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RESUMO 

 

A internet tornou-se um importante meio de comunicação. Seu crescimento não 

para. Segundo o IBGE, 20,9% da população brasileira acessavam a Internet no ano 

de 2005. Em 2008 essa taxa subiu para 34,8%, um aumento de 13,9% no acesso à 

Internet em apenas 4 anos (IBGE,2010). Outros dados do IBGE demonstram que 

cerca de 24,6 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência física. Esse 

número equivale a 14,5% da população brasileira (IBGE, 2010). Transformando de 

percentual para valores numéricos, pode-se afirmar que cerca de 8.560.800 de 

pessoas, que acessam a Internet, possuem algum tipo de deficiência física. No 

entanto, pouco foi feito para se construir portais acessíveis a pessoas com 

deficiência, seja temporária ou permanente. Os documentos de padronização 

existentes (WCGA [W3C,2008] e E-MAG[Governo Eletrônico,2007]) nem sempre 

são claros para o entendimento de desenvolvedores, sobretudo os menos 

experientes. A proposta deste trabalho é a apresentação da tabela de verificação. 

Uma metodologia simples para mensurar o nível de acessibilidade que a home page 

apresenta em relação a pessoas deficientes físicas. A tabela de verificação tanto 

pode auxiliar no momento de planejamento e construção do sítio como pode ser 

utilizada para verificar o quanto uma home page, já construída, está acessível. 

Como conclusão essa ferramenta foi utilizada nos portais brasileiros divididos em 

quatro categorias: educacional, comercial, governamental e financeiro. Dessa forma, 

é apresentado o nível de acessibilidade dos portais brasileiros em relação à tabela 

de verificação. Verificando a necessidade desse trabalho, como outros resultados, 

nas questões de acessibilidade. Considerando que 75% dos sítios investigados 

estão abaixo do limite mínimo de acessibilidade desejada. 
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ABSTRACT 

 
The Internet has become an important media. Its grown doesn’t stop. According to 

IBGE, in the year of 2005, 20,9% of the brazilian population had Internet acess. In 

the year of 2008 this number grew to 34,8%, a increase of 13,9% in the access in a 

period of only four years (IBGE,2010). Other IBGE’s ratings show that about 24,6 

millions people have some kind of physical disability. This number amounts to 14,5% 

of the brazilian population (IBGE 2010). Speaking in numbers, about 8.560.600 

brazilians who have Internet access have some kind of physical disability as well. 

However, not much has been done to build accessible portals to temporary or 

permanent physical disabilited persons. The most common standardization 

documents (WCGA e E-MAG) are not always clear for the understanding of 

developers, specially the less experts. The proposal of this work is to show the check 

table, a simple metodology for measuring the accessibility level of the homepage for 

the physical disabilited people. The check table can help in planning and constructing 

the portal and also in measuring how much is the home page already built 

accessible. This tool has been used in Brazilian portals divided into four categories: 

educational, commercial, governmental and financial. So, it is shown the level of 

accessibility of Brazilian Internet portals related to teh check table. It is also verified 

that there is a need for a great effort to address accessibility matters. Furthermore, it 

was noted that  75% of the examined portals are under the minmum limit of the 

desired accessibility. 

 

KEY-WORDS: Web accessibility; Physical disabilited; Web developing; 
Standardization. 
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Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente capítulo é a introdução da dissertação. Nele é 

relatada a motivação para esse trabalho, bem como o 

contexto geral e a contribuição proposta. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capitulo faz um rápido comentário sobre o acesso à Internet no 

Brasil, em especial por pessoas com deficiência. Relata problemas de acessibilidade 

das páginas Web, além de explanar acerca da estrutura da presente dissertação. 

 

1.1 Contexto 

 

A Internet tornou-se um importante meio de comunicação, apresentando 

um crescimento extraordinário. Segundo o IBGE (2010), 20,9% da população 

brasileira acessava a Internet no ano de 2005. Em 2008 essa taxa subiu para 34,8%. 

Um aumento de 13,9% no acesso à Internet em apenas 4 anos. 

