgãos 

para que os Portais Corporativos do Estado de Pernambuco se tornem acessíveis 

aos deficientes visuais, estabelecendo os modos de validação destes requisitos. 

 

Como principal contribuição tem-se a definição de uma metodologia a ser 

seguida pelas instituições para que a acessibilidade web seja incorporada aos 

portais institucionais de modo que as atividades e responsáveis pela acessibilidade 

web participe deste processo. Esta metodologia diferentemente do que existe 

atualmente no Brasil e no mundo, onde se tem preocupação apenas com a definição 

de requisitos de acessibilidade, preocupasse também conta outras fases importantes 

para o sucesso de um portal acessível. 
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Será realizada uma comparação entre os problemas atualmente enfrentados 

relativos à acessibilidade e como solucioná-los. Esta comparação guiará os 

programadores e gestores de conteúdo dos Portais, de modo prático e simples em 

como atender os requisitos de acessibilidade definidos.  

 

 O presente trabalho servirá, a princípio, como base e diretriz para a Agência 

de Tecnologia da Informação do Estado para o desenvolvimento dos Portais 

Estaduais e Aplicações Corporativas do Estado de Pernambuco e posteriormente 

será repassada para os outros Estados do Nordeste através do convênio existente 

entre a ATI-PE (Agência Estadual de Tecnologia da Informação) e ABEP-NE 

(Associação das Agências de Tecnologia dos Estados do Nordeste).  

 

1.4 Organização da Dissertação 
 

A dissertação está composta de seis capítulos. O capítulo 1 é o presente 

capítulo e apresenta a Introdução da dissertação. Os capítulos 2 e 3 fornecem o 

referencial teórico do tema, sendo abordado os temas Deficiência, Tecnologias 

Assistivas e Acessibilidade; o capítulo 4 detalha o tema do trabalho, a 

acessibilidade web; o capítulo 5 exibe a aplicação da metodologia no Estado de 

Pernambuco e problemas enfrentados relativos a acessibilidade e como solucioná-

los e concluindo o trabalho, são apresentadas as considerações finais no capítulo 6. 

A seguir serão detalhados cada um deles: 

 

Capitulo 1 - Introdução  

 

Este capítulo apresenta o contexto, as principais motivações do trabalho, os 

objetivos e contribuições do trabalho e a organização dos capítulos da dissertação.  
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Capitulo 2 – Deficiência e Inclusão Social 

 

Neste capítulo serão apresentados os principais pontos de deficiência e 

inclusão social, focando na deficiência visual. Além de relatar sobre a inclusão 

social, definir-se-ão tópicos sobre inclusão digital e sua importância.  

 

 

Capitulo 3 – Tecnologias Assistivas e Acessibilidade 

 

As tecnologias assistivas e acessibilidade de um modo geral serão abordados 

neste capítulo. Será apresentado também o desenvolvimento da acessibilidade no 

Brasil e no Mundo e ainda a legislação existente no Brasil no tocante acessibilidade 

de uma forma geral e acessibilidade web.  

 

Capitulo 4 – Acessibilidade web 

 

Este capítulo é o foco da dissertação e com o auxilio do embasamento teórico 

dos capítulos anteriores será detalhada a acessibilidade web. Serão abordados os 

seguintes tópicos: Desenvolvimento de Acessibilidade web; Componentes 

essenciais da acessibilidade web; Acessibilidade web para a Deficiência Visual; 

Requisitos para Aplicação de Acessibilidade aos Deficientes Visuais: Portais web do 

Estado de Pernambuco; Metodologia para aderência dos critérios de acessibilidade 

nos órgãos, onde se partiu de padrões Internacionais para definir o Padrão 

Institucional; Dispositivos e Softwares Necessários aos Deficientes Visuais; 

Validação dos Portais Acessíveis. 

 

Capítulo 5 - Metodologia Aplicada no Estado de Pernambuco - Portais 

Institucionais  

 

Neste capítulo será apresentada a aplicação da Metodologia de Implantação 

de Portais Acessíveis no Estado de Pernambuco, onde será abordado como cada 

fase foi tratada no Estado de Pernambuco. 
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Serão apresentadas neste capítulo as principais dificuldades e barreiras que 

devem ser superadas pelas pessoas com deficiência visual ao tentar acessar 

serviços ou informações disponibilizadas nos Portais Institucionais do Estado de 

Pernambuco. 

 

 

Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar as considerações finais do trabalho 

e as sugestões para trabalhos futuros que complementariam o presente trabalho.  
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Capítulo 2 

 
 
 
 
 
 

2   Deficiência e Inclusão Social 

 

 

 

Neste capítulo serão abordados tópicos sobre a deficiência, inclusão 

social e digital das pessoas com deficiência, servindo como 

embasamento teórico ao trabalho. Sendo apresentada a importância da 

inclusão destes cidadãos na sociedade e como a sociedade e eles 

mesmos são tratados ao longo da história.  
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2.1 Deficiência 
 

 

A Organização Mundial de Saúde define deficiência como toda perda ou 

anomalia de uma função psicológica, fisiológica ou anatômica. Incapacidade é toda 

restrição para desempenhar alguma atividade dentro dos padrões de normalidade 

para um ser humano. Invalidez é uma situação desfavorável para um determinado 

individuo, em conseqüência de uma deficiência ou incapacidade que limite o 

desempenho de uma funcionalidade considerada normal, [NUNCIO, 2005]. 

 

Logo deficiência não é sinônimo de incapacidade ou invalidez. Estas ocorrem 

muitas vezes quando as pessoas se deparam com as barreiras físicas, culturais ou 

sociais que impedem o seu acesso aos vários sistemas da sociedade, que estão a 

disposição dos demais cidadãos.  

 

Para um melhor entendimento do termo deficiência e das dificuldades que o 

individuo portador enfrentará, são detalhados os conceitos a seguir [GONÇALVES, 

2006]: 

 

• Deficiência: anormalidade ou perda de alguma função psicológica, 

anatômica ou fisiológica, seja ela temporária ou permanente e faz parte 

desse grupo desde uma anomalia até perda de um membro, órgão, tecido, 

até mesmo das funções mentais.  

 

• Incapacidade: alguma restrição que resultou de uma deficiência da 

habilidade em desempenhar atividade que é considerada normal para o 

ser humano. Surgiu como resultado direto ou resposta da pessoa a uma 

deficiência física, sensorial ou psicológica.  

 

Como o foco do trabalho é prover inclusão e acessibilidade aos deficientes 

visuais, serão detalhadas a seguir informações a respeito da deficiência visual. 
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2.2 Deficiência Visual 

 

O termo deficiência visual pode ser definido como um caso irreversível de 

diminuição da resposta visual, por conta de causas congênitas ou hereditárias, 

mesmo com tratamento clínico e uso de lentes corretivas. A diminuição na resposta 

visual pode ser classificada como leve, moderada, severa e ausência total 

[CLAYETTE, 1998].  

 

A deficiência visual envolve desde as pessoas que têm baixa visão, até 

aquelas que não conseguem visualizar a luz. Esses indivíduos estão agrupados em 

dois conjuntos: 

 

• Visão subnormal: denominada também como baixa visão. O individuo 

apresenta visão subnormal desde que ele possua a capacidade de visão 

entre 0,5 e 0,1 da visão total. Para exemplificar, uma pessoa que 

apresenta visão de 0,1 enxerga algo que esteja a 6 metros, da mesma 

forma que uma pessoa que apresenta visão normal visualiza a 60 metros. 

 

• Cegueira: uma pessoa é considerada como cega quando seu campo de 

visão é igual ou menor que 0,1. O individuo pode adquirir a cegueira ao 

longo da vida ou pode nascer com ela. O modo adquirido pode ser de 

forma súbita ou lentamente. No caso da cegueira congênita, a pessoa já 

nasce com o potencial de vir a ser cego, por exemplo, através de 

glaucoma e catarata congênita.  

 

Com relação à cegueira, algo importante a se levar em conta é a memória 

visual. A pessoa que nasce com visão, e acaba perdendo ao longo do tempo, 

armazena memórias visuais, conseguindo recordar imagens, cores e luzes que 

visualizou e conviveu enquanto tinha visão e isso é de grande importância para sua 

readaptação. Porém quem já nasce com cegueira, nunca conseguirá criar uma 

memória visual, ou seja, ter lembranças visuais. 
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As definições funcionais variam de acordo com as suas finalidades, ou seja, 

dessa forma temos a visão de percurso, visão proximal, visão de sombra e a visão 

distal, assim como a cegueira ocupacional e a cegueira educacional. Os indivíduos 

considerados como educacionalmente cegos são aqueles que a visão é tão 

prejudicada que não podem aprender e ter acesso à informação através da visão. O 

acesso às informações e ao aprendizado deve ser realizado através de outros 

sentidos, como a audição e o tato. Essas pessoas educacionalmente cegas 

precisam utilizar o Braille para ler e escrever [TELFORD, 2007]. 

 

As pessoas que apresentam visão parcial têm a capacidade de utilizar a visão 

como meio principal de acesso à informação e aprendizado e não precisam usar o 

Braille. Porém, podem apenas ter acesso às informações desde que elas sejam 

apresentadas em modo ampliado ou podem ter a possibilidade de ler quantidades 

limitadas de material impresso normal em condições especiais. Outras pessoas têm 

a capacidade de diferenciar os objetos grandes permitindo assim que esses se 

locomovam com maior facilidade e ter um senso de direção, o que chamamos de 

visão de percurso. Outro grupo tem a capacidade de ter alguma percepção quanto à 

luz, o que denominamos visão de sombra [TELFORD, 2007]. 

 

2.3 Causas da Deficiência Visual 

 

De modo geral em países em desenvolvimento, como o Brasil, as principais 

causas são: nutricionais, traumáticas, infecciosas e provocadas por doenças. Em 

países desenvolvidos as causas mais relevantes são as causas genéticas e 

degenerativas, dentre as quais podem ser citadas [CLAYETTE, 1998] : 

 

• Catarata congênita: doença que foi herdada ou ocasionada pelo vírus da 

rubéola, ou uma nutrição ineficaz durante a gestação. Nesse caso as 

lentes do cristalino (Figuras 1 e 2)  encontram-se opacas, impossibilitando 

a passagem da luz para a retina.  

 

• Retinopatia – doença que pode ocorrer de modo prematuro (retinopatia 

prematura), causada pela imaturidade da retina em virtude de um parto 
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prematuro ou pelo excesso de oxigênio presente na incubadora. Outro tipo 

de retinopatia é a pigmentar, que é uma doença hereditária que atinge a 

retina e na maioria dos casos ocorre de forma progressiva. Inicialmente 

lesa a visão periférica, podendo progredir até se tornar cegueira noturna. 

 

• Glaucoma congênito – Ocorre um aumento da pressão ocular e o globo 

ocular apresenta-se dilatado. Pode ser hereditário ou provocado por 

infecções. 

 

• Atrofia óptica – Ocorre degeneração das fibras do nervo óptico. A perda 

da visão varia de um leve enbaçamento da imagem até a perda da visão, 

podendo atingir um olho ou os dois.  

 

• Miopia - É um defeito de refração que ocasiona uma dificuldade para 

enxergar de longe, podendo ser classificada em três níveis: ligeiro, 

moderado e alto. A miopia de nível alto pode provocar a perda de visão 

quando a deformação do olho ocasiona estragos na retina ou o seu 

descolamento da retina. A miopia tem a possibilidade de ocorrer sozinha 

ou associada a catarata e/ou glaucoma. 

 

• Estrabismo – Defini-se como o não alinhamento dos dois olhos, onde 

apenas um está de fato olhando para o objeto e o outro olha para uma 

direção distinta. Logo estrabismo é qualquer desvio que ocorre em um 

perfeito alinhamento ocular. Esse desvio pode em qualquer direção: para 

cima, para baixo para dentro, e para fora. 

  

• Aniridia – É um problema congênito que acarreta uma má formação da 

íris. Normalmente causa perda de visão nos dois olhos. 

 

• Daltonismo - é uma perturbação quanto à percepção visual e tem como 

principal característica a incapacidade em distinguir algumas cores, na 

maioria dos casos a dificuldade em distinguir o vermelho e o verde. A 
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origem do daltonismo é normalmente genética, porem pode ser 

conseqüência de lesões na visão ou neurológica.  

 

Além das doenças / problemas citados acima relacionados à deficiência 

visual, existem alguns fatores de risco que podem provocar a deficiência visual, e 

entre estes se destacam [GONÇALVES,2006], que são ditos como causas 

adquiridas: 

 

• Individuo com presença de hipertensão arterial;  

 

• Diabetes; 

 

• Traumas oculares; 

 

• Obesidade; 

 

• Presença na família de deficiência visual ocasionada por doenças de 

caráter hereditário; 

 

• Ausência de óculos de proteção para executar determinadas atividades 

que podem vir a prejudicar a visão; 

 

• Ausência de cuidados pré-natais; 

 

Entre as principais causas de incapacidade no mundo, destacam-se [CORDE, 

2008]:  

 

• Acidentes domésticos: aproximadamente 20 milhões de indivíduos por ano 

sofrem acidentes domésticos, deixando cerca de 110.000 pessoas com 

deficiências permanentes.  
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• Acidentes de Trânsito: totaliza quase 10 milhões de feridos por ano, que 

diversas vezes acarretando na amputação de membros, ou tornando as 

pessoas paraplégica ou tetraplégica.  

 

2.4 Inclusão Social e Digital  

 

A inclusão diz respeito a convidar aqueles que ao longo da história foram 

esquecidos, [OLIVEIRA, 2004]. 

 

Mesmo com a legislação tratando a inclusão com boa intenção, existem 

algumas situações tênues, onde as autoridades convidam os excluídos a se 

aproximarem da sociedade, ocorrendo apenas um convite por parte das autoridades 

e não uma verdadeira tentativa de inclusão. E tal convite necessita de um interesse 

por parte dos excluídos, porém não é obrigatória a iniciativa dos indivíduos já 

incluídos a auxiliarem a inclusão dos indivíduos excluídos. 

 

O termo inclusão é considerado como a constante movimentação pela busca 

de igualdade de condições e oportunidades, com o intuito de acabar com diversas 

situações que ocasionam privação.  

 

É importante notar que a inclusão não pode ser definida a partir da definição 

de exclusão e a relação entre esses dois conceitos não deve ser formado por lados 

opostos e/ou excludentes, pois os indivíduos podem ser excluídos de algum 

processo, contudo serem incluídos na sociedade. 

 

É possível afirmar que determinado indivíduo pode estar excluído de algum 

espaço, logo este indivíduo não pertence a este espaço, porém pertence a algum 

outro espaço, pois quem está vivo com certeza está presente em algum lugar. O 

detalhe é que essas inclusões nem sempre são favoráveis ao desenvolvimento da 

pessoa e a sua sobrevivência, logo essas inclusões podem ser precárias, instáveis e 

marginais, [BARTOLATTI,2006]. 
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Dessa forma, pode-se definir inclusão, como um processo que permeia a vida 

de uma pessoa, tendo como finalidade promover uma melhor qualidade de vida ao 

indivíduo.  A inclusão baseia-se no acesso a quatro pontos chaves: autonomia na 

renda (condições do indivíduo para suprir as necessidades vitais, culturais e sociais), 

o desenvolvimento humano (possibilitando aos indivíduos em sociedade 

desempenharem suas capacidades intelectuais e biológicas), igualdade (garantindo 

a igualdade dos direitos e das oportunidades) e qualidade de vida, [AMARAL,1999]. 

 

A inclusão social para as pessoas com necessidades especiais tem como 

objetivo tornar acessíveis aos indivíduos socialmente desvalorizados, condições de 

vida semelhantes aos que estão disponíveis a grande parte dos membros da 

sociedade, isto é, criar ambientes os mais parecidos possíveis com aqueles que a 

população de uma forma geral vivencia, [WERNECK, 1999]. 

 

A inclusão social para os PNEs como o processo onde a sociedade se adapta 

para permitir a inclusão, nos sistemas sociais, de pessoas com necessidades 

especiais e consequentemente estas pessoas preparam-se para responder pelos 

seus papéis na sociedade. Logo a inclusão social é composta por um processo 

bilateral, onde tanto a sociedade como as pessoas “excluídas” procuram se unir para 

solucionar os problemas, tomar as decisões e equacionar as oportunidades entre 

todos, [SASSAKI, 2006]. 

 

Logo, inclusão é o processo que tem como objetivo buscar a satisfação das 

necessidades relacionadas com qualidade de vida, autonomia de renda, 

desenvolvimento humano, e igualdade de oportunidades e direitos para as pessoas 

que em alguma fase da sua vida deparam-se com uma situação de desvantagem 

com relação a demais membros integrantes da sociedade.   

 

A inclusão digital é o direito que o indivíduo tem de ter acesso ao ambiente 

digital para o seu desenvolvimento intelectual e para o desenvolvimento de suas 

habilidades técnicas e operacionais.  Além de ter acesso aos computadores em 

rede, é necessário ter a possibilidade de manipulá-los com autonomia. 
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Uma abordagem mais coerente quanto ao termo está na relação existente 

entre acesso aos computadores e inclusão digital, onde projetos que forneceram 

hardware e software e dedicaram nenhuma ou pouca atenção aos sistemas sociais 

e humanos não obtiveram resultados satisfatórios, quanto à inclusão digital. Logo 

deve ocorrer uma mudança nestes sistemas para que a tecnologia faça a diferença 

e para que isso ocorra com sucesso, as Tecnologias da Informação não devem estar 

externamente ao processo de inclusão, mas devem estar relacionados aos sistemas 

e aos processos sociais das comunidades.  Com isso para obter a promoção da 

inclusão social, devemos focar também na transformação e não apenas na 

tecnologia. 