Esse crescimento (do acesso a Internet) tende a aumentar, fato que pode 

ser constatado pelo aumento na venda de dispositivos móveis. Os celulares 

ultrapassaram o número de telefones fixos no Brasil (IBGE, 2010). 

A venda de computadores portáteis (netbooks e notebooks) já é igual à 

venda de desktop. O que quebrou a limitação de só ter acesso à Internet em 

ambientes fixos. 

A wireless é uma realidade e, hoje em dia, vários ambientes públicos 

como shopping centers, aeroportos, oferecem esse serviço. O governo Federal vem 

trabalhando para aumentar o acesso da população à Internet (Globo, 2010). 

Vários programas foram criados. Dentre eles destaca-se a redução do 

valor da Internet banda larga (Jornal da Cidade, 2010) e o programa que leva a 

Internet para todas as escolas públicas do Brasil (Revista INFO, 2010). 
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Todos os fatores contribuem para o aumento de pessoas conectadas à 

Internet no Brasil. Justamente com o crescimento do acesso à Internet cresce a 

procura dos deficientes físicos por esse serviço. 

Dados do IBGE demonstram que cerca de 24,6 milhões de pessoas 

possuem algum tipo de deficiência física. Esse número equivale a 14,5% da 

população brasileira (IBGE, 2010). Transformando de percentual para valores 

numéricos, pode-se afirmar que cerca de 8.560.800 de pessoas, que acessam a 

Internet, possuem algum tipo de deficiência física. 

 

1.2 Problema 

 

Embora a quantidade de usuários com deficiência que navegam na 

Internet seja alta, os sítios (sites) não estão preparados para atender às 

necessidades desse público. O destaque ao tema acessibilidade, principalmente em 

ambiente virtual, é algo relativamente recente. 

No âmbito mundial, os pioneiros no desenvolvimento de ambientes Web 

com acessibilidade para pessoas com deficiência foram os Estados Unidos, Canadá 

e Austrália, por volta do ano de 1998 (Ministério Público, 2010). 

No Brasil, o crescimento do acesso à Internet e a implantação de leis 

como a LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000, fizeram com que as 

empresas se sensibilizassem a essa causa, aumentando a preocupação em 

melhorar o acesso de pessoas com deficiência. 

Além de ser uma ótima ferramenta de inclusão social capaz de minimizar 

diversas barreiras, a Internet também pode funcionar como meio através do qual 

pessoas com deficiência possam realizar operações comerciais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
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O mercado de atuação do profissional de sistemas da informação torna-

se ainda mais amplo quando voltado para diminuir as dificuldades das pessoas com 

necessidades especiais, sejam estas de qualquer natureza. Além disso, a criação de 

portais voltados para tal público desempenharia um papel social fundamental. 

Embora o Decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, obrigue a 

administração pública a construir portais e sítios eletrônicos acessíveis a indivíduos 

portadores de necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos 

conteúdos disponíveis. Percebe-se que o mercado ainda não está preparado para 

atender tal exigência adequadamente, tendo em vista que os atuais serviços 

oferecidos nesta área ainda carecem de padronização, além de não suprirem as 

necessidades dos indivíduos com perda total de visão.  

 

1.3 Padrões Existentes 

 

A W3C (World Wide Web Consortium [W3C, 2010]), uma comunidade 

internacional que é responsável pela padronização da Web, em um esforço para 

melhorar a acessibilidade de pessoas deficientes criou a WAI (Web Accessibility 

Initiative [W3C,[2010]), que trabalha com organizações de todo o mundo para 

desenvolver estratégias, diretrizes e recursos para ajudar a tornar a Web acessível 

às pessoas com deficiência. 

Das atividades da WAI surgiu o WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines [W3C, 1999]), uma das principais referências sobre acessibilidade para 

Web. Atualmente, esse documento encontra-se na segunda versão. 

Como alternativa ao WCGA da WAI surgiu o WCAG Samurai que foi 

criado por Joe Clark, ex-colaborador da WAI que se afastou por não concordar com 
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as ideias propostas pelo WCGA 2.0 (WCAGSAMURAI, 2006). 

No Brasil, existe o E-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico) como referência para o desenvolvimento de sítios acessíveis a pessoas 

com deficiência (Governo Eletrônico, 2007). 

 

1.4 Proposta 

 

A proposta deste trabalho é criar uma forma simples de avaliar a 

acessibilidade dos ambientes Webs existentes, bem como servir de orientação para 

o desenvolvimento de novos sítios. 

O objetivo é criar uma padronização descomplicada de forma que 

qualquer pessoa que desenvolva páginas na Web, amadora ou profissional, possa 

tornar a Home Page mais acessível para todos.  

A presente pesquisa baseou-se no WCAG 2.0 por duas razões: 

 Devido à popularidade perante a comunidade 

internacional. Facilitando a aceitação de sítios construídos com essa 

ferramenta. 

 Tanto a WCAG Samurai como a E-MAG são variações 

extraídas do WCAG. 

Além do WCAG 2.0, foram utilizados depoimentos de deficientes visuais 

como um segundo pilar de informação para confecção de um documento avaliativo 

da acessibilidade de um sítio. 

A metodologia de avaliação adotada consistiu em atribuir notas ao 

ambiente pesquisado, de forma a mensurar o quanto a Home Page está adequada 

às necessidades do indivíduo com deficiência. Para tanto, foi utilizada uma tabela 
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com 29 itens, na qual cada item recebeu um peso de acordo com a relevância do 

conteúdo para a acessibilidade adequada. 

 

 

1.5 Organização da Dissertação 

 

Essa dissertação é composta por seis capítulos, distribuídos da seguinte 

forma: 

 

Capítulo 1 

 

É a introdução da dissertação. Nele é relatada a motivação para esse 

trabalho, bem como o contexto geral e a contribuição apresentada. 

 

Capítulo 2 

 

Apresenta o panorama atual das pessoas com deficiência no Brasil e no 

mundo, além de descrever sobre as leis inclusivas e o trabalho do governo para 

esse público. 

 

Capítulo 3 

 

Esse capítulo foca no tema tecnologia assistiva. 

O que existe no mercado e o porquê de poucas pessoas terem acesso a 

essa tecnologia. São abordados alguns objetos de tecnologia assistiva, sobretudo 

aqueles que auxiliam o deficiente visual ou motor na navegação da Internet. 
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Capítulo 4 

 

É focado na construção da tabela de verificação, justificando o porquê da 

criação de uma nova metodologia de mensuração da acessibilidade Web. Esse 

capítulo é o foco desta dissertação. Cada item da tabela é analisado e justificado. 

 

Capítulo 5 

 

Aplicação da tabela de verificação em ambientes Webs selecionados. As 

categorias testadas foram educacional, financeira, comercial e governamental. Três 

sítios de cada categoria foram analisados criando-se um gráfico resultante de cada 

avaliação. O capítulo finaliza com o perfil da acessibilidade dos sítios brasileiros. 

 

Capitulo 6 

 

Apresenta as considerações finais desta pesquisa, concluindo com 

sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA: LEGISLAÇÃO E PANORAMA ATUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O capítulo 2 apresenta o panorama atual das pessoas com 

deficiência no Brasil e no mundo. Também fala sobre leis 

inclusivas e o TRABALHO do governo para esse público. 
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2 DEFICIÊNCIA: LEGISLAÇÃO E PANORAMA ATUAL 

 

Pessoas com deficiência precisam superar vários desafios a cada dia. 

Tarefas simples como usar o transporte público, caminhar pelas ruas de uma cidade, 

navegar pela Internet, entre outras, são verdadeiros desafios para a pessoa com 

deficiência. Dentre todos os desafios que precisam superar, a desinformação é um 

dos maiores. Sobretudo o desconhecimento dos direitos do deficiente físico. Este 

capítulo procura apresentar o que existe de atual na legislação brasileira, 

contribuindo para diminuir a barreira da desinformação imposta às pessoas com 

deficiência. 