 

É importante salientar que recursos físicos (rede e computadores), recursos 

digitais (material digital disponível em termos de conteúdo e linguagem), recursos 

humanos (uso da informática e da comunicação on-line) e recursos sociais (estrutura 

institucional e da sociedade que dão suporte do acesso às TIC), ao serem utilizados 

como meios para favorecer o acesso às TIC para permitir o acesso e a criação do 

conhecimento, irão incentivar cada vez a criação de novos recursos que visam 

beneficiar a inclusão.  
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Capítulo 3 

 
 
 
 
 
 

3   Tecnologias Assistivas e Acessibilidade 

 

 

 

 

Neste capítulo serão abordados pontos relacionados às tecnologias 

assistivas e acessibilidade, com foco na deficiência visual, mencionando 

o desenvolvimento desses temas e a legislação existente no Brasil.  
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3.1 Acessibilidade 
 

  

A acessibilidade tem a capacidade de proporcionar aos portadores de 

deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida condição de alcance para a 

utilização dos mobiliários, transportes, equipamentos urbanos, das edificações, 

sistemas e meios de comunicação, tendo o propósito de superar obstáculos, quebrar 

paradigmas sejam eles físicos ou digitais. 

  

O termo acessibilidade não pode ser tratado apenas como questão de 

solidariedade, mas, sobretudo deve ser encarado diante da sociedade com a 

participação de todos, com direito a igualdade. 

 

Com o passar do tempo o conceito de acessibilidade foi ampliado para 

pessoas que apresentam algum tipo de barreira e até para indivíduos que não tem 

deficiências, ou até mesmo que apresente algum obstáculo temporário, como o de 

calçadas sem sinalização adequada e com condições de conservação precária, que 

podem se tornar perigosas aos idosos e as mulheres grávidas. Dessa forma, o 

conceito de acessibilidade evoluiu para algo maior, onde o principal objetivo é 

proporcionar a qualidade de vida para a maior quantidade de pessoas, independente 

de seus limites [MUELLER, 2007].  

 

É proporcionada uma maior facilidade, rapidez e a superação das barreiras 

geográficas com o uso dos recursos tecnológicos. Para aqueles que enfrentam 

diversas barreiras arquitetônicas, dificuldades no uso dos meios de transporte e 

imensa dificuldade no acesso à informação que os impossibilita de viver no mundo 

considerado “normal”. 

 

De acordo com o W3C (World Wide Web Consortium), a acessibilidade é a 

possibilidade de disponibilizar a um maior número e diversidade de pessoas as 

informações e/ou serviços. Para isso é necessário vencer obstáculos arquitetônicos, 
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disponibilizar a comunicação, o acesso físico e programas adequados, que permitam 

acesso às informações de modos alternativos, [W3C, 2008]. 

 

Com o propósito de promover o acesso de uma maior gama de indivíduos às 

informações contidas nos portais web, pode-se entender como a tecnologia pode 

contribuir para uma maior qualidade de vida a inúmeras pessoas, caso seja utilizada 

de uma forma correta, como vir a se tornar uma enorme frustração, caso seja 

utilizada de modo indevido.  

 

Logo a web não seria mais encarada como uma barreira a ser superada, mas 

como um importantíssimo veículo de transposição dos obstáculos e melhora na 

qualidade de vida. 

 

3.2 Legislação de Acessibilidade 
 

Baseando-se nas iniciativas ao longo do mundo, o Brasil deu inicio a criação 

da legislação sobre acessibilidade, com o propósito de colocar em vigor a inclusão 

social prometida. 

 

Em 1989 foi criada e entrou em vigor a Lei 7.853, onde surgiu a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, tendo 

como propósito promover a integração do deficiente com a sociedade, como foco a 

defesa dos direitos e a promoção da cidadania [BRASIL, 1989]. 

 

Em 1999, foi criado o decreto de nº. 3.298 e ocorreu a formação do Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), que tem 

como objetivo acompanhar o desenvolvimento da Política Nacional para Integração 

da pessoa portadora de deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, 

transporte, turismo e lazer [BRASIL, 1999]. 

 

Em 2000 entrou em vigor a Lei nº 10.048, assegurando a prioridade de 

atendimento às pessoas com deficiência física, aos idosos com idade igual ou 

superior a sessenta e cinco anos, as gestantes, as lactantes. 
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Ainda em 2000 entrou em vigor a Lei Federal nº 10.098, que fixou normas 

gerais e critérios básicos promovendo a acessibilidade das pessoas com deficiência 

ou que apresentem redução na mobilidade, [BRASIL, 2000]. 

 

Como destaque da lei 10.098 está a retirada de barreiras na comunicação e 

estabelecimento de alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de 

comunicação e sinalização aos portadores de deficiência sensorial e que 

apresentem dificuldade de comunicação. 

 

Em 2004 ocorreu realmente um passo significativo para evolução de uma 

sociedade inclusiva, que foi a criação do decreto nº. 5.296 regulamentando a lei nº 

10.048, e a Lei Federal nº 10.098 [BRASIL, 2004].  

 

Neste decreto é mencionado que os portais deverão acabar com obstáculos 

existentes para o acesso das pessoas com necessidades especiais. É mencionado 

que com doze meses a partir da data de publicação do decreto, se torna obrigatória 

a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública, para o uso 

das pessoas portadoras de deficiência visual, de forma que estes indivíduos tenham 

acesso às informações contidas nos sítios [BRASIL, 2004].  

 

Porém é observado que quase a totalidade dos sítios governamentais não se 

preocupa com o atendimento do decreto e ainda hoje estão totalmente inacessíveis 

aos deficientes visuais.  

 

3.3 Tecnologias Assistivas 

 

O termo Tecnologia Assistiva pode ser utilizado para denominar qualquer 

coisa que ajude ou auxilie as pessoas com algum tipo de limitação, proporcionando 

aos portadores de necessidades especiais uma maior autonomia, qualidade de vida 

e inclusão social, através da ampliação de sua mobilidade, comunicação e 

integração com toda a sociedade [SASSAKI, 2006]. 
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Tecnologia Assistiva é composta de recursos e serviços. Os recursos 

apresentam opções que visam ampliar a qualidade de vida do portador de 

deficiência, que pode ser desde uma simples bengala até um complexo sistema 

computadorizado e fazem parte deste conjunto brinquedos e roupas adaptadas, 

recursos que proporcionam mobilidade manual e/ou elétrica, computadores e 

softwares que apresentem estas questões de acessibilidade, equipamentos que 

possibilitam uma comunicação alternativa, auxílios visuais, próteses e órteses, entre 

outros [SANTAROSA, 2007]. 

 

Os serviços são oferecidos de modo profissional aos deficientes objetivando 

auxiliar o uso de um recurso de tecnologia assistiva. Entre os serviços estão: 

avaliações, experimentação e treinamento de novos equipamentos.  Os serviços 

geralmente são utilizados com auxílio de profissionais de diversas áreas, como: 

fisioterapeuta, arquiteto, enfermeiro, engenheiro, entre outros [SANTAROSA, 2007]. 

 

Os recursos tecnológicos surgiram como um dos principais mecanismos de 

auxílio aos portadores de deficiência e vieram para ficar. Desde a invenção do 

Braille não houve algo que provocou tanto impacto na educação, reabilitação e 

emprego quanto o recente desenvolvimento da informática para os deficientes. A 

tecnologia abriu novas oportunidades a esses indivíduos [MONTEIRO, 2007]. 

 

As pessoas devem estar bem esclarecidas quanto ao funcionamento dos 

recursos tecnológicos, e suas reais utilidades, pois muito mais importante que o ter, 

é o saber como fazer, e apenas saberá como fazer aquele que conciliar o 

conhecimento à prática, e o bom censo à criatividade. 

 

A tecnologia é uma ferramenta importante para promover o acesso e o autor 

compara a tecnologia a um banco com três pernas. Para o autor uma das pernas é o 

orientador treinado, a segunda são as soluções encontradas de hardware e software 

e a outra perna é o técnico bem treinado que é responsável por dar continuidade e 

manter tudo no seu pleno funcionamento. Com isso, para que o banco execute bem 

o que ele esta proposto a executar deve haver uma perfeita harmonia entre as suas 

partes, [CAMPBELL, 2004].  
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3.4 Dispositivos e Softwares utilizados pelos Deficientes Visuais 

 

Com a chegada dos recursos tecnológicos aos usuários com deficiência, 

houve uma maior velocidade na execução de suas atividades e no acesso as 

informações por estes usuários. É notório que tais recursos proporcionam diversas 

possibilidades, diminuindo as distâncias e barreiras existentes atualmente.  

 

Para os cegos e deficientes visuais, a tecnologia se tornou o maior aliado 

como meio de inclusão na sociedade e acesso às informações existentes na web, 

porém deve ser destacado que a tecnologia por si só não representa nada.  

 

Para um perfeito aproveitamento da tecnologia está deve ser utilizada em 

parceria e perfeita harmonia entre todas as partes, a tecnologia, o orientador e o 

usuário [DIAS, 2008].  

 

A tecnologia pode oferecer recursos que proporcionem informações a 

respeito do relevo e dos obstáculos, tais como: sintetizadores de voz, recursos com 

marcação em Braille ou efeitos sonoros, software e outros recursos que favorecem o 

acesso à informação [MONTEIRO, 2007]. 

 

E atualmente, principalmente para os deficientes visuais, a tecnologia veio 

realmente para auxiliar cada vez mais a vida do cidadão portador de necessidades 

especiais, tornando imprescindível a sua utilização de agora em diante. 

 

Os responsáveis, por exemplo, pela elaboração dos portais do estado de 

Pernambuco, tenha conhecimento e preocupação de saber como adaptar de uma 

melhor forma as informações para que elas sejam acessíveis aos deficientes visuais.   

 

Os recursos tecnológicos que proporcionam o acesso aos deficientes visuais 

podem ser classificados da seguinte forma:  

 

• Saída de voz; 

• Leitura ampliada; 
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• Saída em braille. 

 

3.4.1 Equipamentos (hardware) que facilitam o acesso aos Deficientes Visuais  

 

Leitura ampliada: 

 

As informações contidas na tela do monitor podem ser ampliadas de dois 

modos: ampliando as imagens ou ampliando a tela. 

 

O ampliador de imagem, mais conhecido como circuito fechado de Televisão, 

possibilita a leitura de informações com uma grande gama de opções para o usuário, 

tais como: ampliar a informação em até 50 vezes o tamanho original, alterar a cor e 

até mesmo o tipo de fundo onde a informação está contida.  

 

O ampliador de tela é uma ampliação da saída do computador, ou seja, 

alterar o monitor atual por outro de maiores dimensões e dessa forma a informação 

sofrerá uma ampliação beneficiando algumas pessoas com visão subnormal.  

 

Terminal Braille:  

 

Instrumento que é ligado ao computador e possui uma régua de células em 

Braille, onde de acordo com as informações que estão sendo lidas ocorre a 

movimentação nas células identificando em Braille o que está sendo lido.  

 

Braille expresso em voz:  

 

Mecanismo que apresenta um conjunto de teclas, onde através delas pode 

ser realizado a edição de textos para uma posterior impressão, pois este 

equipamento pode ser ligado ao computador.  Além da função de editor de texto 

este mecanismo apresenta outras funcionalidades, tais como: transferência de 

arquivos, sintetizador de voz e agenda.  
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Impressoras Braille:  

 

As impressoras em Braille assim como as impressoras convencionais são 

ligadas aos computadores para impressão de informações contidas no computador. 

A diferença é que está impressora imprime as informações em formato de Braille 

para que os deficientes visuais compreendam as informações.  

 

Computador:  

 

Os computadores que existem atualmente podem ser utilizados em conjunto 

com softwares específicos que permitem acesso e operação total pelos deficientes 

visuais.  

 

3.4.2 Aplicativos que facilitam o acesso aos Deficientes Visuais  

 

Para que os portadores de deficiência visual utilizem os computadores com 

total autonomia, os computadores devem ser utilizados em parceria com aplicativos 

que funcionam como Tecnologias Assistivas aos deficientes visuais.  

 

Tais aplicativos são utilizados pelos indivíduos que apresentam perda parcial 

da visão, onde neste caso são utilizados os ampliadores de tela. Ainda são utilizados 

aplicativos pelas pessoas que tem a perda total da visão (cegos) e neste caso são 

utilizados o teclado, o áudio e impressora em Braille.  

 

Para os deficientes visuais os aplicativos mais utilizados são o Magic [MAGIC, 

2008] e o LentePro [LENTEPRO, 2008] para os indivíduos que apresentam perda 

parcial da visão.  Para as pessoas que apresentam perda total de visão são 

utilizados o Jaws [JAWS, 2008], Virtual Vision [VIRTUALVISON, 2008] e Dosvox 

[DOSVOX, 2008]. 
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Magic 

 

Este ampliador de tela foi criado pela empresa Freedom Scientic dos Estados 

Unidos e apresenta uma capacidade de ampliar a informação em até 16 vezes o 

tamanho real, como visto na figura 2, além de possibilitar a alteração de contrate, 

cor, realiza também a interpretação da informação contida na tela com a sintetização 

de voz, [MAGIC, 2008]. 

 

 
Figura 2 – Usuário utilizando o Magic 

 

LentePro 

 

Este aplicativo foi criado pelo Projeto Dosvox e possibilita que as pessoas 

com visão subnormal tenham autonomia em acessar um computador e 

conseqüentemente a web.  Com o uso deste programa as informações são 

ampliadas em até 9 vezes o tamanho original como uma lupa, como visto na figura 

3, e desse modo o individuo com dificuldade de visão terá uma melhor percepção 

quanto a informação que está tentando compreender, [LENTEPRO, 2008].  

 

 
Figura 3 – Uso do LentePro ao acessar o site da ATI 

 

 



___________________________________________________________________________ 

Página  26

Jaws  

 

O Jaws é um leitor de tela que foi desenvolvido pela empresa Freedom 

Scientific e está como um dos leitores de tela mais utilizado em todo mundo. Este 

aplicativo trabalha sobre a plataforma Windows, vide figura 4. Dentre diversas de 

suas funcionalidades estão, [JAWS, 2008] :  

• Suporte ao usuário durante a própria instalação do Jaws através de 

orientação falada; 

 

• O sintetizador de voz fornece suporte a diversas línguas, incluindo o 

Português brasileiro; 

 

• Comentar o que está sendo digitado, as letras e palavras; 

 

• A leitura das informações pode ser feita pela letra, palavra, linha ou texto 

por completo; 

 

• Possibilitar ao usuário o acesso aos sítios como se estivesse em um editor 

de texto; 

 

• Possibilita o controle do mouse para saber qual informação está abaixo do 

mouse e até mesmo para aquelas funcionalidades que dependem do uso 

do mouse; 

 

• Apresenta sintetizador próprio podendo se integrar a sintetizadores 

externos. 

 

 
Figura 4 – Tela inicial do leitor de tela Jaws 
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Virtual Vision  

 

Este programa foi desenvolvido pela Micropower, empresa do Brasil, e assim 

como o Jaws trabalha sobre a plataforma Windows, desde o sistema operacional até 

o navegador. O sintetizador de voz utilizado pelo Virtual Vision tem o melhor 

sintetizador de voz em português existente no mundo.  Dentre as características 

desta ferramenta estão [VIRTUALVISON, 2008]:  

• Assim como o Jaws a leitura das informações pode ser feita pela letra, 

palavra, linha ou texto por completo; 

 

• Também como o Jaws possibilita o controle do mouse para saber qual 

informação está abaixo do mouse e até mesmo para aquelas 

funcionalidades que dependem do uso do mouse; 

 

• Valor acessível e suporte a ferramenta no Brasil; 

 

• Como já mencionado apresenta sintetizador de voz na linguagem 

português; 

 

DosVox  

 

O DosVox é um sistema operacional que foi elaborado pelo Núcleo de 

Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo como 

intuito auxiliar os deficientes visuais a utilizar o computador, como visto na figura 5.  

 

Por ser um sistema operacional ele apresenta uma série de funcionalidades 

(aplicativos) que estão agregados ao Dosvox, tais como [DOSVOX, 2008]:  

 

• Calculadora: calculadora “falada” que contempla as quatro operações 

básicas além de porcentagem e raiz quadrada.  
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• Agenda: agenda “falada” que armazena os compromissos da pessoa ao 

longo dos dias, meses e ano. 

 

• Edição de textos e leitura de textos: editor de textos que emite o som do 

que está sendo digitado e exibe também o que está sendo digitado para 

que um observador que não tenha deficiência visual tenha a possibilidade 

de acompanhar o que está sendo produzido.   

 

• Jogos: diversidade de jogos que o usuário pode compreender através de 

efeitos sonoros produzidos pelo jogo e dentre estes jogos existem: forca, 

paciência, memória e jogo da velha. 

 

• Navegador: Captura todo o conteúdo textual do sítio convertendo em 

efeitos sonoros, porém este navegador ainda apresenta alguns problemas 

como: não conseguir acessar aplicações com SSL, ou seja aplicações 

bancárias.   

 

• Sintetizador de voz: apresenta um sintetizador simples em português 

brasileiro.  

 

 
Figura 5 – Tela inicial do DosVox 
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Capítulo 4 

 
 
 
 
 
 

4   Acessibilidade web 

 

 

 

 

Neste capítulo é contemplada uma fundamentação teórica de 

acessibilidade web e serão abordadas formas de acessibilidade web, 

dificuldade de acesso dos deficientes visuais, definição dos requisitos 

para inserção da acessibilidade nos Portais do Estado e será 

mencionada a Metodologia para Implantação de Portais Acessíveis. 
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4.1 Acessibilidade web 

 

A Internet vem se tornando um importante meio de comunicação e o seu uso 

vem crescendo gradativamente em diversas áreas da sociedade e se tornou um 

mecanismo que prover diversos recursos, tais como: informação, notícias, lazer, 

compras, educação, informações governamentais, meio de interação, serviços. 

 

Em todo o mundo vem crescendo o quantitativo de indivíduos com 

necessidades especiais; e estes indivíduos buscam o direito de ter acesso à 

informação que seja compreendida e apropriada. Os benefícios oriundos da Internet 

devem ser otimizados, reduzindo as exclusões sem que as características gráficas 

ou as funcionalidades sejam “perdidas”. 

 

Em diversas ocasiões a Internet tem uma maior importância para as pessoas 

com necessidades especiais do que para as pessoas que não apresentam essas 

necessidades, possibilitando que esses indivíduos possam romper as barreiras 

tradicionais, onde, por exemplo, uma pessoa deficiente visual tem a possibilidade de 

utilizar a Internet para realizar compras on-line e com isso passam a ter uma maior 

autonomia, sem necessitar da ajuda de um terceiro, desde que o portal de compras 

esteja acessível para o indivíduo, [NUNES, 2002]. 

 

E como pode-se notar hoje na internet, a maioria dos sítios não apresentam 

seu conteúdo de modo acessível, ou seja, as informações estão expostas na 

internet, porém não está acessível a todos.  

 

De acordo com o W3C, a acessibilidade esta ligada ao comprometimento em 

melhorar a qualidade de vida de pessoas idosas e portadores de necessidades 

especiais. Para indivíduos que têm deficiência, se Internet passa a ser acessível 

resulta na entrada e participação destas pessoas na sociedade, [W3C, 2008]. 
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Portanto a acessibilidade web tem como elemento base a flexibilidade da 

informação e a interação correspondente ao modo de exibição das informações.  

Através desta flexibilidade deve ser possibilitado o uso da Internet pelas pessoas 

com deficiência, em situações e ambientes diversos. Dessa forma a acessibilidade 

tem o mesmo significado de aproximação e se torna um modo de propiciar a cada 

pessoa, meios que respeitem a necessidade e preferência de cada um. 

 

De acordo com W3C, diversos problemas de acessibilidade que estão 

vinculados à arquitetura de páginas para web devem levar em conta a possibilidade 

dos usuários estarem utilizando a web em diferentes cenários, logo o usuário pode 

[W3C, 2008]: 

 

• apresentar alguma dificuldade na leitura e no entendimento do conteúdo; 

 

• ter uma velocidade lenta para uso da internet ; 

 

• estar com os olhos, os ouvidos ou mãos ocupados em certo momento e 

querer optar pela forma de acesso a informação; 

 

• utilizar instrumentos portáteis e com isso precisar de uma maior 

flexibilidade; 

 

• ser incapaz de escutar, ver e dessa forma não compreender alguns 

formatos de informações. 

 

A acessibilidade à web promove uma grande participação de pessoas com 

necessidades especiais, mas os projetos que promovem a acessibilidade beneficiam 

também os indivíduos que têm uma infra-estrutura de baixa qualidade ou ambientes 

que não são favoráveis. 

 

A acessibilidade web foi beneficiada com o gradual aumento do acesso a web 

e a autonomia que o computador pode propiciar aos portadores de necessidades 

especiais para a realização de suas atividades. 
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Quanto à acessibilidade deve ser destacado os seguintes elementos, [DIAS, 

2008]:  

 

• como os indivíduos com necessidades especiais podem acessar 

informações disponibilizadas na web; 

 

• e como os programadores podem criar o conteúdo para que esteja 

acessível em dispositivos auxiliares,  

 

A ausência de conteúdos acessíveis nos sítios ocorre principalmente em 

virtude da falta de estruturação dos sítios, provocando uma maior dificuldade para 

navegar e uma desorientação dos usuários. Outro problema está na escolha do 

design que privilegiam algum tipo de experiência estética, imaginando um pleno 

funcionamento das aptidões do ser humano. 

 

A garantia da acessibilidade não é responsabilidade apenas dos 

programadores, mas é um ponto que depende de outros fatores, tais como: 

navegadores, monitores, tecnologias assistivas, leitores de telas. Caso um desses 

fatores funcione de modo inadequado, dificulta o usuário na compreensão da 

informação, [DIAS, 2008].  

 

A acessibilidade deve apresentar os seguintes pontos, [NUNES, 2002]:  

 

• relativo aos usuários: inexistência de qualquer obstáculo que prive o 

usuário em virtude de suas capacidades sensoriais e funcionais. 

 

• relativo à iteração usuário-tecnologia: o portal e/ou sistema deve ter 

independência quanto ao software, a comunicação ou equipamento, como 

também deve ser compatível com os diferentes navegadores, permitindo 

assim uma melhor interação entre o usuário e a tecnologia.  
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• relativo ao ambiente: o acesso não deve estar atrelado apenas ao 

ambiente que ele se encontra. 

 

É notório que as administrações públicas apresentam um importante papel, 

pois elas são obrigadas por lei a fornecer serviço e informação a todos, sem que 

haja discriminação.  

 

Quando o foco do serviço é o cidadão, o valor e a importância da 

acessibilidade aumentam independente do foco da empresa, seja governamental, 

comercial, acadêmico, devendo existir características que proporcionem o acesso a 

todos os indivíduos, [BERNADES, 2008].  

 

Atualmente diversas empresas atinaram quanto à importância da 

acessibilidade e se preocupam em ter seus sítios acessíveis aos portadores de 

necessidades especiais. Mesmo com o entendimento de algumas empresas e 

órgãos públicos quanto à importância, esse assunto ainda é muito novo e a 

tendência é que aumente o interesse com a conscientização da relevância de 

possibilitar o acesso aos deficientes. Esta preocupação tende a crescer quando o 

Governo e as empresas inserirem a questão de acessibilidade como pré-requisito 

aos seus projetos.  

 

Entre os problemas enfrentados quanto à acessibilidade web estão:  

 

• Levar ao entendimento do Governo e das empresas a importância de 

investir na acessibilidade e que eles percebam que a acessibilidade não é 

uma invenção que trará um empecilho ao andamento do projeto e sim um 

grande avanço; 

 

• Levar ao entendimento dos programadores a importância da criação do 

layout e conteúdo de modo acessível, mostrando que eles terão um pouco 

mais de trabalho de criação, porém diminuirá em muito a probabilidade de 

erros e facilitará as manutenções futuras, além claro de tornar as 

informações contidas no portal acessíveis; 
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As alterações e customizações que serão realizadas nos portais quase não 

alteram o custo final do projeto e proporcionam um alcance a um grupo muito maior 

de indivíduos, facilitando o acesso não apenas aos deficientes como também 

tornando o acesso melhor para as pessoas que não apresentam necessidades 

especiais. 

 

Ainda com relação a custo para desenvolver sítios acessíveis, o problema é 

transformar uma página já criada e fazê-la acessível. Se desde o início se 

desenvolve tendo a acessibilidade na mente, reduzem-se muitos gastos. A 

acessibilidade nos portais não é um problema desde que seja previsto no início do 

planejamento do projeto, ou seja, seja pensada a questão da acessibilidade no início 

da concepção do portal e não após iniciado o seu desenvolvimento, [BERNADES, 

2008]. 

 

4.2 Desenvolvimento da Acessibilidade web 

 

O termo acessibilidade relacionado a web é recente em todo o mundo e esse 

trabalho foi iniciado nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Em 1998 os Estados 

Unidos criou a Seção 508 que é uma lei impondo aos órgãos federais que suas 

informações estejam acessíveis as pessoas com necessidades especiais [SECTION 

508, 1998].  

 

De acordo com esta lei a inacessibilidades das informações impacta na 

possibilidade do indivíduo utilizar esta informação de modo fácil. Com a criação da 

Seção 508 houve o incentivo para o surgimento de tecnologias que ajudem as 

pessoas com necessidades especiais a romper as barreiras.   

 

Na União Européia, foram desenvolvidos trabalhos de investigação e 

desenvolvimento tecnológico que abordou as necessidades e os requisitos das 

pessoas com necessidades especiais [COMISSÃO EUROPÉIA, 2001]. 
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Com o objetivo de possibilitar uma maior parcela da população a web mais 

acessível, o W3C (World Wide Web Consortium), que é um comitê composto por 

diversas empresas, fundou o WAI (Web Accessibility Initiative). Dentre as atividades 

do WAI está a existência e manutenção de grupos de trabalhos que visam definir 

diretrizes para certificar que os conteúdos web estejam acessíveis àquelas pessoas 

que necessitem de uma condição especial de acesso às informações [W3C, 2008].  

 

Como principal fruto do trabalho deste grupo foi gerado o WCAG 1.0 (Web 

Content Accessibility Guidelines) que é uma das principais referências quanto à 

acessibilidade no mundo.  

 

No Brasil merecem destaque os seguintes pontos:  

 

• O trabalho do comitê CB-40 da ABNT, que promove a normatização da 

acessibilidade, existente desde os espaços físicos até as áreas na 

internet; 

 

• Grupo de trabalho do Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico, 

mais conhecido como e-MAG; 

 

Diversos grupos como o W3C/WAI e grandes empresas como a IBM e a 

Microsoft estão pesquisando objetivando uma sociedade onde todos seus membros 

se sintam inseridos no meio e para isso estão investindo bastante na acessibilidade 

web, buscando entre outros pontos; 

 

E com isso o deficiente se sentirá cada vez mais estimulado a navegar na 

web e ter acesso às informações e serviços que ele tenha vontade de acessar e 

tomar conhecimento.  
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4.3 Componentes essenciais à acessibilidade web  
 

 

Para que os portais se tornem acessíveis aos deficientes deve existir um 

relacionamento entre os diferentes componentes, desde o desenvolvimento até a 

interação web, como visto na figura 6 [SANTOS, 2006].  

 

 
Figura 6 – Interação entre diversos componentes [W3C, 2008] 

 

 

Com isso existem dependências relevantes entre os componentes e deve 

haver o relacionamento entre eles para a web se tornar acessível. Baseando-se no 

caso de referência textual para as imagens podemos citar as seguintes 

dependências:  

 

• O programador fornece um elemento textual correspondente à imagem; 

 

• Através do uso de ferramentas de construção, o programador tem um 

facilitador para prover tais elementos textuais;  

 

• Com o uso das ferramentas de validação é executada a validação quanto 

ao uso de elementos textuais correspondentes as imagens;  

 

• As tecnologias assistivas propiciam aos usuários acessarem aquela 

informação que está com o elemento textual correspondente;  
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• Os usuários irão acessar o conteúdo existente no Portal através do uso da 

tecnologia assistiva sempre que necessário;  

 

A medida que ocorre a implementação da acessibilidade em um destes 

componentes, é notado com um maior destaque a implementação ocorrida nos 

demais.  

.  

Figura 7 – Ciclo de elaboração de um sítio, adaptada [W3C, 2008] 

 

Quando os navegadores, as ferramentas e as tecnologias assistivas suportam 

alguma facilidade de acesso, o usuário se sente motivado como apto na utilização e 

os programadores incentivados a implementar tais facilidades no conteúdo 

produzido, formando dessa forma um ciclo de dependência, como visto na figura 7 e 

nos pontos a seguir: 

 

• Quando o programador tenta agregar uma facilidade ao conteúdo 

produzido, o programador necessita que a ferramenta proporcione esta 

facilidade para a construção que será realizada;  

 

• Com a ferramenta sendo mais simples, o programador se sente mais 

motivado a tornar o conteúdo mais amigável e simples. 

 

Como foco do trabalho é a acessibilidade aos deficientes visuais, serão 

apresentados a seguir tópicos que descrevem dificuldades desses indivíduos em 

acessar os Portais. 
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4.4 Acessibilidade web para Deficiência Visual 
 

Mesmo com o entendimento quanto à importância de atender todos os 

indivíduos, independente de sua necessidade, os portadores de necessidades 

especiais visuais são os que apresentam maior dificuldade no acesso referente à 

acessibilidade web, [DIAS, 2008].  

 

Com o grande avanço que temos da tecnologia, onde a cada dia surge uma 

tecnologia nova, um novo framework, uma nova técnica, tem-se a capacidade de 

criar objetos cada vez mais bem elaborados referente ao campo visual e com isso a 

dificuldade dos indivíduos com deficiência visual em ter acesso a tais informações 

vem aumentando.  

 

A seguir serão citados alguns pontos que impactam e dificultam o acesso aos 

indivíduos que apresentam deficiência visual, desde os totalmente sem visão até os 

daltônicos: 

 

4.4.1 Obstáculos aos cegos 

 

Nos Portais institucionais existem pontos que prejudicam o acesso à 

informação pelos cegos e estes são apresentados a seguir: 

 

• Não correspondência textual das imagens que estão contidas no conteúdo 

e dessa forma os usuários cegos não compreenderão qual o siginificado 

das imagens e assim leitores de tela não irá captar as informações e 

repassá-las para o usuário;  

 

• Os vídeos exibidos nos portais não apresentam um equivalente textual ou 

sonoro e assim como no item anterior o leitores de tela não conseguirão 

compreender as informações;  

 

• Uso de tabelas de modo inadequado, por exemplo, para elaboração do 

layout das páginas, pois o deficiente visual quando se depara com uma 
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tabela ele espera ter acesso a dados e não apenas uma tabela para criar 

um layout; 

 

• Uso de tabelas de dados sem equivalência textual ao que se refere cada 

coluna ou linha, pois o usuário com deficiência visual precisa ter uma 

melhor orientação em como navegar pela tabela; do que se trata os dados 

contidos na tabela; 

 

• Uso de navegadores que não dão suporte a teclado, pois os indivíduos 

com deficiência visual não utilizam o mouse para acessar os portais e sim 

navegam pelos portais com auxílio do teclado;  

 

Para solucionar estes problemas deve existir, para o caso do cego, uma 

perfeita tradução (equivalência) dos serviços ou itens existentes nos Portais. 

 

4.4.2 Obstáculos aos usuários com baixa visão 

 

Existem barreiras nos Portais institucionais que dificultam o acesso à 

informação pelos usuários que apresentam baixa visão e dentre estes dificultadores 

estão:  

 

• Elaboração das páginas dos portais com uso de unidades absolutas e não 

relativa, impedindo dessa forma que a página seja ampliada sem ocorrer 

desconfiguração;  

 

• Páginas que foram elaboradas com layout de modo inadequado e com a 

ampliação o conteúdo perde a estrutura inicial;  

 

• Uso de imagens ou conteúdo com um baixo contraste;  

 

• Exibição de textos que são construídos como imagens e com a ampliação 

desta imagem a informação é ampliada, porém por não se tratar de um 
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texto, não ocorrem as quebras da linha para facilitar o entendimento do 

conteúdo;  

 

Logo deve ter-se a preocupação na elaboração do layout e conteúdo dos 

Portais com usuários que necessitam de ampliação do conteúdo existente. 

  

4.4.3 Obstáculos aos usuários com daltonismo 

 

Por último estão os usuários que são portadores de daltonismo e também 

apresentam alguns problemas no acesso aos portais, como citado a seguir:  

 

• Utilização da cor única como referência ao conteúdo, ou seja, o acesso a 

informação através apenas da cor, por exemplo: para acessar as noticias 

clique no link vermelho, com isso o usuário com daltonismo não irá ter 

acesso a esta informação;  

 

• Coloração do fundo e fonte com contrastes não corretos, ou seja, as cores 

utilizadas entre o fundo e as fontes dos portais serem apresentadas de 

modo que permite a compreensão das informações dos usuários com 

daltonismo;  

 

Para tratar esses problemas as informações contidas nos Portais não devem 

estar representadas apenas levando em consideração as cores. 

 

4.5 Metodologia para Implantação de Portais Acessíveis de Acordo 
com as Particularidades Institucional 

 

Na literatura existente a questão da implantação de Portais acessíveis tem-se 

a preocupação apenas com a fase de definição dos requisitos técnicos, não havendo 

a preocupação com outras etapas que devem ser definidas para se obter o sucesso 

na implantação de um Portal acessível.  
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Com isso criada uma metodologia que leva em consideração diversas fases 

que são importantes para o sucesso de um portal acessível, diferentemente do que 

é pensado no mundo e mesmo no Brasil, onde é pensado apenas na fase de definir 

um padrão de requisitos de acessibilidade, não levando em conta outros pontos 

(fases) que devem existir para que portal seja acessível.  

 

Para elaboração de Portais acessíveis foi elaborada uma metodologia para 

elaboração, onde alguns pontos deverão ser executados nas Instituições (Secretaria 

do Estado ou Órgão) que se decidir em desenvolver um Portal acessível e outros 

pontos que deverão ser executado uma única vez na Região (Estado da Federação), 

como exibido na figura 8. 

 

 

 
Figura 8 – Fases da Metodologia de Implantação – Portal Acessível 

 

4.5.1 Definição do Patrocinador 

 

Para o sucesso da implantação de um Portal acessível é imprescindível a 

definição do Patrocinador deste projeto na Instituição, alguém que visualize a 

elaboração do Portal de modo Acessível como benefício tanto para própria 

instituição, como para a sociedade.  

 

Para convencer o Patrocinador quanto à importância da elaboração do portal 

com acessibilidade, podem ser explicitado para ele alguns aspectos, entre eles:  
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Aspectos sociais 

 

A internet é um mecanismo de fornecimento de informações para o cotidiano 

das pessoas, para uso nos estudos, no trabalho e como ferramenta que facilita a 

comunicação entre os indivíduos.  

 

Quando um portal é criado sem atender os padrões de usabilidade e 

acessibilidade, este terá vários obstáculos, fazendo com que seu conteúdo seja 

“acessado” por um menor número de pessoas.  

 

Com isso, é importantíssimo que a web seja acessível para que não ocorra a 

exclusão de pessoas com deficiência, incentivando a inclusão na sociedade e a 

igualdade de oportunidades de acesso às informações contidas na web.  

 

Não apenas os usuários deficientes, mas todos aqueles que enfrentam 

dificuldades são favorecidos, como os idosos e até mesmo usuários que tem uma 

conexão lenta da internet ou ainda utilizam os navegadores menos utilizados.  

 

O governo e as empresas se preocupando em tornar seus portais acessíveis 

causarão uma ótima imagem diante da sociedade e assim demonstrarão sua 

responsabilidade social. 

 

Aspectos técnicos 

 

Ao desenvolver os portais utilizando as normas de acessibilidade, o Governo 

e as empresas terão um grande avanço e vantagem, pois irá facilitar a classificação 

dos portais nos buscadores, facilitar a manutenção do portal e do seu conteúdo, e 

ainda será compatível com uma maior quantidade de tecnologias.  

 

As normas de acessibilidade facilitam as atividades dos programadores que 

são responsáveis pela criação e manutenção dos portais. Os padrões utilizados 

estruturam de um melhor modo o código, e dessa forma o encontro de erros se torna 

mais fácil e também o esforço para solucionar tais problemas. 
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Outro ponto relevante é com relação à independência do dispositivo para 

exibição do portal e com isso o portal pode ser acessado pelos computadores 

pessoais e pelos equipamentos móveis e / ou portáteis e uma vez que o modo de 

acesso à web vem crescendo através de dispositivos móveis, quem investir nos 

padrões de acessibilidade estará preparado para novas tecnologias e para que seu 

portal seja acessado através de dispositivos portáteis. 