 

2.1 Deficiência 

 

De acordo com o CIDDM-2 (Classificação Internacional das Deficiências, 

Atividades e Participação), o termo deficiência pode ser compreendido como uma 

perda ou anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal 

(fisiológica), incluindo as funções mentais. Segundo o Decreto 5296/04, deficiência 

física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 

para o desempenho de funções. 
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2.1.2 Deficiência Visual 

 

A expressão deficiência visual está associada a um estado irreversível de 

redução da capacidade visual de um indivíduo, originada por razão ambiental 

(lesões, patologias, tumores, entre outros) ou congênita (patogenias), e que se 

mantém mesmo após procedimentos cirúrgicos e/ou clínicos (terapias) e o uso de 

auxílios ópticos convencionais (lentes de contato, óculos) (COSTA, 2004).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a deficiência 

visual é classificada em cinco níveis quanto ao grau de intensidade da limitação da 

capacidade visual: (1) leve; (2) moderada; (3) severa; (4) profunda; e (5) cegueira, 

caracterizada pela ausência total da visão, na qual a acuidade visual é igual ou 

inferior a 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 

O Ministério da Saúde (2008) recomenda a adoção dessa classificação 

nos estudos e pesquisas para que se possa ter uma maior uniformidade de dados 

estatísticos e estudos epidemiológicos comparativos entre os diversos países. 

Segundo o nível de comprometimento do campo visual, este pode ser 

central, periférico ou ausente, quando o campo visual não apresenta alteração e, 

conforme a cronologia da deficiência, ela pode ser congênita ou adventícia. Quando 

associada a algum outro tipo de deficiência, como a tetraplegia, por exemplo, a 

deficiência é tida como múltipla (COSTA, 2004). 
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A Figura 1, acima, representa o símbolo internacional de cegueira, 

adotado em 1984 pela World Blind Union (WBU) a qual mostra uma pessoa 

caminhando com o auxílio de uma bengala longa. Entretanto, por a figura não deixar 

clara a inclusão de pessoas com baixa visão em sua representação, foi criado o 

símbolo abaixo (Figura 2) que representa um olho humano estilizado, parcialmente 

encoberto por linhas tracejadas com a finalidade de simbolizar comprometimento da 

visão, em variados graus. 

 

 

O deficiente visual tem sua velocidade de trabalho, orientação, mobilidade e 

capacidade de realizar tarefas limitadas. O exercício da inclusão social possibilita, 

respeitando as necessidades próprias de sua condição, o acesso a serviços 

públicos, aos bens culturais e aos produtos decorrentes do avanço social, político, 

econômico e tecnológico da sociedade, com vista a garantir-lhes maior liberdade e 

qualidade de vida (POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA, 2008). 

 

Figura 1. Símbolo Internacional de Cegueira 

Figura 2. Símbolo específico para a baixa visão 
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2.1.3 Deficiência Motora 

 

Deficiência motora é compreendida como qualquer déficit ou anomalia 

que tenha como implicações dificuldade, alteração e/ou a não existência de um 

determinado movimento considerado natural ao ser humano. Essas consequências 

podem ter origem em alterações dos grupos musculares, da estrutura ósseo-

articular, da estrutura óssea ou em anomalias do Sistema Nervoso Central (SNC) e 

ter um caráter definitivo, não havendo alterações ao longo do tempo ou evolutivo, 

quando se modifica com o decorrer do tempo. 

Existem vários tipos de deficiências motoras: as que se originam de 

lesões traumáticas, tais como: lesão da medula espinhal e perda ou dano de 

membro (s) e as de gênese congênita e condições análogas, como: paralisia 

cerebral, distrofia muscular, esclerose múltipla, espinha bífida, Doença de Lou 

Gehrig’s (ELA), artrite, doença de Parkinson e tremor essencial. 

Considerando que a deficiência motora assume maior evidência a partir 

dos 25 anos de idade, é importante destacar a relevância dos acidentes, violências e 

certas doenças em sua origem (MANUAL DE LEGISLAÇÃO EM SAÚDE DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 2006). 

 

2.2 Legislação 

 

A atual Constituição Federal de 1988 (CF/88) assegura, em diferentes 

campos e aspectos, diversos direitos às pessoas com deficiência. Ela destaca, 

através de seu artigo 23, inciso II, a competência comum da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em cuidar da saúde e assistência pública, bem como da 
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proteção e garantia das pessoas com deficiência. Em seu artigo 24, inciso XIV, 

estabelece a competência legislativa concorrente entre a União, Estados e Distrito 

Federal em protegê-las e integrá-las socialmente.  