 

Aspectos financeiros 

 

Com a preocupação de aplicar as técnicas de acessibilidade ocorrerá o 

aumento de acesso do público e uma diminuição dos custos de manutenção do 

portal, pois os portais serão elaborados seguindo um padrão e dessa forma facilitará 

futuras manutenções. 

 

As vantagens técnicas estão diretamente relacionadas com as vantagens 

financeiras, onde estruturas com uma melhor organização e simplicidade reduzirão 

os custos de manutenção. Quando se utilizam recursos de acessibilidade as páginas 

são acessadas de modo mais rápido, economizando a banda de servidores de 

hospedagem e até mesmo a configuração do servidor pode ser simplificada em 

virtude da simplicidade e tamanho das páginas.  

 

Aspectos legais 

 

Com a adoção da internet como meio de comunicação em diversas 

instituições, surgiu a necessidade da criação de leis sobre acessibilidade. Esta 

atitude tem como finalidade a eliminação dos obstáculos e aumentar a quantidade 

de usuários que possam utilizar a tecnologia para interação e para seu próprio 

beneficio.  

 

Com o intuito de atender a um número maior de usuários, é imprescindível 

que haja a unificação de padrões e com isso o conhecimento das exigências legais 

para acessibilidade em cada país ou local será importante para as organizações e 

os cidadãos.  



___________________________________________________________________________ 

Página  44

 

4.5.2 Estudar Tecnologias e Padrões Internacionais  

 

 

Deve ser realizado um estudo das principais tecnologias assistivas e dos 

padrões de acessibilidade existentes, para com base nos estudos realizados dos 

padrões, estabelecerem os padrões que retratam as expectativas da realidade local. 

 

Dentre as principais tecnologias que auxiliam as pessoas com necessidades 

especiais, estão leitores de tela, sintetizadores de voz, ampliadores de tela, entre 

outros. 

 

Dentre os principais padrões de acessibilidade web, estão às normas da W3C 

e as Normas Irlandesas. 

 

4.5.3 Especificar Padrão Institucional (realidade local)  

 

 

Com base no estudo realizado dentre os padrões e tecnologias 

internacionais, deve ser especificado um padrão (modelo) que se adapte a realidade 

local, isto é, que atenda as expectativas da sociedade daquela região e ou a 

instituição tem a possibilidade de atender. 

 

Com base nos principais problemas enfrentados pelos indivíduos que 

apresentam deficiência visual e atrelado aos padrões internacionais estudados, deve 

ser contemplado quais os requisitos técnicos necessários para que os deficientes 

visuais tenham acesso às informações contidas nos Portais. 

 

4.5.4 Validação dos Padrões Institucionais 

 

 

Após a elaboração do padrão Institucional, que representa uma realidade 

local, deve existir a validação destes requisitos pelos representantes dos portadores 

de necessidades especiais, que são: a Associação Regional de Cegos e a 
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Secretaria ou Órgão que tem como objetivo a formulação, execução e avaliação, em 

conjunto com a sociedade e outras instâncias governamentais, de políticas públicas 

integradas na área de desenvolvimento social e direitos humanos que transformem a 

realidade social do cidadão. 

 

Deve haver um comprometimento da Associação e do Governo quanto ao 

aceite dos padrões firmados e também das pessoas responsáveis pelo 

desenvolvimento dos Portais, onde estes terão que respeitar os requisitos definidos.  

 

4.5.5 Levantamento de Requisitos do Portal 

 

 

O levantamento de requisitos é umas das partes mais importantes no 

processo de elaboração de um Portal. É relevante entender de fato o que o cliente 

deseja e quais as regras existentes.  

 

Para efetuar uma correta identificação dos requisitos é necessária a 

realização das seguintes atividades: 

 

• Compreensão do domínio (objetivo), onde o analista deve entender 

qual o objetivo da instituição e conseqüente o objetivo do Portal, pois 

quanto maior o entendimento a respeito do objetivo, melhor será a 

troca de informações entre as partes interessadas;  

 

• Identificação dos envolvidos no Portal: os usuários que estão 

envolvidos (interessados) no Portal devem ser identificados, tanto os 

usuários que solicitaram a demanda como também aqueles usuários 

de irão gerir o Portal; 

 

• Coleta: refere-se ao levantamento junto ao cliente dos requisitos 

desejados ao Portal. 

 

É importante lembrar que os requisitos do Portal respeitem os critérios 

técnicos de acessibilidade. 
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Devem ser levantados quais requisitos o cliente deseja que exista em seu 

Portal, como: o Portal será apenas descritivo ou terá uma maior interatividade com o 

usuário; quais serviços irão compor a página principal do Portal, visto que a página 

principal representa a identidade da instituição; quais serviços irão compor os 

demais itens de menu do sítio; o conteúdo será apenas textual, haverá imagem. 

Logo deve se ter um completo entendimento do que representará o Portal. 

 

4.5.6 Implementação do Portal 

 

 

Os programadores (responsáveis pela elaboração dos Portais), os gestores 

de conteúdo (responsáveis por manter os conteúdos existentes nos Portais), e até o 

próprio Governo, alegam alguns problemas para inclusão da acessibilidade em seus 

Portais, os quais podem ser contornados como visto a seguir [DIAS, 2008]:   

 

• Preocupação com o custo (tempo e financeiro) do desenvolvimento do 

Portal web acessível: 

 

Caso a preocupação com a acessibilidade ocorra desde o inicio do projeto de 

desenvolvimento do Portal, o custo tanto financeiro como de esforço para 

desenvolvimento de modo acessível é praticamente desconsiderável; 

 

• É difícil para um programador construir um portal acessível: 

 

Não é complicado para um programador se capacitar para construir portais 

acessíveis. Não é necessário ser um grande conhecedor de HTML 

(HyperText Markup Language) e CSS (Cascading Style Sheets) para 

conseguir desenvolver páginas acessíveis. O programador pode aplicar as 

técnicas de acessibilidade e com isso irá aperfeiçoar e produzir os portais 

com uma arquitetura mais correta; 
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• Um Portal acessível se torna sem graça às pessoas consideradas 

normais: 

 

Muitas pessoas entendem de modo errado que para tornar os portais 

acessíveis, estes portais irão perder a qualidade para atender os recursos de 

acessibilidade. Porém isto está errado, pois além de poder elaborar os itens 

usualmente desenvolvidos, poderá elaborar itens acessíveis e os itens usuais 

de um modo que tenha uma melhor usabilidade no portal; 

 

• As tecnologias assistivas solucionam sozinhas as dificuldades de 

acessibilidade: 

 

As tecnologias assistivas por si só não resolvem os problemas de 

acessibilidade, pois por melhor que seja a tecnologia ela irá apenas traduzir 

para a pessoa as informações contidas no portal. Porém caso o programador 

não tenha desenvolvido o portal de modo acessível, a tecnologia assistiva 

não conseguirá interpretar a informação; 

 

Com base nos padrões institucionais definidos e o levantamento dos 

requisitos concluído, será iniciado o desenvolvimento do Portal. 

 

Nesta etapa será elaborada uma proposta gráfica, que servirá como protótipo 

para aprovação do Patrocinados e dos interessados no Portal. 

 

Após aprovação da proposta gráfica será iniciado de fato o desenvolvimento 

do Portal, ou seja, a codificação pelos programadores daquele material que foi 

aprovado. Nesta etapa será elaborado um cronograma de atividades com prazo de 

entrega de artefatos para que tanto o patrocinador como os interessados no Portal 

possam acompanhar o andamento do Projeto. 

 

Com o acompanhamento dos artefatos e entregas realizadas, serão 

executadas validações (testes) das etapas concluídas, por parte da equipe técnica e 

dos interessados.  
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Após finalização e validação do desenvolvimento do escopo definido, será 

efetuado um atesto pelas partes interessadas e pelo patrocinador do projeto 

informando que o Portal está de acordo com o escopo definido. 

 

 

4.5.7 Validação e Testes de Usabilidade 

 

Após a implementação do Portal é importante que ocorra uma validação 

quanto à aderência dos requisitos técnicos de acessibilidade e de testes de 

usabilidade.  

 

Mesmo com todos os gastos utilizados em tecnologia é importante que o 

acesso e a satisfação do usuário sejam alcançados. Assim a usabilidade atua como 

peça fundamental para validar o acesso e reação dos indivíduos aos serviços 

contidos nos Portais.  

 

Para realizar a validação dos requisitos técnicos foram desenvolvidos 

softwares que avaliam o nível de acessibilidade em que portal se encontra. Estes 

programas avaliam o sítio e ao final apresentam relatórios com os problemas e os 

pontos de atenção quanto à acessibilidade do sítio validado.  

 

Validação Requisitos Técnicos:  

 

Contudo é importante salientar que tais programas não testam o sítio em sua 

completude, pois tem certas situações que o programa não tem a capacidade de 

validar, tais como: 

 

• se o tamanho da fonte se está acessível; 

 

• se o conteúdo encontrasse claro e simples; 

 

• se a equivalência textual dos elementos não textuais retrata corretamente 

o que o elemento não textual quer representar, por exemplo: tem-se uma 
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imagem de um protesto dos médicos e no equivalente textual é colocado 

que aquilo se trata de descreve a torcida em um jogo de futebol, com isso 

pode-se notar que o equivalente textual não representa de fato o que a 

imagem estava querendo repassar; 

 

• se o contraste entre a cor do fundo e do texto; 

 

Estes exemplos citados acima são alguns pontos em que o validador 

automático não consegue sozinho avaliar por completo a acessibilidade de um 

portal. 

 

As ferramentas de validação automática (validadores automáticos) verificam a 

sintaxe existente nas páginas, por exemplo, CSS e HTML. Com a sintaxe feita de 

modo correto ocorre uma diminuição dos problemas relativos à acessibilidade.  

 

Logo os validadores indicam apenas os problemas resultantes de sintaxe 

inadequada, onde, por exemplo, ele valida se para determinada imagem foi inserida 

uma equivalência textual. Porém caso o validador verifique que foi inserido um 

equivalente textual para imagem, não é garantido que aquela informação está 

acessível, pois o validador não garante que o equivalente textual representa de fato 

o que está sendo exibido na imagem.  Com isso alguns validadores colocam em 

seus resultados alguns questionamentos que devem ser validados de modo manual 

relativo a essas questões mais subjetivas. 

 

Os mecanismos de avaliação auxiliam a avaliar a acessibilidade dos portais 

indicando qual a sua conformidade com uso de validação automática, auxiliando 

desse modo a revisão dos pontos que deve ser realizado manualmente [DIAS, 

2008].   

 

Estas ferramentas destacam erros quanto ao layout das páginas que 

dificultam o acesso ao sítio. Outro ponto importante é que estes mecanismos 

lembram pontos de atenção que devem ser validados de modo manual. 
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Os avaliadores automáticos podem ser utilizados para objetivos distintos 

dependendo do que o usuário irá avaliar e qual o grau de competência destes 

usuários que irão avaliar. As ferramentas apresentam algumas características que 

auxiliam os usuários a executarem diferentes atividades durante a avaliação, tais 

como: a geração dos relatórios e a avaliação acompanhada dos pontos de 

acessibilidade. 

 

Para identificar qual avaliador deve ser utilizado algumas características 

devem ser analisadas, tais como:  

 

• Verdade: analisar o quanto os resultados apresentados pelo mecanismo 

representam a verdade;  

 

• Pontos de validação: número de pontos de validação que a ferramenta 

valida de modo adequado;  

 

• Sugestão: analisar o quanto à ferramenta orienta os responsáveis pela 

elaboração do portal na correção dos pontos que não estão acessíveis no 

sítio. 

 

As ferramentas podem ser classificadas em 2 (duas) categorias, geral e 

sugestão: 

 

• Geral: os testes são realizados levando em conta uma série de requisitos 

que devem ser atendidos referentes à acessibilidade, ou seja, é realizada 

uma varredura geral no portal, identificando os pontos que atenderam a 

acessibilidade e os pontos que falharam;  

 

• Sugestão: após ser realizada a varredura no portal e serem identificados 

os pontos que não se encontram acessíveis, a ferramenta sugere para o 

autor a como solucionar tais problemas. 
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Os mecanismos de avaliação auxiliam a determinar se o sítio está acessível e 

dessa forma reduzir o tempo e esforço necessários para realizar a avaliação. Os 

avaliadores podem auxiliar os usuários a se precaver quanto aos obstáculos 

existentes à acessibilidade e a superar os problemas encontrados e com isso a 

qualidade dos portais aumentará significativamente.  

 

Segundo o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), a 

validação da acessibilidade dos portais deve ser realizada através de ferramentas e 

da revisão humana. Os mecanismos automáticos são mais rápidos na obtenção da 

validação, contudo não têm a capacidade de encontrar todos os pontos de validação 

da acessibilidade. Com o auxílio da avaliação humana pode ser garantida a clareza 

do conteúdo e a facilidade quanto à usabilidade do sítio [SERPRO, 2008]. 

 

Validação Usabilidade: 

 

 Para garantir a usabilidade dos Portais é sugerido que seja realizado testes 

de usabilidade.  

 

A usabilidade identifica a qualidade do acesso e da interação entre o Portal e 

o usuário, onde a qualidade está relacionada a alguns pontos, tais como: facilidade 

no aprendizado, facilidade de memorização no acesso as informações e prevenção, 

com o objetivo de diminuir os erros por provocados pelos usuários [NIELSEN, 2007).  

 

Os testes de usabilidade é uma atividade onde usuários representativos 

avaliam o quanto determinado produto está com relação aos requisitos de 

usabilidade, tendo diferentes propósitos que envolvem tipos de tarefas, entrevistas, 

inspeções e performance, com o objetivo de encontrar problemas de usabilidade e 

realizar sugestões para solucionar estes problemas.  

 

Estes problemas podem ser definidos como um item do Portal ou pleito do 

usuário que transforma o portal em algo ineficiente, de difícil acesso, desagradável.   
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4.5.8 Implantação do Portal 

 

 

Este ponto em diversas instituições é entendido como a finalização do Portal 

e a entrada em ambiente de Produção do Portal, porém este entendimento está 

totalmente errado. Com isso diversos Portais Institucionais são desacreditados. 

 

A implantação de um Portal está além do que foi citado acima, vai desde a 

entrada em ambiente de Produção do Portal até mesmo o acompanhamento da 

implantação do Portal. 

 

Deve ser realizado um cronograma de treinamento dos principais gestores do 

Portal, que ficarão responsáveis pela manutenção do conteúdo existente no Portal. 

Neste treinamento será informado como o gestor deve atualizar o conteúdo do 

Portal. 

 

Além da capacitação em como atualizar o conteúdo, deve haver um trabalho 

de sensibilização quanto ao atendimento dos requisitos de acessibilidade no Portal, 

pois existem alguns requisitos que os gestores de conteúdo ficarão responsáveis por 

estar atentos em atender. 

 

Após a capacitação será assinado pelo gestor de conteúdo um termo de 

responsabilidade, onde ele confirma está apto a atualizar o conteúdo do Portal e a 

seguir os padrões de acessibilidade definidos para a região. 
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Capítulo 5 
 
 
 
 
 

5   Metodologia Aplicada no Estado de 
Pernambuco - Portais Institucionais 

 

 

 

Neste capítulo, será apresentada a aplicação da Metodologia para 

inserção de acessibilidade dos Portais de Pernambuco. Serão 

apresentadas as fases da metodologia e como cada fase foi tratada em 

Pernambuco. Na fase de implementação é apresentada uma série de 

exemplos, apresentado de modo didático e simples, como superar 

estes obstáculos, com o objetivo de orientar tanto as pessoas 

responsáveis por projetar e elaborar os sítios, como também os 

usuários responsáveis por manter o conteúdo do portal no futuro.  
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5.1 Considerações Iniciais 
 

 

Vale salientar que no Estado de Pernambuco não existia a preocupação com 

outras fases que compõe a implantação da acessibilidade em um Portal, existindo 

apenas uma preocupação com os requisitos técnicos, porém como visto na 

Metodologia existem outras fases que são chaves para o sucesso da implantação do 

Portal. 

 

A seguir serão descritas as fases da metodologia e como cada fase foi tratada 

em Pernambuco. 

 

5.2 Definição do Patrocinador 

 

O patrocinador é tem papel fundamental para o sucesso da implementação do 

Portal. E para o Estado de Pernambuco temos como principal Patrocinador o próprio 

Governado do Estado, que tem como um dos objetivos do seu Governo a inserção 

das pessoas com necessidades especiais na sociedade. Foram apresentados para o 

patrocinador aspectos sociais e legais que seriam atendidos com a adoção desta 

medida. 

 

O Governo é um importante patrocinador para as Instituições e para o próprio 

cidadão, pois como esse é um “desejo” do próprio Governo, as Instituições são 

incentivadas a promover a acessibilidade aos deficientes visuais em seus Portais 

Institucionais. 
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5.3 Estudar Tecnologias e Padrões Internacionais 

 

Para o Estado de Pernambuco foram estudados alguns padrões Internacionais  

e foram eles: 

Padrão da W3C: 

 

O W3C (WWWC - World Wide Web Consortium), através de seu departamento 

WAI (Web Accessibility Initiative) elaborou um conjunto de diretrizes e estas 

orientam como tornar o conteúdo das páginas da web acessível a pessoas com 

deficiência [W3C, 2008].  

 

O grupo WAI menciona que a utilização destas diretrizes tornará o acesso mais 

fácil não apenas para os portadores de necessidades especiais, mas para todos, 

independente dos agentes dos usuários utilizados: navegadores comuns, 

sintetizadores de voz, celulares, ampliadores de tela, leitores de tela.  

 

Norma Irlandesa: 

 

A norma Irlandesa foi elaborada pela Autoridade Nacional para a Deficiência 

(National Disability Authority - NDA), a qual seguiu padrões do Grupo de Iniciativa de 

Acessibilidade da Internet (Web Acessibility Inititive - WAI). 

 

Com o objetivo de facilitar o entendimento a NDA inclui os seguintes pontos:  

 

• Orientação para cada diretriz; 

• Listagem simplificada das diretrizes. 

 

5.4 Especificar Padrão Institucional (realidade local)  

 

Com base nos padrões estudados no item anterior foi definido um conjunto de 

requisitos técnicos com o objetivo de promover o acesso dos deficientes visuais aos 

Portais Institucionais do Estado de Pernambuco. 
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Este padrão foi definido levando em consideração os padrões estudados e os 

principais problemas enfrentados pelos usuários com deficiência visual, como visto 

no item 4.4.  

 

Os itens que compõe o padrão institucional serão apresentados a seguir: 

 

5.4.1. Equivalência textual para os elementos não textuais do Portal 

 

As informações não textuais, tais como: imagens e animações, contidas nos 

portais devem ser apresentadas de alguma forma de modo textual e esta descrição 

deve ser equivalente, ou seja a descrição equivalente deve transmitir exatamente o 

que corresponde ao que o objeto está transmitindo. Para inserir estas informações 

equivalentes, os recursos mais utilizados são o “alt” e o “longdesc” que serão 

detalhados a seguir.  

 

Entre os exemplos de componentes não textuais existentes encontrados mais 

frequentemente nos portais, estão: imagens, animações, filmes e sons. As imagens 

existentes podem resultar de manipulações de fotografias e enchimentos coloridos, 

por exemplo. Porém as imagens podem representar também desenhos de texto de 

títulos, botões e logotipos e nestes casos não são apenas texto.  

 

Caso os elementos não textuais sejam apresentados com equivalência 

textual, o leitor de tela conseguirá captar as informações e repassar para o usuário, 

caso contrário o leitor de tela não informará ao usuário as informações para que o 

usuário tenha acesso ao conteúdo.  

 

Para uma parcela dos usuários o único modo de acessar o conteúdo dos 

portais é através de texto. No caso dos deficientes visuais, que não conseguem ou 

apresentam imensa dificuldade de entender informações contidas em imagens, é 

extremamente importante a correspondência da informação em modo textual. Caso 

os títulos das paginas, atalhos, botões e links sejam apresentados como imagens 

para ter um melhor efeito visual, os usuários com problemas visuais não terão 

acesso a estas informações e perderão informações importantes para sua 

navegação no Portal. As informações que são apresentadas em figuras, fotos, 
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gráficos devem apresentar uma descrição correspondente de modo textual, caso 

contrário não terão acesso a esse conteúdo.   

 

 

É importante destacar que além de ter uma equivalência textual para 

elementos não textuais, esta equivalência não deve ser apenas um “simples texto”. 

A descrição textual deve transmitir para os usuários o que de fato representa aquele 

elemento e não apenas inserir um simples texto, para que o usuário se sinta como 

estivesse vendo aqueles elementos, no caso dos deficientes visuais.  

  

Deve ser utilizado o atributo “ALT” para elementos não textuais, tais como 

figuras, fotos, gráficos e botões, especificando a correspondência textual com a 

utilização do elemento “ALT” (alternativo).  

 

Com relação ao texto contido na descrição do elemento “ALT”, deve ser 

repassadas informações textuais correspondentes aos objetos. Caso não seja 

repassado com clareza o significado do que representa aquele objeto não textual, o 

uso do elemento não terá utilidade.  Relacionado às imagens utilizadas com links, o 

texto utilizado no “ALT” para descrever a referência equivalente deve conter uma 

informação que represente com clareza o significado e destino daquele link.  

 

Para aquelas imagens que não transmitem nenhuma informação, ou seja, são 

utilizadas apenas por questão de estética (topo dos portais, por exemplo), deve ser 

utilizado o atributo ALT vazio (Alt= “ “) para que o leitor de tela leia esta informação e 

o usuário saiba que aquela informação não é significativa. É importante destacar que 

o elemento Alt vazio (Alt = “ “) é diferente de elemento Alt = “”, que não apresenta 

espaço e nenhum caracter, logo não é um atributo Alt vazio, mas sim nulo. Os 

leitores de tela ignoram o atributo Alt vazio e então estas informações são 

descartadas pelo leitor. 

 

Para informações complexas não é recomendado o uso do atributo Alt e 

nesse caso é sugerida a utilização do elemento longdesc, onde, por exemplo, é 

gerado um gráfico a respeito dos tipos de deficiência existente no Brasil. Nesse caso 

pode ser utilizado o atributo Alt para informar ao usuário que aquele gráfico está 
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retratando a relação dos tipos de deficiência no Brasil, porém caso queira ser 

transmitido um maior detalhamento quanto àquelas informações contidas no gráfico 

deve ser utilizado o longdesc, onde o longdesc irá direcionar o usuário para uma 

nova página e nesta nova página terá uma melhor estruturação e detalhamento dos 

dados.  

 

Estes pontos acima mencionados podem ser validados da seguinte forma:  

 

Cancelar no navegador a exibição das imagens do portal e com isso a página 

será exibida sem as imagens e no local em que as imagens seriam exibidas será 

apresentado o texto inserido no atributo Alt relativo a cada elemento não textual. 

Com a exibição da equivalência textual para cada elemento será possível realizar a 

validação se aquela informação representa de fato a realidade passada pelo 

elemento não textual.  

 

Um outro tipo de validação que pode ser feita é através do uso de validadores 

automáticos com relação ao elemento Alt, porém estes validadores não têm como 

representar se aquela equivalência textual inserida representa de fato o que estava 

querendo ser transmitido.  

 

5.4.2. As informações não devem se basear apenas na percepção de cores 

 

É extremamente útil o uso da cor como meio de prover informações, contudo 

a cor não deve ser a única forma de transmitir o que se deseja repassar, ou seja, o 

acesso às informações deve ser promovido de outra forma além do acesso provido 

com a cor. 

 

Alguns usuários apresentam problemas quanto à percepção de cores e entre 

estes problemas estão: o uso de monitor com qualidade baixa ou monocromática, ou 

ainda o usuário possuir daltonismo. Outra dificuldade dos usuários em captar 

informações é quando são utilizadas algumas combinações de cores que dificultam 

o entendimento, como é o caso do uso de uma cor da fonte muito próximo da cor de 

fundo, dificultando o entendimento.  
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Devem existir rótulos ou símbolos nos links gráficos e/ou botões para informar 

qual a sua função. Os rótulos devem ser exibidos de modo textual de modo que 

informe de fato a associação ao botão ou link gráfico.   

 

Com relação aos links deve ser informado além das cores características de 

determinado grupo de links, alguma informação que transmita com maior clareza 

qual o significado e funcionalidade real do link, ou seja, não deve ser utilizadas 

informações com relação a link da seguinte forma: “Para ter acesso aos serviços 

federais clique nos links vermelhos e aos serviços Estaduais nos links verdes” ; a 

forma correta seria informar dados que transmitam a qualquer usuário como chegar 

aqueles serviços, exemplo: “Acesso aos Serviços Estaduais” e este link remeteria 

para os serviços estaduais sem distinção através de cor.  

 

Uma validação primária é realizar a impressão da página em modo preto e 

branco e dessa forma seria dada uma visão superficial de como é apresentada a 

página sem cores.  

 

Utilizar um validador automático que simula como as páginas do Portal se 

comportam quando diferentes variações de cores ocorrem.   

 

5.4.3. Evitar que o conteúdo fique piscando  

 

Existe a possibilidade do conteúdo ficar piscando ou brilhando através da 

inserção de comando na página que provoque este resultado. Este recurso 

geralmente é colocado para provocar um efeito diferente na página, porém não é 

aconselhado que seja de não permitir o controle desta funcionalidade pelo usuário.  

 

É notório que com o conteúdo piscando o usuário terá um dificultador para 

acessar o conteúdo quando tem algo na página que tenta se destacar mais que o 

conteúdo e até mesmo atrapalhar o acesso à informação.  

 

Evite tremido na tela até que os agentes do usuário (navegadores de texto, 

telefones celulares, leitores de tela e aplicações de reconhecimento de voz) tenham 

acesso ao controle dos tremidos. Diversos desses agentes não possibilitam que o 
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usuário efetue o controle desta função, então enquanto não for possível o próprio 

usuário controlar, não deve ser utilizado esse recurso. 

 

Deve ser garantido que o tremido da tela ocorra dentro de um limite permitido 

e que não ocorram grandes variações de claro para escuro.  

 

5.4.4. Utilizar a linguagem apropriada mais clara e simples 

 

Nos Portais do Governo deve ser utilizada a linguagem do modo mais claro e 

simples possível para o seu conteúdo, já que eles são de acesso comum à 

população e deve ser compreendido pela maior parcela desses usuários.   

 

Não devem ser utilizados vocabulários restritos de determinados grupos ou 

utilizar orações muito longas e complexas, pois dificultam o entendimento do texto, 

ainda mais para usuário que apresentam deficiência visual e não “vêem” o conteúdo 

como o todo.  

 

Deve existir uma orientação para que o conteúdo seja elaborado do modo 

bem simples a após a sua criação deve haver a revisão para verificar se de fato o 

conteúdo está exposto de modo simples, possibilitando que grande parte dos 

usuários compreenda, com a utilização de parágrafos para agrupar melhor o texto e 

facilitar o entendimento por parte dos usuários.  

 

Para validar este item deve haver uma boa revisão do conteúdo do Portal, 

quanto à sintaxe e quanto a clareza das informações expostas.  

 

5.4.5. Divida grandes blocos de informação quando apropriado 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento do conteúdo por parte dos usuários, 

sempre que possível à informação deve ser subdivida em blocos para que se tenha 

uma melhor estruturação do conteúdo.  

 

Diversos usuários se sentem mais atraídos por portais que apresentam uma 

melhor estruturação entre as informações que compõe o seu conteúdo total. Essas 
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pessoas têm uma maior facilidade de filtrar as informações caso elas estejam bem 

divididas e agrupadas. 

 

Com a divisão das informações todos os usuários são beneficiados, dentre 

eles os usuários que utilizam leitores de tela ganham um grande facilitador, pois eles 

começam a ler aquele bloco de informações e caso não seja interessante, ele 

prossegue ao próximo bloco. Não só para os usuários deficientes visuais, como 

também os demais usuários, pois terão uma maior facilidade em encontrar o que 

procura caso as informações estejas bem definidas.  

 

Mas é importante salientar que estes blocos devem ser elaborados de modo 

lógico, caso contrário mesmo com a divisão de blocos os usuários se sentirão 

perdidos no portal, ou seja, o conteúdo ser elaborado de modo que a leitura do 

mesmo facilite o seu entendimento, obedecendo uma ordem lógica.  

 

Através do uso de alguns recursos HTML pode-se atender esses pontos, 

entre esses recursos estão: 

 

• Deve ser utilizado o elemento P HTML para que as linhas de texto sejam 

subdivididas em parágrafos; 

 

• Devem ser utilizados os elementos HTML H1 a H6 para elaboração de 

cabeçalhos com o intuito de criar documentos bem definidos e divididos de 

modo adequado; 

 

• Utilizar os elementos UL, DL e OL para melhor estruturar os elementos que 

compõe uma lista; 

 

5.4.6. Identificar claramente o destino de cada link 

 

A simplicidade e objetividade são de suma importância para os usuários 

deficientes visuais que utilizam os leitores de tela para acessar as informações, pois 

eles muitas vezes acessam os links do portal para saber previamente se aquele 

conteúdo é de seu interesse e após constatar que é de seu interesse ele irá detalhar 
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o seu conteúdo correspondente. Logo, não devem ser fornecidos títulos aos links 

que não são intuitivos ou que o usuário compreenderá apenas através de 

visualização, como é o caso leia mais e clique aqui e com isso o usuário com 

deficiência visual não compreende qual o objetivo daquele leia mais ou clique aqui.  

 

Assim como os títulos devem ser simples e claros, deve também ser 

informado qual o destino (objetivo) daquele link, pois o usuário dever ter 

conhecimento se aquele link se trata de um acesso para a própria página, um 

acesso para uma página externa, ou até mesmo o download de documentos.  

 

Os títulos devem ser definidos de modo que tenham sentido caso sejam 

acessados fora de ordem e deve ser evitado ao máximo que um mesmo título seja 

utilizado para direcionar o usuário para diferentes destinos. 

 

5.4.7. Fornecer uma descrição auditiva ou descritiva (textual) das informações 

visuais nas apresentações multimídia 

 

A informação em modo multimídia é aquela informação que é apresentada 

através da combinação de formas, incluindo áudio e imagens. Para os elementos 

multimídia deve ser apresentada uma descrição auditiva ou descritiva (textual) das 

informações relevantes da apresentação multimídia. 

 

Um dos recursos mais utilizados nos portais para dar uma maior atração e 

dinâmica ao portal são as animações, que podem ser criadas com a combinação 

entre imagens e áudio e caso não exista uma equivalência auditiva ou descritiva da 

animação, determinados usuários podem não ter acesso a esta informação.  

 

Esta descrição pode ser narração (auditiva, gravação de voz) ou textual, onde 

a descrição narrada é compreendida pelos deficientes visuais e a descrição textual é 

interpretada pelo leitor de tela e repassada através do sintetizador de voz para o 

deficiente visual, funcionando como um legenda.  

 

Outros usuários podem apresentar dificuldade auditiva ou não fazer uso do 

recurso auditivo em virtude do ambiente em que esteja, por exemplo, uma biblioteca, 
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e neste caso é necessário que seja utilizado um elemento textual para transmitir o 

que o áudio está passando. 

 

O ideal seria que o próprio navegador detectasse se existe equivalência 

textual para um elemento visual e de modo automático iria interpretar e repassar 

para o usuário, porém isto não é uma realidade, e grande parte do processo de 

prover acessibilidade fica por conta do próprio programador do Portal e por isso se 

torna necessário que seja fornecido uma descrição auditiva do elemento multimídia.  

 

5.4.8. Garantir que as páginas tenham a possibilidade de ser entendida sem 

folhas de estilo (style sheets) 

 

As folhas de estilo são utilizadas para a apresentação das páginas na web. 

Elas são utilizadas para gerenciar o tipo e tamanho de fontes, além das cores e 

posicionamento dos elementos na página do portal.  

 

As folhas de estilo devem dar suporte, por exemplo, o usuário que apresenta 

algum tipo de dificuldade, permitindo que o mesmo tenha autonomia em aumentar 

ou alterar a cor da fonte de apresentação do conteúdo, caso contrario o usuário terá 

que desabilitar as folhas de estilo.  

 

E com esta preocupação de organização das folhas de estilo e obediência às 

necessidades de usuários com necessidades especiais, o portal se torna adaptável 

e acessível aos usuários.  

 

O CSS (Cascading Style Sheets) é utilizado também para controlar o layout e 

a apresentação, ou seja, separar o que trata conteúdo do restante do portal, 

observando ainda possíveis transformações. Deve ser levado em conta o controle 

do layout e da apresentação em uma ordem que facilite o entendimento do 

conteúdo. 
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5.4.9. Identificar os cabeçalhos das linhas e colunas para as tabelas 

 

As tabelas apresentam dados em formato tabular, como é o caso de 

informações financeiras e outros mais. Para que o conteúdo seja acessível, deve ser 

apresentado o cabeçalho das linhas e colunas, para que o usuário saiba do que se 

trata e entenda o conteúdo que compõe a tabela de dados.   

 

Além dos dados, as tabelas são usadas para definição e estruturação do 

layout das páginas web, onde deve ser evitado sempre que possível, pois o usuário 

deficiente ao ler esta informação iria esperar uma tabela de dados e ficará perdido, 

pois a tabela está sendo usada na verdade para ajustar o layout da página.    

 

Os usuários que têm a capacidade de visualizar as tabelas, conseguem 

entender o sentido dos dados da tabelas e assim comparar os dados que compõe a 

tabela nas linhas e colunas. Porém os usuários com necessidades especiais que 

compreendem apenas elemento textual ou leitores de tela, necessitam dos 

cabeçalhos para captar o contexto da tabela, pois caso não estejam bem 

identificados estes cabeçalhos na tabelas, o usuário ficará perdido e as informações 

contidas nas tabelas se tornam praticamente inúteis.  

 

Deve ser associado o conteúdo das células de dados ao atributo header, ou 

seja deve ser utilizado os atributos HTML: TD para criação e associação das células 

e o TH que é utilizado para criação dos cabeçalhos das colunas.  

 

Para efetuar a validação deste item, as tabelas (dados) contidas nos portais 

devem ser validadas através do uso de leitores de tela ou ainda com validadores 

automáticos para verificar se a tabela foi estruturada de modo correto.  

 

5.4.10. Utilizar marcação (mark-up) para associar células de dados e células de 

cabeçalhos de tabelas de dados mais complexas 

 

Devem ser utilizados atributos de marcação para tabelas de dados mais 

complexas, ou seja, que apresentam dois ou mais níveis de cabeçalhos de linhas ou 

colunas, para que ocorra associação entre as células de dados e as células dos 
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cabeçalhos. É dito que existem níveis quando as informações que compõe uma 

tabela estão organizadas de modo hierárquico com cabeçalhos e sub-cabeçalhos.    

 

Caso existam níveis hierárquicos entre os cabeçalhos, estes devem 

apresentar uma estrutura definida e também definir a sua relação com as demais 

células de dados, caso contrário os leitores de tela e navegadores não captarão as 

informações de forma correta e as informações estarão inacessíveis.  

 

Com o objetivo de estruturar a orientação das tabelas podem ser utilizados 

alguns atributos HTML, tais como THEAD, TFOOT e TBODY para que ocorra 

agrupação de linhas, ou ainda COL e COLGROUP para as colunas sejam 

agrupadas e ainda utilizar cabeçalhos nas colunas e linhas principais.  

 

5.5.11. Garantir que as imagens apresentem grau de contraste correto para as 

pessoas com deficiência cromática na visão 

 

Deve ser garantido que as combinações existentes entre as cores do primeiro 

plano e do plano de fundo apresentem contraste suficiente ao serem acessadas por 

usuários que apresentem dificuldade com relação a percepção de cores.  