Com o objetivo de regulamentar e fazer cumprir o que está disposto na 

Constituição, principalmente no que engloba os direitos de acessibilidade, outros 

instrumentos legais foram estabelecidos, destacando-se as Leis 7.853/89 e 

10.098/00, bem como o decreto presidencial 3.298/99 e o decreto 3.076/99. 

A Lei 7.853/89 dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência e a sua 

integração social, além de fazer referência à obrigatoriedade da inclusão de 

questões específicas sobre a população com deficiências nos censos nacionais 

como condição essencial para o conhecimento da realidade brasileira e 

indispensável para sustentar a definição de políticas específicas. No que se refere à 

acessibilidade, a lei incentiva a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em todas 

as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência (art. 

2.º, Inciso IV). 

A Lei 10.098/00 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Em seu 

artigo 17, determina que compete ao Poder Público promover a eliminação de 

barreiras na comunicação e estabelecer mecanismos e alternativas técnicas que 

tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras 

de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o 

direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao 

transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

O Decreto 3.298/99, além de regulamentar a Lei 7853/89, dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência e consolida as 
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normas de proteção, entre outras providências. 

O Decreto 3.076/99 cria o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência. Entre suas competências, destaca-se propor a elaboração 

de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade de vida da pessoa 

portadora de deficiência (artigo 2, inciso VI). 

Um importante avanço no tema ocorreu em decorrência do Ano Internacional 

da Pessoa Deficiente (1981), quando a Organização das Nações Unidas (ONU) 

colocou em pauta a situação da população com deficiência no mundo, em especial 

nos países em desenvolvimento, onde a injustiça social e a pobreza agravam a 

situação. Após esse evento, em 3 de dezembro de 1982, a Assembléia Geral da 

ONU aprovou o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiências 

(Resolução 37/52) que estabelece diretrizes de saúde, educação, emprego e renda, 

seguridade social, legislação, entre outras, ressaltando a existência de igualdade de 

oportunidades para essas pessoas, além de melhoria nas condições de vida 

resultantes do desenvolvimento econômico e do progresso social. 

 

2.3 Panorama Atual 

 

Antes de iniciar um breve relato acerca da atual distribuição de deficientes 

no Brasil e no mundo, é interessante ressaltar que o tema não é visto da mesma 

forma em todos os países. Os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, 

consideram pessoas com incapacidades todas aquelas com alguma desvantagem 

e/ou dificuldade de desempenho funcional, o que engloba a população de idosos e 

de portadores de doenças crônicas potencialmente incapacitantes. No Brasil, a 

definição legal e a cultura vigente consideram pessoas com deficiência aquelas 
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pertencentes aos segmentos com déficit motor, mental, sensorial e múltiplo 

(POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, 

2008). 

Até 2000 não havia dados oficiais de abrangência nacional que 

retratassem a extensão da problemática da deficiência no Brasil. Foi através do 

censo realizado nesse ano que se obteve a informação de que 24,5 milhões de 

brasileiros, 14,5% da população, apresentam algum tipo de deficiência (IBGE, 2010). 

Entre estes, a maior proporção de brasileiros com deficiência encontra-se na região 

nordeste (16,8%), nos estados do Rio Grande do Norte (17,6%), Paraíba (18%) e 

Piauí (17,6%), enquanto que a menor proporção está situada na região sudeste 

(13,1%), nos estados de São Paulo (11,3%), Paraná (13%) e Distrito Federal 

(13,4%) (CENSO, 2000). 

Conforme Tabela 1, o mesmo estudo revela que a deficiência de maior 

incidência em nosso país é a visual (48% dos casos), seguida da deficiência motora 

(22,9%), auditiva (16,7%), mental (8,3%) e física (4,1%). 

 

Tabela 1: Distribuição nacional dos casos de deficiência, segundo o tipo de 

deficiência: Brasil, diversos graus de severidade (BRASIL, 2002). 