 

Alguns usuários têm dificuldade em diferenciar as cores e os tons delas e 

para estes usuários se torna mais dificultoso acessar o conteúdo existente nas 

páginas quando, por exemplo, o conteúdo e outros itens existentes apresentam tons 

similares, logo deve se atinar para a preocupação com as possíveis combinações de 

cores para que atenda a uma maior gama de usuários.  

 

Pode ser efetuada a validação através do uso de um monitor monocromático 

para que seja constatado como o portal ficará sem cor e ainda validar se o uso da 

cor foi tratado como essencial para entendimento do conteúdo presente.  

 

Outra validação é a impressão do conteúdo em escala apenas de preto e 

branco para avaliação se o entendimento do conteúdo necessita do uso das cores.  

 

 



___________________________________________________________________________ 

Página  66

 

5.4.12. Caso exista diversos links em uma mesma imagem, deve ser fornecido 

links textuais para simular o mapeamento da imagem 

 

Deve ser oferecido links em forma de texto para o mapa de imagem, caso a 

imagem apresente vários links. O mapa de imagem é composto por diversas partes, 

onde cada parte pode ser um link distinto. Para que o usuário siga o link ele deve 

clicar em determinado ponto e então as coordenadas geométricas relativas àquele 

ponto são enviadas ao servidor onde aquele portal está hospedado e então o 

usuário é levado a uma página que equivale àquele link.  

 

Um exemplo de mapa de imagem pode ser o mapa de Pernambuco que em 

cada link ao longo do mapa iria direcionar para informações referentes aos 

municípios do Estado, onde as áreas que existem links são denominadas regiões 

ativas e normalmente estas regiões remetem os usuários a diferentes destinos.  

Para cada região ativa (link) é associado um texto correspondente. 

 

Garanta que os títulos dos links de texto sejam associados aos links de forma 

clara e que retrate de fato o que se refere o link. Por exemplo, no mapa de 

Pernambuco onde estão mapeados os links dos municípios, deve informar “Dados 

demográficos de Gravatá” e não apenas “Gravatá“ e desta forma o link se torna uma 

informação válida e útil ao usuário. 

 

Caso não seja possível utilizar a própria imagem para acesso aos portadores 

de deficiente visual, deve ser oferecida uma lista alternativa de links após a imagem 

para os usuários terem acesso as informações do mapa de imagem, onde as 

pessoas poderão acessar através do modo visual e os usuários que apresentam 

dificuldades visuais terão acesso aos links.  

 

Para validar este item o usuário pode navegar no portal sem o uso do mouse, 

utilizando apenas o auxilio do teclado e caso não consiga acessar as informações 

contidas nos mapas de imagens terá que rever os links alternativos.  
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5.4.13. Utilize elementos de cabeçalho para identificar a estrutura das 

informações 

 

Os cabeçalhos devem ser apenas utilizados para identificar a estrutura das 

informações nas páginas web. Entre elementos de cabeçalhos estão: títulos, 

cabeçalhos de seções, de linhas e colunas em tabelas.  

 

Diversos usuários antes de percorrer o conteúdo de uma página, lêem os 

cabeçalhos para ter um entendimento geral do conteúdo e saber o que estar por vir.  

 

Através de HTML pode ser utilizada uma diferenciação de níveis para 

destacar aqueles itens que tem uma maior importância e maior destaque dentre os 

demais. Alguns usuários utilizam-se deste recurso para dar uma maior ênfase e ter 

uma diferenciação visual quanto ao tamanho e cor, porém desta forma os usuários 

que são portadores de necessidades especiais terminam confusos pela utilização 

deste recurso para a finalidade que não é a ideal, pois eles baseiam-se nos 

cabeçalhos para navegar no conteúdo. 

 

5.4.14. Use unidades relativas, e não absolutas 

 

Devem ser utilizadas unidades relativas ao invés de unidades absolutas nos 

atributos de linguagem de marcação e propriedades do CSS.  

 

As linguagens de marcação são linguagens como a HTML, usadas para criar 

páginas da web. Esses atributos de marcação, tais como: texto, cabeçalhos e 

hiperlinks têm a capacidade de informar atributos existentes na apresentação como 

é o caso do tipo, tamanho e cor das fontes, enquanto que o CSS pode ser utilizado 

para auxiliar na apresentação dos elementos.  

 

Quando se diz que o atributo foi colocado com unidade absoluta, isso quer 

dizer que aquele atributo tem um valor pontual, fixo e como exemplo temos o 

tamanho de determinada coluna em 100 pixels de altura. Enquanto que as unidades 

relativas têm um valor relativo, proporcional e não absoluto, como é o caso de definir 

a largura da coluna em 80% do navegador.  
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Ao elaborar páginas com tamanhos fixos imaginando uma melhor 

estruturação para o navegador que você considera como ideal, poder ser 

maravilhoso naquele navegador, porém deve haver a preocupação que cada usuário 

pode tentar navegar de um modo diferente e com necessidades distintas, logo deve 

ser utilizadas unidades relativas.  

 

Além dos usuários que utilizam diferentes navegadores, existem ainda 

aqueles usuários que utilizam ou monitores menores ou uma configuração de vídeo 

menor ou ainda aqueles usuários que apresentam certa deficiência visual que 

necessitam aumentar o tamanho da letra para acessar o conteúdo do Portal.  

 

Um outro ponto para que sejam utilizadas as unidades relativas é para tornar 

o portal acessível aos dispositivos móveis, os quais necessitam de uma maior 

flexibilidade para que o conteúdo do portal se adeque ao seu meio de acesso.  

 

5.4.15. Atalhos para itens de destaque no Portal 

 

Devem ser utilizados atalhos para os pontos de destaque do sítio com o 

intuito de facilitar o acesso às informações pelos deficientes visuais.  

 

A elaboração dos sítios feitos pelos programadores apesar de atender os 

requisitos de acessibilidade não apresenta facilitadores (atalhos) para o acesso para 

os deficientes.  

 

Com isso devem ser criados atalhos padrões ao longo de todas as páginas do 

Portal para que o usuário tenha um acesso facilitado aos pontos principais no Portal.  

 

A seguir é exibido como devem ser incluídos os atalhos nas páginas dos 

Portais: 

 

<a href="#1s">Ir para Conteúdo.</a> 

  

<a name="1s" id="1s">Conteúdo</a> 
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5.4.16. Identificar o idioma principal do Portal 

 

Deve ser identificado o idioma principal do Portal para que os leitores de tela 

compreendam corretamente o modo que devem reproduzir as informações aos 

usuários. 

 

Para informar o idioma nas páginas dos Portais o programador deve inserir o 

seguinte: 

<html lang="pt-br" > ou <html xml lang=”pt-br”> 

 

5.4.17 Não utilizar mecanismos que reiniciem a página automaticamente 

 

Não devem ser inseridos mecanismos nas páginas que as reinicie sem a 

percepção ou autorização do usuário, pois caso ocorra uma atualização da pagina 

sem o seu consentimento o usuário pode se perder na navegação das informações, 

dificultando imensamente o acesso dele ao conteúdo do Portal. 

 

5.4.18 Fornecer links textuais redundantes aos mapas de imagens no lado do 

cliente 

 

Sempre que possível devem ser fornecidos links textuais equivalentes aos 

links encontrados nos mapas de imagem como outro meio do usuário ter acesso 

àqueles links que se encontram no mapa de imagem, ou seja, ser apresentado no 

portal o acesso aos links contidos no portal em outro ponto do portal, além da 

própria imagem mapeada e desse modo o usuário ganha um outro meio de acessar 

aquela informação que estaria disponível apenas no mapa de imagem. 

 

5.4.19 Utilização de Etiquetas nos Formulários  

 

Para inserção de acessibilidade aos formulários é necessária a inclusão dos 

elementos LABEL e FOR para ter-se associado cada controle do formulário ao seu 

rótulo, com o objetivo de fornecer aos deficientes visuais a identificação de qual o 

propósito do formulário e dos campos que compõe o formulário. 
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No caso dos formulários mais complexos devem ser utilizados os atributos 

FILDSET e LEGEND para obter um melhor agrupamento das informações e campos 

contidos no formulário. 

 

5.5 Validação dos Padrões Institucionais 

 

Com a elaboração do Padrão de requisitos técnicos, este foi apresentado a um 

conselho composto pela APEC – Associação de Pernambucana de Cegos, pela 

SEDSDH - Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e ATI.  

 

O padrão Institucional foi aprovado pelos membros do conselho como 

requisitos básicos a serem atendidos para promoção da acessibilidade nos Portais 

Institucionais de Pernambuco aos deficientes visuais. Desse modo pode ser iniciada 

a próxima etapa. 

 

5.6 Levantamento de Requisitos do Portal 
 

Foi selecionado o Portal da PE-Multidigital como piloto para aplicação da 

Acessibilidade e para tal foi realizado o levantamento de requisitos do Portal. 

 

A PE-Multidigital oferece ao Governo do Estado a prestação de serviços de 

comunicação de voz, transferência de dados e videoconferência com redução de 

custos, facilitando a gestão pública e procurou a ATI para o desenvolvimento do 

Portal da mesma. 

 

Foram realizadas entrevistas para identificar usuários chaves para o 

levantamento de requisitos do Portal e até mesmo a definição dos gestores do Portal 

após a sua publicação. 

 

Foram identificados os principais serviços do Portal e como estes serviços 

seriam apresentados no Portal (textual, imagens, download).  
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Foram definidos os tópicos de estrutura do sítio, cores e tipografia, 

detalhamento do conteúdo e proposta de layout, onde foi proposto o acesso de 

forma fácil e centralizada, as informações que sejam de interesse do público em 

geral. 

 

Como resultado desta fase foi elaborado um documento para aprovação dos 

requisitos do Portal pelo usuário Gestor da PE-Multidigital. Vale salientar que este 

documento respeitou o padrão pré-definido dos requisitos técnicos de acessibilidade. 

 

5.7 Implementação do Portal 
 

 

A implementação do Portal será efetuada com base no levantamento dos 

requisitos efetuados e levando em consideração o padrão institucional (requisitos 

técnicos – item 5.4) validado. Neste item os requisitos técnicos serão apenas 

citados, pois já foram descritos no item 5.4. 

5.7.1 Tema Padrão dos Portais 

 

É denominado tema aquelas áreas que são padrões ao longo de todo o Portal 

e no caso dos portais do Estado de Pernambuco os elementos a seguir: o menu, o 

topo do sítio, o rodapé e topo geral, que tem como funcionalidade servir como atalho 

para alguns pontos do Portal do Governo de Pernambuco. 

 

Os requisitos de acessibilidade que devem ser satisfeitos quanto ao tema são 

preocupação dos programadores e webdesigner, que são responsáveis pela 

elaboração do portal e serão descritos nos pontos seguintes. 

 

Não devem ser inseridos mecanismos nas páginas que as reinicie sem a 

percepção ou autorização do usuário, pois caso ocorra uma atualização da página 

sem o seu consentimento o usuário pode se perder na navegação das informações, 

dificultando o acesso ao conteúdo do Portal. 
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Atualmente nos Portais não existe a inserção da TAG HTML que identifica o 

idioma principal presente. 

 

Deve ser indicado o idioma principal em todas as páginas para que os leitores 

de tela compreendam e assim transmitam de modo correto a pronuncia e idioma do 

conteúdo existente no portal. Para executar tal função deve ser utilizada o elemento 

HTML “LANG” . A seguir é exibido um exemplo de como deve ser utilizado este 

elemento:  

 

Atalhos para navegação:  

 
 

É de extrema importância a existência de um link que direcione o usuário de 

modo simples e direto ao conteúdo do sítio. Tal recurso estará acima do topo do sítio 

para que dessa forma o usuário não precise navegar através de diversos pontos até 

atingir o conteúdo.   

 

É aconselhável que existam outros atalhos, como os descritos a seguir: ir 

para barra do Governo, Ir para o Menu, Ir para o Conteúdo e atalho para retornar a 

página principal. Cada um destes recursos deve ser associado ao elemento 

“acesskey”  com um atalho correspondente via teclado.  

 

Os atalhos criados para facilitar a navegação dos deficientes visuais devem 

estar “ocultos” aos usuários que navegam no portal com auxilio da visão. Estes itens 

serão os primeiros elementos na página do Portal para navegação via “TAB” (via 

teclado), obedecendo a uma ordem de navegação através do uso do atributo 

tabindex, que tem exatamente o objetivo de criar uma ordem entre a navegação dos 

itens que compõe o portal. 

 

Outro ponto importante para os programadores é que no atributo <a> o “id” e 

o “name” devem ter a mesma descrição para utilização nos diferentes leitores de 

telas e navegadores.  
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Nas figuras 9 e 10 é exibido como este recurso deve ser utilizado nos Portais 

do Estado para direcionar o usuário para o conteúdo caso seja de interesse do 

mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Figura 9 – Exibição do atalho “Ir para Conteúdo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Código fonte com atalhos para pontos do sítio 
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Topo de Atalho ao Portal do Governo: 

 

Atualmente esse topo se encontra nos portais do Estado sem que haja um 

mapeamento correto das imagens, ou seja, sem identificar qual o objetivo de cada 

link que se encontra nesta barra e ainda com uso de tabelas de modo inadequado 

para estruturar o layout, como é exibido na figura 11:  

 

 
 

Figura 11 - Barra de atalho ao Portal do Governo 
 

Sempre que possível devem ser fornecidos links textuais equivalentes aos 

links encontrados nos mapas de imagem como outro meio do usuário ter acesso 

àqueles links que se encontram no mapa de imagem. 

 

Desse modo o usuário ganha um outro meio para acesso àquela informação 

que estaria apenas no mapa de imagem. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Código Fonte do Topo de Atalho para o Portal do Governo elaborado sem acessibilidade 
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Garanta que os títulos dos links sejam associados aos links de forma clara e 

que retrate de fato qual o objetivo (destino) de cada link. Por exemplo, no mapa de 

Pernambuco onde estão mapeados os links dos municípios, deve informar “Dados 

demográficos de Gravatá” e não apenas “Gravatá“ e desta forma o link se torna uma 

informação válida e útil ao usuário. 

 

Pode-se notar nas figuras 11 e 12 a existência de uma tabela apenas para 

efeito de layout para ter um alinhamento central do topo da página utilizado de modo 

inadequado. Tem-se ainda a ausência de informações quanto ao link que cada 

atalho do topo deve ter para que o usuário saiba do que se trata aquele link. 

 

Para que o caso das figuras 11 e 12 se tornarem acessíveis podem ser 

realizadas as seguintes atividades: 

 

• Substituição da tabela pelo atributo DIV; 

 

• Inserção dos atributos ALT e TITLE ao mapeamento de imagem para 

informar o objetivo de cada link contido na imagem. 

 

Na figura 13 é exibida esta alteração no topo para torná-lo acessível: 
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Figura 13 – Código Fonte do Topo de Atalho para o Portal do Governo acessível  
 
 
Topo do Portal: 
 

Os topos dos sítios atualmente com o uso de tabelas para estruturação do 

layout e quando utilizadas imagens para compor o topo, estas não realizam 

referência alguma do que se trata aquela imagem, como é demonstrado a seguir nas 

figuras 14 e 15: 
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Figura 14 – Topo Ilustrativo do Sítio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 15 – Código Fonte do Topo do Sítio da ATI inacessível 
 

 

Para solucionar este problema devem ser realizadas as seguintes alterações, 

como visto nas figuras 16 e 17: 

 

• Substituição das tabelas pelo atributo DIV; 

 

• Inserção do atributo ALT e TITLE, caso seja necessário informar do que 

se trata aquela imagem ou apenas informando o atributo ALT como vazio 

(alt=””) para que o leitor de tela interprete que aquela informação deve ser 

desprezada, conforme a figura 17. 

 

• Utilização de posicionamento relativo; 

 

• Tendo diversos links no topo deve ser inserido o mapeamento desta 

imagem, informando o ALT e TITLE correspondente a cada imagem (link). 
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Figura 16 – Código Fonte do Topo do sítio acessível com atributo ALT valorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Código Fonte do Topo do sítio acessível com atributo ALT vazio 
 
Rodapé do Portal 
 

O rodapé é outro elemento que é elaborado erroneamente com a utilização 

de tabelas e imagens no rodapé para compô-lo sem que haja necessidade, como é 

exibido na figura 18: 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 – Código Fonte do Rodapé Inacessivel 
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Na figura 19, além do rodapé elaborado sem a utilização de tabelas e 

imagem, foi atendido outro requisito de acessibilidade, inserção de links redundantes 

do mapeamento de imagem. Pode ser observado que foi inserido um conjunto de LI 

que corresponde exatamente a cada mapeamento da imagem do topo. Desse modo 

o usuário terá acesso àquelas informações de uma outra forma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 -  Código Fonte do Rodapé acessível 

 

5.7.2 Layout Padrão dos Portais 

 
São elaboradas propostas gráficas dos portais desenvolvidos pela ATI – 

Agência de Tecnologia do Estado de Pernambuco, contendo a estrutura de layout e 

arquitetura da informação, informando quais informações formarão o sítio e como 

serão expostas no portal como descrito a seguir:  

 
Os requisitos de acessibilidade que devem ser satisfeitos quanto ao layout 

dos portais devem ser considerados pelos programadores e webdesigner, que são 

responsáveis pela definição do layout e estruturação do portal. 

 
No layout é definida a arquitetura de informação do portal que demonstrará 

como as informações estarão ao longo das páginas do portal. 
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Durante a definição do layout os webdesigner devem ter atenção a propor 

uma arquitetura (layout) para o portal que atenda a acessibilidade e não propor algo 

que se torne um dificultador no acesso dos usuários com deficiência visual.  

 

Já os programadores devem se guiar pela proposta definida pelo 

webdesigner e elaborar o layout com o uso de elementos de acessibilidade. 

 

Na figura 20 serão exibidos alguns problemas encontrados na definição e 

elaboração do layout: 

 
 

Figura 20 – Estrutura de layout definido pelo webdesigner 
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Definição de Layout utilizando tabela: 
 

 

Atualmente o layout das páginas dos Portais do Estado é definido através do 

uso de diversas tabelas e como visto anteriormente este tipo de recurso é 

inadequado para definição do layout, pois os usuários com deficiência visual quando 

se deparam com tabelas esperam que estas tabelas contenham dados, ou seja, 

tabelas de dados e não tabelas utilizadas para elaborar layout.  

 

As tabelas devem ser utilizadas para definição do layout apenas em casos em 

que a sua presença é indispensável, ou seja, sempre que possível deve dispensá-

las. 

Na figura 21 é exibido um exemplo de um dos portais que se encontra 

definido inadequadamente: 

 

 
Figura 21 – Layout do Portal do Governo do Estado com uso de tabelas 

 
 

Cada área do layout corresponde a um ponto onde está exposto uma 

funcionalidade do Portal do Governo e cada uma dessas áreas esta definida com 

uso de tabelas. 
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Definição de Layout sem utilizar tabela: 

 

Como citado nos itens anteriores, diversos layouts podem ser elaborados sem 

a utilização de tabelas, com o auxílio de DIVS e CSS. 

 

Com isso cada área do portal onde é representado através de tabelas pode 

ser substituído por DIVS como visto a seguir e com isso as tabelas são eliminadas, 

portanto o layout dos portais se torna acessível, como visto na figura 22. 

 

 
Figura 22 – Layout do Portal do Governo do Estado com uso de DIVs 
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5.7.3 Menu do Portal 

 
 

O menu é um dos itens do sítio de maior importância, pois a partir do menu o 

usuário pode navegar através de diversos conteúdos existentes no sítio. Porém o 

menu não se encontra de acordo com os padrões de acessibilidade, estando 

inacessível aos usuários deficientes visuais. 

 

Os requisitos quanto a acessibilidade que devem ser atendidos na elaboração 

do menu são de responsabilidade do programador, onde ele deverá projetar um 

menu que seja acessível aos deficientes visuais.  

 

Serão exibidos ao longo deste item problemas encontrados atualmente nos 

portais quanto à elaboração dos menus. 

 

Na figura 23 tem-se um exemplo de um menu que se encontra inacessível: 

 

 
 
 

Figura 23 – Menu do Sítio da ATI inacessível 
 

Para que o menu se torne acessível devem ser atendidos alguns requisitos, 

tais como:  

• Itens de menu colocados através de elementos de lista ordenada; 
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• É importante que tenha preocupação em fornecer um descritivo claro do 

link dos itens do menu; 

• Utilização de unidades relativas ao invés de absolutas no menu; 

• Definição dos itens de apresentação (cor, tamanho, alinhamento) do menu 

através de CSS; 

• Utilização de DIVS ao invés de tabelas. 

Na figura 24 é exibido um exemplo de como o menu pode ser elaborado 

atendendo esses itens citados acima: 

 

 
Figura 24 – Código Fonte do Menu elaborado de modo acessível 
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5.7.4 Conteúdo do Portal 

 
 

Os requisitos que devem ser satisfeitos quanto ao conteúdo são preocupação 

dos gestores dos portais/sítios, ou seja, daqueles usuários que ficarão com o papel 

de manter o conteúdo do portal. Estes usuários também apresentam um papel 

importantíssimo no atendimento dos requisitos de acessibilidade, pois após o 

lançamento do portal são eles que ficarão responsáveis pela aderência dos 

requisitos de acessibilidade. Alguns dos requisitos necessitarão de um usuário com 

domínio em HTML e CSS. 

 

Com relação ao conteúdo, diversos requisitos definidos no item 5.4 devem ser 

atendidos, tais como:  

 

• Fornecer um equivalente textual para os elementos não textuais; 

 

• Utilização de linguagem o mais simples possível; 

 

• Dividir a informação em blocos de informação; 

 

• Equivalência textual para emular mapas de imagem; 

 

• Utilizar folhas de estilo para controlar o conteúdo e o estilo; 

 

• Utilizar cabeçalhos para exibir a estrutura; 

 

• Identificar de modo objetivo o destino de cada link; 

 

• Utilizar unidades relativas e não absolutas. 

 

A seguir são descritos alguns exemplos de tags mais utilizadas nestes 

templates, utilizadas para atualização de noticias: 
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Utilizar elementos de cabeçalho para demonstrar estrutura: 

 

Com o objetivo de ter um conteúdo mais estruturado e agrupar de uma 

melhor forma os blocos de informação devem ser utilizados elementos de 

cabeçalho, que variam de H1 a H6, onde o H1 deve ser utilizado para o titulo da 

página em que o usuário se encontra. 

 

Nas figuras 25 e 26 é exibida a estrutura do conteúdo acessível, onde foram 

inseridos os elementos de cabeçalhos e ocorreu a substituição das tabelas para 

layout por elementos DIV’s. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 - Representação de Estrutura do Conteúdo acessível 
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Figura 26 – Código Fonte de conteúdo acessível com uso de DIV e cabeçalhos 
 
 
Divisão dos blocos de Informações: 
 
 

As informações devem ser agrupadas para facilitar o entendimento do 

usuário, com a utilização dos recursos exibidos abaixo e como visto na figura 27: 

 

• Utilizar parágrafos nas linhas do conteúdo para dividir de uma melhor 

forma o texto, logo deve ser utilizado o elemento HTML “P” para definição 

dos parágrafos; 

 

• Utilizar elementos de listagem, tais como: OL, UL, LI; 

 

• Utilizar links e o agrupamento de links relacionados, tais como atalhos 

para o conteúdo do sítio e barras de navegação no topo do sítio contendo 

o mapa do sítio. 
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Figura 27 – Exemplo do agrupamento das informações do conteúdo do sítio 
 
Template – Noticias:  
 

Com relação a elaboração de conteúdo textual, segue na figura 28 um 

exemplo de template utilizado atualmente nos portais, a qual encontra-se 

inacessível: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28 – Código Fonte da Template de Noticias Inacessível 
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Além da inacessibilidade da estrutura, outro ponto importante é a existência 

de grandes blocos de informação nos conteúdos presentes nos portais que 

dificultam o acesso e o entendimento da informação ali contida por parte do usuário.  

 

Para que a template se torne acessível é necessária a substituição das 

tabelas por DIV’s e a inserção de cabeçalhos no título, como exibido na figura 29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 29 – Código Fonte da Template de Noticias Acessível 
 

Deve existir uma maior preocupação com a estrutura do conteúdo como será 

demonstrado a seguir.  

 
Informar qual o destino dos links: 
 

Os links são utilizados para direcionar o usuário para outros conteúdos ou 

páginas e por isso eles devem apresentar uma descrição do objetivo e destino 

daquele link e para fornecer tal recurso pode ser utilizado o atributo “TITLE” como 

exibido nas figuras 30 e 31: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 

Página  90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 30 – Código Fonte - Identificação dos destinos dos links utilizando atributo TITLE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Identificação dos destinos dos links utilizando atributo TITLE 
 

Além do destino do link deve ser informado ao usuário: 

 

• se será aberta uma nova janela; 

 

• se o usuário será redirecionado para outro sítio ou permanecerá no sítio 

atual; 

 

• se o usuário será submetido a alguma informação em base de dados; 

 

• se será ativada alguma função que segura a navegação do usuário, como 

é o caso da abertura de uma janela para o usuário executar do download 

de um arquivo. 
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Imagens: 

 

Durante a elaboração das imagens deve se ter bastante atenção, pois é 

importante que a imagem transmita adequadamente o conteúdo desejável não 

apenas através da utilização de cores, pois determinadas pessoas apresentam 

dificuldades em distinguir diferenças entre determinadas cores.  

 

As informações que são repassadas através do uso das cores devem ser 

utilizadas em parceria com efeitos de estilo, tais como a combinação com fontes 

para se ter um realce entre as informações. 

 

Devem ser utilizados rótulos (equivalência textual) associados aos links 

gráficos e botões para informar de modo claro qual a sua funcionalidade. Tais 

rótulos devem ser exibidos em modo textual de forma clara e associados ao link 

gráfico ou botão. Dessa forma o deficiente visual irá compreender qual o objetivo 

daquele link gráfico ou botão. 

 

Equivalência textual: 

 

Para informar uma equivalência textual às imagens pode ser utilizado tanto o 

atributo HTML ALT como o atributo longdesc.  

 

Na figura 32 é exibida como uma imagem pode ser representada com o uso 

destes dois atributos:  
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Figura 32 – Gráfico para exemplificar uso dos atributos ALT e Longdesc 
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Pode ser utilizado o atributo ALT para exibir a equivalência textual do como 

exibido na figura 33: 
 
 
                          
 

Figura 33 – Utilização do atributo ALT para representar Gráfico 
 

Com o objetivo de ter uma melhor estruturação das informações pode ser 

utilizado o atributo longdesc, onde as informações referentes ao gráfico são exibidas 

em um link alternativo como visto na figura 34: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figura 34 – Utilização do atributo Longdesc para representar Gráfico 
 
 
Mapeamento das imagens: 

  

É importante que as imagens, quando utilizadas como mecanismos de 

navegação, apresentem mapeamentos textuais da imagem com o intuito de 

identificar de modo mais detalhado e claro qual o destino de cada link, como visto 

nas figuras 35 e 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35- Código Fonte - Uso adequado de mapeamento de imagens 
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Figura 36 - Uso adequado de mapeamento de imagens 
 
 
Dificuldade em distinguir cores: 

 

Existem determinados usuários que apresentam dificuldades em distinguir as 

diferenças existentes entre algumas cores.  

 

Dentre essas dificuldades, destacam-se os seguintes tipos: 

 

• Distinções entre as cores vermelha e verde: é a deficiência em diferenciar 

a cor vermelha da cor verde e é uma das deficiências visuais mais 

encontradas em todos os países. 

 

• Distinções entre as cores vermelho e azul: é a deficiência em diferenciar a 

cor amarela de diferentes tonalidades do azul.  

 

• Dificuldade em distinguir todas as cores: é o tipo mais raro desta 

deficiência visual, onde o individuo apresenta uma deficiência total na 

distinção das cores.  

 

Logo devem ser observadas principalmente as combinações realizadas entre 

as cores vermelho e verde, por ser a categoria que apresenta uma maior quantidade 

de usuários com este tipo de dificuldade. Relativo à dificuldade em distinguir amarelo 

e azul, que é mais rara, deve ser levada em conta a preocupação na utilização no 

contraste destas cores de modo correto. Os usuários que apresentam deficiência em 

distinguir as cores de modo geral quase que inexistem e as páginas monocromáticas 

que são desenvolvidas para atendê-los são utilizadas para auxiliar aqueles usuários 

que precisam utilizar contrate e para atender as limitações de alguns monitores. 
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Tabelas de Dados: 

 

Um dos maiores empecilhos existentes à acessibilidade é o uso de tabelas de 

modo inadequado para layout e estruturação do conteúdo com visto em itens 

anteriores. Está sendo eliminada sempre que possível estas tabelas que eram 

utilizadas para tal funcionalidade e sendo utilizada para efeito de tabulação dos 

dados, como visto na figura 37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 56 – Código fonte de tabela acessível     
 

 

Figura 37- Tabela Ilustrativa de Gastos com Pessoal  
 

Com relação às tabelas de dados, como visto na figura 33, com menos 

complexidade são utilizados os atributos TH e TD para identificar e referenciar os 

dados aos cabeçalhos da tabela. O atributo TH é utilizado para definir os cabeçalhos 

da tabela e o atributo TD é utilizado para inserção de células de dados na tabela. 

 

Além dos atributos TH e TD, podem ser utilizados outros atributos para 

fornecer um agrupamento das informações da tabela e dentre eles estão: THEAD, 

TBODY e TFOOT. Estes atributos são detalhados abaixo e visto na figura 38: 

 

• O atributo THEAD tem o papel de identificar e agrupar os elementos de 

cabeçalho; 

• O atributo TBODY tem o papel de identificar e agrupar os elementos que 

correspondem ao conteúdo da tabela, as células; 

• O atributo TFOOT tem o papel de identificar o rodapé da tabela. 
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   Figura 38  – Código fonte de tabela acessível     
 
 
Formulários: 

 

Os formulários existentes atualmente nos portais se encontram inacessíveis, 

onde são elaborados com o auxilio de tabelas e sem o uso de etiquetas. 

 

Para inserção de etiquetas e consequentemente acessibilidade, devem ser 

utilizados os elementos LABEL e FOR. Esses elementos têm o objetivo de realizar 

uma relação direta com o campo do formulário que será exibido a seguir. 
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Além das etiquetas deve ser utilizado o atributo TABINDEX para definir a 

ordem de navegação entre os campos presentes nos formulário e assim facilitar a 

interação entre o formulário e os usuários. 

 

Na figura 39 pode-se notar a presença dos itens citados acima no código 

fonte e na figura 40 pode-se observar o visual do formulário acessível. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39- Código Fonte do Formulário Acessível 
 
 

 
 

Figura 40- Formulário Acessível 
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Mapa do Sítio: 

 

O mapa do sítio contém atalhos para todas as subseções do sítio e devem 

ser elaborados através de listas ordenadas com o uso do atributo UL e LI.  

 

Os mapas do sítio atualmente encontrados nos Portais, apesar de serem 

compostos por UL e LI, não apresenta de modo claro o destino de cada link. 

 

Além da utilização dos atributos UL e LI deve ser inserido o atributo TITLE 

correspondente a cada link, identificando qual o destino de cada link. 

 

Na figura 41 pode-se notar a presença dos itens citados acima no código 

fonte e na figura 42 pode-se observar o visual do mapa do sítio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 – Código Fonte do Mapa do Sítio Acessível 
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Figura 42 – Mapa do Sítio Acessível 

 
Chamada de Noticias com Imagens: 

 
Em diversos sítios do Estado é apresentado um mecanismo de exibição de 

noticias randômico, onde é possível o usuário controlar a apresentação das noticias. 

 

Porém este mecanismo foi elaborado com auxilio de tabelas e sem uso de 

cabeçalhos.  Para inserção de acessibilidade se faz necessário a substituição das 

tabelas por DIVS e inserção de cabeçalhos, conforme exibido na figura 43: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 – Exibição da Exibição de Noticias Acessível 
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5.8     Validação e Testes de Usabilidade 

 

5.8.1 Validação Requisitos Técnicos 

 

Para um melhor processo de avaliação de conformidade a acessibilidade, 

este processo deve ocorrer em 3 (três) fases descritas a seguir:  

 

• Validadores automáticos: É sugerido que sejam utilizados os validadores 

automáticos para executar a primeira verificação dos portais, 

principalmente quanto à sintaxe;  

 

• Validação humana: É proposta a validação humana pelos programadores 

baseado nos pontos que foram definidos como requisitos de 

acessibilidade ao portal; 

 

• Validação humana “detalhada”: É sugerido que a validação humana ocorra 

com auxilio de tecnologias assistivas, leitor de tela e sintetizadores de voz, 

e até mesmo com a navegação por portador de deficiência visual.  

 

Entre os testes realizados por humanos para analisar a conformidade da 

acessibilidade aos deficientes visuais, estes podem ser descritos da seguinte forma:  

 

Não utilizar o mouse, utilizar o teclado e utilizar o monitor: 

 

Tente navegar ao longo do portal sem a utilização do mouse e valide se os 

itens que compõe o sítio estão acessíveis à navegação realizada apenas pelo 

teclado. 

 

Em portais que apresentam uma infinidade de conteúdo em virtude da 

complexidade do portal, é imprescindível que exista um mapa do sítio e um 

mecanismo de busca para que facilite o acesso à informação que está sendo 

buscada pelo usuário, ainda mais se este usuário for portador de deficiência visual. 



___________________________________________________________________________ 

Página  100

Em virtude dessa necessidade estes recursos devem estar colocados no topo dos 

portais para que o acesso seja de modo fácil e rápido.  

 

Outro ponto que deve ser inserido para facilitar o acesso aos usuários que 

utilizam leitores de tela é a utilização de saltos que direcionam diretamente para o 

conteúdo principal da página, atalhos para os links e atalhos para os formulários. 

 

Não utilizar o mouse e utilizar tecnologia assistiva, utilizar o monitor e utilizar o 

teclado: 

 

O usuário que que irá validar e enxerga deve com o mouse desligado, 

acessar o portal com um mecanismo de tecnologia assistiva, o leitor de telas, com 

auxílio do monitor. Pois o usuário que enxerga e esta validando o portal irá navegar 

pelo portal sendo auxiliado pelo monitor na sua navegação e verificando se cada 

item que esta sendo acessado esta sendo convertido corretamente pelo leitor de 

tela, pois é através do uso dos leitores de telas que os deficientes visuais irão 

acessar os sítios. 

 

A principal função deste tipo de teste é validar se a equivalência textual 

compreende de fato as informações visuais que compõe o portal para que seja 

validada se as informações que são acessadas pelo leitor de tela interpretam e 

convertem em voz de modo compreensível o que está sendo acessado. Outro ponto 

a ser validado com este teste é quanto à seqüência lógica da navegação do portal 

com uso de leitores de tela, pois é nesta mesma seqüência que os deficientes 

visuais irão acessar.  

 

Esse teste leva algum tempo a mais do que os validadores automáticos e 

avaliação dos relatórios, então é importante ter em mente que estes testes poderão 

levar ser mais lento e que podem ser paralisados e retomados a qualquer momento 

até a validação total. 
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Não utilizar nem o mouse e nem o monitor, e utilizar apenas tecnologia 

assistiva: 

 

Por último deve ser realizado o teste que simula a realidade do deficiente 

visual, onde tal usuário navega por todo o portal com auxilio apenas do leitor de tela, 

com o mouse e monitor desligados. Esse é o único teste em que é notada a 

distinção entre a teoria e a prática.  

 

Validadores automáticos : 

 

A seguir serão apresentadas algumas das ferramentas mais utilizadas para 

validação e avaliação de sítios: 

 

• WebXact 

 

Validador em inglês e foi o precursor dos avaliadores, porém em fevereiro de 

2008 a IBM o comprou e o retirou do ar on-line, tornando-o parte da suíte da IBM 

[IBM, 2008].  

 

• Hera 

 

Validador em português que executa uma análise do portal e fornece 

informação dos erros encontrados de modo automático e quais pontos devem ser 

verificados manualmente [HERA, 2008].  

 

O Hera categoriza os erros encontrados, fornecendo a localização da 

ocorrência destes erros na página e ainda sugere ao usuário como solucionar os 

problemas encontrados. 

 

• Examinator 

 

Avaliador em português, apresenta do mesmo modo que o Hera um incentivo 

ao usuário, onde após a execução da validação automática dos requisitos é 

apresentado um relatório com uma nota da avaliação desta página, a qual 
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representa o grau de acessibilidade daquele portal avaliado. Com o auxílio desta 

nota o responsável pela elaboração busca a melhora no grau (nota) de 

acessibilidade do portal. Outro ponto de destaque é que este avaliador apresenta um 

relatório qualitativo que orienta a como tornar acessíveis os pontos que não foram 

satisfatórios na avaliação [EXAMINATOR, 2008].  

 

5.8.2 Validação da Usabilidade 

 

Referente aos testes de usabilidade, estes serão realizados da seguinte 

forma:  

 

Teste de Exploração: 

 

Este tipo de teste é realizado no inicio do desenvolvimento do Portal, onde já 

existe o perfil do usuário e os requisitos do Portal foram levantados e tem como 

objetivo ter uma maior clareza do que o usuário deseja. 

 

A realização deste teste é feita informalmente, com a troca de informações 

entre o cliente e o avaliador. É apresentado um protótipo básico, representando as 

principais funções e organização dos serviços no Portal para um melhor 

entendimento dos requisitos do Portal.  

 

Teste de Avaliação: 
 

É o teste mais utilizado e tem como finalidade ampliar o que foi levantado no 

teste de exploração, onde se tem um protótipo mais bem definido e com isso uma 

maior clareza do que o cliente deseja de fato. 

 

Este teste verifica como o usuário desenvolve tarefas no Portal, onde o 

usuário navega por algumas telas e são identificados problemas quanto à 

usabilidade.  
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Teste de Validação: 

 
Nesse teste a usabilidade do portal é vista próxima ao lançamento do portal e 

tem como principal objetivo verificar como o portal se adequa a padrões de 

usabilidade e padrões de performance. 

 

Esses padrões são definidos com base nos objetivos de usabilidade 

elaborados no início do projeto através de entrevistas com usuários ou suposições 

da própria equipe que desenvolveu o portal, na fase de levantamento de requisitos.  

 

5.9     Implantação do Portal 

 

Esta fase não foi efetuada, pois os Portais estão na fase de implementação, 

porém esta é uma fase importantíssima para o sucesso do Portal acessível.  

 

Nesta fase tanto as Instituições como os próprios usuário devem estar 

comprometidos com a implantação do Portal, onde será identificado o principal 

gestor ou gestores do Portal que serão responsáveis por acompanhar o andamento 

do Portal após a sua entrada em Produção, ou seja, terão a função de filtrar e 

revisar aquilo que está sendo inserido no Portal. 

 

Após a identificação do gestor ou gestores será elaborado um cronograma de 

treinamento para estes usuários, que ficarão responsáveis tanto em manter o Portal 

como revisar o que está sendo colocado no Portal.  

 

Haverá além do treinamento orientando com os gestores que devem atualizar 

o conteúdo do Portal, uma frente que irá sensibilizar estes mesmos gestores quanto 

ao atendimento dos requisitos técnicos de acessibilidade, pois como foi visto no item 

5.6, existem alguns requisitos que devem ser atendidos e revisados pelos gestores 

do Portal. 

 

Logo deverá haver um comprometimento destes gestores quanto ao 

atendimento e obrigatoriedade de atender estes requisitos, e portanto será assinado 
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um termo onde os gestores informam que estão aptos a gerir e revisar o conteúdo e 

também que estão cientes que devem atender e revisar o portal quanto ao 

atendimento dos requisitos técnicos. 

 

Nesta fase é disponibilizada a documentação necessária para atualização do 

conteúdo, levando em consideração também os requisitos técnicos de 

acessibilidade.  

 

Após a capacitação dos gestores do Portal, haverá um acompanhamento por 

parte de técnicos capacitados para orientar os gestores durante os primeiros 

contatos com o Portal e assim estes gestores adquirem uma maior segurança na 

atualização do Portal. 

 

Ao final desta fase deve ser assinado um termo de comprometimento em 

atender os requisitos de acessibilidade e um termo de ateste identificando que os 

usuários foram treinados e estão aptos para manutenir o Portal. 

 

5.10     Aplicação da Metodologia: Cronograma 
 

 

Foi definido em Maio de 2008 um grande Patrocinador da Acessibilidade no 

Estado de Pernambuco, o Governador do Estado, e desse modo às instituições se 

sentiram motivadas em adotar a acessibilidade em seus portais institucionais. 

Quando foi decidido como piloto o portal da PE-Multidigital, foi determinado o 

Patrocinador deste Portal, Mônica Bandeira (Coordenadora da PE-Multidigital). 

 

Durante os meses Maio, Junho e Julho foi realizada a segunda fase da 

metodologia, onde foram estudados os seguintes padrões: W3C (WCAG) e Normas 

Irlandesas. 

 

Durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2008 foi 

realizada a terceira fase da metodologia, onde foi definido, com  base nos estudos 

realizados, o padrão institucional de acessibilidade a ser seguido no Estado de 

Pernambuco.  



___________________________________________________________________________ 

Página  105

 

Após a definição do padrão institucional, foi realizada no final de 2008 a 

validação e aprovação deste padrão. 

 

No início de 2009, em Janeiro e Fevereiro, decidiu-se pela PE-Multidigital 

como piloto a ser executado e para tal realizou-se o levantamento de requisitos do 

Portal, onde foram levantados e validados os principais serviços do Portal da PE-

Multidigital. 

 

Em março de 2009 iniciou-se a implementação do Portal, com base no 

levantamento realizado na fase anterior. Durante esta fase serão realizados testes 

quanto à aderência dos requisitos de acessibilidade e testes de usabilidade, onde os 

testes de usabilidade estão programados para serem realizados no Portal no final de 

Maio. Em Junho será apresentada a versão final do Portal ao cliente para validação 

final. 

 

Após a aprovação em Junho, será iniciada a fase de implantação do Portal, 

onde serão capacitadas as pessoas que ficarão responsáveis por manutenir o Portal 

durante a fase de implantação e após o lançamento do Portal. 
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Capítulo 6 
 
 
 
 
 

6   Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 

 

 

 

Nesse trabalho foi realizado um estudo sobre tecnologias assistivas, 

acessibilidade e acessibilidade web, demonstrando como realizar a 

inclusão das pessoas com deficiência visual no mundo digital, 

elaborando requisitos e métodos que auxiliem os programadores e 

gestores de conteúdo a atender os requisitos de acessibilidade. Neste 

capítulo será abordado as considerações finais e sugestões para 

trabalhos futuros.  
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6.1 Considerações Finais 
 

 

A tendência atualmente é de que as tecnologias de informação se propaguem 

pela sociedade, se tornando um importante canal de comunicação e interação do 

usuário com as mais diversas áreas (educação, saúde, segurança) e assim 

promovam benefícios em diversos níveis. O acesso dos cidadãos a esta sociedade 

“digital” deve ser garantido, superando todos os obstáculos que excluem os 

cidadãos, principalmente os cidadãos com deficiência que hoje se sentem excluídos 

do acesso às informações contidas na web. 

 

O objetivo das novas tecnologias da informação e da comunicação é fazer 

com que os recursos computacionais e consequentemente a web, torne-se mais 

acessível a um maior público. Com isso a acessibilidade passa a ser compreendida 

como aproximação, uma forma de fornecer a cada usuário meios que atendam e 

respeitem as suas necessidades, ocasionando assim uma quebra de paradigma de 

uma sociedade que determina limites e exclui uma parcela da população da 

sociedade.  

 

A atual sociedade deve provocar uma mudança de mentalidade, onde os 

espaços sociais tenham a capacidade de fornecer participação e igualdade a uma 

maior diversidade de cidadãos. E com a utilização das tecnologias e da web tenha-

se a preocupação de viver em harmonia com as diferenças, promovendo a inclusão 

social e digital dos indivíduos com deficiência.  

 

Neste trabalho, foram apresentadas questões relacionadas à acessibilidade 

web, as quais promovem a inclusão social dos deficientes visuais e ainda sobre 

procedimentos que podem ser seguidos para ter-se uma maior qualidade no acesso 

às informações que são disponibilizadas através dos portais do estado.  

 

Com base nos estudos realizados nesta dissertação foi constatada a extrema 

importância em tornar os Portais do Estado de Pernambuco acessíveis aos 

cidadãos, onde a grande maioria dos portais do estado de Pernambuco estão 
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inacessíveis aos deficientes visuais e dessa forma não é obedecido o principio da 

igualdade, onde todos os cidadão tem direito de acessar as informações ou serviços 

disponibilizados nos Portais. 

 

Para que as pessoas com deficiência tenham acesso às estas informações foi 

realizado estudos sobre deficiência, acessibilidade, tecnologias assistivas e um 

maior foco e detalhamento sobre acessibilidade web. 

 

Foram constatados diversos problemas existentes nos portais atualmente e 

para superá-los definiu-se como essencial um conjunto de requisitos de 

acessibilidade que devem ser contemplados para inclusão social dos deficientes 

visuais. 

 

Com relação aos requisitos (padrão institucional) determinados nesta 

dissertação como meta a ser cumprida, existem requisitos que devem ser atendidos 

pelos programadores, que devem utilizar os requisitos para elaboração e validá-los 

durante a elaboração do portal com auxilio dos métodos de validação citados 

anteriormente, e outros requisitos que devem ser utilizados pelos usuários que 

manterão o conteúdo do portal, sendo responsáveis pela manutenção dos critérios 

de acessibilidade relativos ao conteúdo após a entrada do portal no ar. 

 
O esforço para o desenvolvimento de um portal acessível depende de 

algumas variáveis, tais como: 

• tamanho e complexidade do portal;  

• experiência da equipe de desenvolvimento; 

• experiência da equipe de gestão do conteúdo; 

• envolvimento e dedicação das equipes de desenvolvimento e gestão 

conteúdo. 

 

O provimento da acessibilidade nos Portais não deriva da criação da lei 5.296 

que obriga os órgãos a adaptar os seus sítios quanto à acessibilidade, mas sim do 

direito de igualdade onde todos os cidadãos têm direito a ter acesso as informações 

encontradas nos portais do governo e para tal todos os envolvidos: programadores, 
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mantenedores dos sítios, gestores do governo e até mesmo as pessoas com 

deficiência visual, devem agir em conjunto para superar as barreiras. 

 

6.2 Principais Contribuições 

 

Tem-se como principal contribuição a elaboração da metodologia para 

implantação de portais acessíveis, que considera diversas fases que são 

importantes para o sucesso de um portal acessível, onde esta metodologia é algo 

que foi criado nesta dissertação e não existe metodologia semelhante no mundo, 

existindo até o presente momento apenas a preocupação com definição de um 

padrão de requisitos de acessibilidade, e com isso não é fornecido o suporte 

necessário para que os portais sejam desenvolvidos de modo acessível. 

 

A adoção da acessibilidade nos Portais Corporativos do Estado de 

Pernambuco promoverá o acesso das pessoas com deficiência visual e criará um 

padrão de desenvolvimento nos Portais do Estado, onde os programadores terão 

uma orientação no desenvolvimento acessível e ocasionará uma economicidade ao 

Governo, uma vez que os programadores e gestores de conteúdo adotarão as 

técnicas de modo correto, objetivando uma maior simplicidade no futuro e uma 

diminuição do retrabalho, pois os portais serão desenvolvido seguindo um padrão. 

 

Esta dissertação de mestrado será utilizada como diretriz de acessibilidade 

para todos os sítios de Secretarias, Órgãos, e Programas do Governo de 

Pernambuco. Com o convênio existente entre a ATI e a ABEP-NE (Associação das 

Agências de Tecnologia do Nordeste) esta diretriz poderá ser disseminada entre 

outros estados do Nordeste, tornando-se uma Metodologia Padrão para Implantação 

de Acessibilidade nos Portais Institucionais.  

 

Com a implantação da Metodologia e consequentemente a aderência dos 

portais aos requisitos de acessibilidade definidos no presente trabalho, será 

proporcionado às pessoas com necessidade especiais o acesso com autonomia às 

informações contidas nos portais corporativo do estado, ou seja, uma perfeita 

inclusão digital desses indivíduos. 
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Finalizando, a adoção dos requisitos de acessibilidade para os Portais do 

Estado de Pernambuco é significativa e vantajosa não apenas para as pessoas com 

deficiência visual ou deficiência de um modo geral, mas também para todos os 

usuários que terão um acesso facilitado aos Portais.  

 

6.3 Trabalhos Futuros 
 

Seguindo a linha deste trabalho, pode-se expandir a inclusão social dos 

portadores de necessidades especiais, atendendo não apenas as pessoas com 

deficiência visual, mas também os usuários considerados surdos e que enfrentam 

alguma dificuldade em navegar nos Portais por não compreender corretamente a 

língua Portuguesa e sim a linguagem de sinais. Logo pode ser definido como um 

trabalho futuro a criação de requisitos que promovam a inserção destes indivíduos 

na sociedade. 

Outro ponto que pode ser abordado em futuros trabalhos é o refinamento e a 

melhoria das ferramentas de validação automática, onde seja possível o próprio 

usuário definir os critérios desejados de avaliação e assim ter um direcionamento 

mais direto, quanto a avaliação dos requisitos definidos. 

Conclui-se desse modo que os resultados gerados com este trabalho podem 

ser considerados como incentivadores a novos trabalhos.  
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1 - Plano de Teste 
 
1. Propósito do Teste 
 
Este teste tem como objetivo verificar o desempenho obtido pelos participantes na 
navegação e uso do Portal, antes que este seja liberado, sendo medido o tempo 
para navegação e execução de atividades no portal e serão identificados erros e 
dificuldades envolvendo a utilização do protótipo em atividades básicas. 
  
2. Declaração dos Problemas 
 
1. Os termos utilizados nas interfaces são intuitivos? 
2. A performance alcançada pelos usuários é a ideal? 
 
3. Perfil do Usuário 
 
Serão escolhidos três usuários para participara dos testes, com a idade entre 21 e 
45 anos, mais de um ano de  conhecimento de navegação em internet e de 
utilização de informática básica (office).  
 
4. Metodologia 
 
Neste ponto deverá ser descrito as etapas necessárias para execução dos testes.  
 
O teste será realizado com a finalidade de garantir a usabilidade do produto e será 
composto das seguintes partes: 
 
 
5. Lista de Tarefas 
 
Segue uma lista de tarefas preliminar para o teste de usabilidade do sistema: 
 
Número da 
Tarefa 

Descrição da Tarefa Detalhamento da 
Tarefa 
 

   
   
   
 
 
6. Papel do Avaliador 
 
O avaliador se sentará ao lado do participante durante a realização do teste e 
registrará o tempo gasto nas tarefas, erros. 
O avaliador não poderá ajudar o participante na realização das tarefas. Ele somente 
poderá orientar se surgir uma questão acerca do procedimento de teste. 
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7. Medidas de avaliação 
 
As seguintes medidas de avaliação serão coletadas e calculadas: 
1. Tempo gasto para completar cada tarefa por participante; 
2. Número de erros cometidos na realização de cada tarefa por participante; 
3. Dados subjetivos sobre a satisfação do participante; 
4. Tempo médio gasto na execução de cada tarefa; 
5. Desvio padrão do tempo gasto para execução de cada tarefa; 
6. Média de erros por tarefa; 
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2 - Questionário para Identificação - Perfil do Usuário 
 
Este questionário tem como objetivo obter o perfil do usuário do teste de usabilidade 
a ser realizado utilizando o protótipo do Portal.  
As informações fornecidas são vitais para o aprimoramento do sistema. 
Caso tenha dúvida no preenchimento, favor solicitar esclarecimentos.  
 
1) Informações Pessoais 
 
1. Quantos anos você tem?  
2. Qual o seu sexo? M. masculino. F. feminino. 
 
2) Informações Educacionais 
1. Qual é o seu grau de instrução? 
a. 2º grau incompleto 
b. 2º grau completo 
c. superior incompleto 
d. superior completo 
 
3) Experiência Profissional 
1. Qual é a sua profissão? _____________________________________________ 
 
2. Há quanto tempo se encontra nesta profissão? 
a. Menos de 1 ano 
b. Entre 1 ano a 2 anos 
c. Entre 2 anos a 4 anos 
d. Mais de 4 anos 
 
4) Experiência Computacional 
1. Há quanto tempo você utiliza computador? 
a. Entre 1 ano a 2 anos 
b. Entre 2 anos a 3 anos 
c. Entre 3 anos a 4 anos 
d. Mais de 4 anos. 
 
2. Em que local você utiliza o computador?  
a. Em casa 
b. No trabalho 
c. Na escola 
d. Outros, favor especificar: _____________________________________ 
 
3. Em média, quantas horas por semana você utiliza o computador? 
a. Menos de 2 horas 
b. Entre 2 a 5 horas 
c. Entre 5 a 10 horas 
d. Mais de 10 horas 
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3 - TTeerrmmoo  DDee  HHoommoollooggaaççããoo  DDee  EEssccooppoo  
 
 
 

Conforme disposto na metodologia adotada e acordada entre a ATI e a xxxx , 

atestamos que a Proposta Gráfica do Portal xxxxx está em conformidade com os 

objetivos do projeto. 

 

Informamos que a proposta supracitada corresponde ao escopo de 

construção do sítio, e que, quaisquer modificações futuras, não previstas na 

proposta, deverão ser avaliadas e autorizadas pela ATI, levando-se em conta os 

custos das alterações e qualidade final do produto. 

 

Acrescentamos, ainda, que a manutenção do conteúdo do sítio deverá ser de 

inteira responsabilidade dos usuários da xxxxx, e que a ATI se responsabilizará em 

fornecer o devido treinamento na ferramenta, aos usuários responsáveis pela 

manutenção. 

 
 

Recife,      de Fevereiro de 2009. 
 
 
 
Aceite: 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do Responsável  
 
 
_________________________________ 
Nome Légivel do Responsável  
 
 