DEFICIÊNCIA PREDOMINÂNCIA (habitantes)  %  

Visual 11.778.232 48,0 

Motora 5.619.198 22,9 

Auditiva 4.097.844 16,7 

Mental 2.036.653 8,3 

Física 1.006.057 4,1 

 TOTAL 24.537.984 100,0 

 

A OMS estima que existam cerca de 148 milhões de pessoas com 

deficiência visual no mundo. Destas, 38 milhões seriam cegas e cerca de 110 
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milhões apresentariam baixa visão. O último censo demográfico brasileiro (2000) 

assinala que, dos 11,7 milhões de brasileiros com deficiência visual, 0,96% são 

incapazes de enxergar, 14,48% possui grande dificuldade permanente de enxergar e 

84,56%, a grande maioria, apresenta alguma dificuldade permanente de enxergar 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição nacional dos casos de deficiência visual, segundo o grau de 

severidade (BRASIL, 2002). 

DEFICIÊNCIA VISUAL PREDOMINÂNCIA (habitantes)  %  

Incapaz de enxergar 113.071 0,96 

Grande dificuldade permanente de 
enxergar 

1.705.488 14,48 

Alguma dificuldade permanente de 
enxergar 

9.959.673 84,56 

TOTAL 11.778.232 100,0 
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Capítulo 3 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA ASSISTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este capítulo foca o tema tecnologia assistiva. O que existe no 

mercado e o porquê de poucas pessoas terem acesso a essa 

tecnologia. São apresentados alguns objetos de tecnologia 

assistiva, sobretudo aqueles que auxiliam o deficiente visual ou 

motor na navegação da Internet. 
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3 TECNOLOGIA ASSISTIVAS 

 

A tecnologia surgiu como importante aliada das pessoas com deficiência. 

Através dela é possível amenizar ou até mesmo superar suas limitações físicas. No 

entanto, mais do que existir, é necessário esforço para sua divulgação. O 

desconhecimento contribui para agravar a exclusão de pessoas com deficiência. Os 

próximos itens deste capítulo versam sobre tecnologia assistiva, apresentando 

algumas ferramentas desenvolvidas para melhorar o dia a dia de pessoas com 

deficiência. 

 

3.1 Acessibilidade 

 

Acessibilidade consiste em promover, de forma plena, acesso para todas 

as pessoas, deficiente ou não, a ambientes, serviços, informação, cultura ou 

qualquer outro contexto que faça parte do dia-a-dia humano. 

Mais do que apenas uma questão social, a acessibilidade transcende o 

conceito de solidariedade. É a busca por uma sociedade igualitária que permita 

liberdade de barreiras físicas e autonomia para todos.  

Segundo o portal da República Federativa do Brasil, acessibilidade 

significa permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida participem de 

atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, além de permitir o 

uso destes por todas as parcelas da população (Brasil, 2010). 

Segundo o Decreto nº 5.296/2004, capítulo III, artigo 8º, acessibilidade é a  

condição para a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação 
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e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

 

A limitação de um deficiente não está apenas no grau de deficiência 

cognitiva, física ou sensorial. Segundo a UNESCO o ambiente no qual o indivíduo 

está inserido pode aumentar ou diminuir a limitação. 

Países de menor desenvolvimento tecnológico tende a ter menor grau de 

acessibilidade. No entanto, não basta ser tecnologicamente desenvolvido para 

melhorar a qualidade de vida dos deficientes físicos. Quando mal planejada, a 

tecnologia pode funcionar como fator de exclusão no lugar de melhorar a 

acessibilidade da população.  

Segundo a W3C (World Wide Web Consortium), a Web foi projetada para 

funcionar para todas as pessoas, independentemente do seu hardware, software, 

cultura ou capacidade física. Quando a Web atende esse objetivo está acessível 

(W3C 2010). 

As barreiras da deficiência são mitigadas quando a Home Page é 

desenvolvida seguindo critérios de acessibilidade. Contudo, quando a Home Page 

não apresenta preocupação com a acessibilidade, a navegação de pessoas 

deficientes torna-se difícil e frustrante. 

 

3.2 Tecnologia Assistiva 

 

O termo tecnologia assistiva é relativamente recente (Revista Tecnologia 

Assistiva, 2009), embora de grande importância para mais de 25 milhões de 

brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Tecnologia assistiva refere-se a 

qualquer objeto, software ou recurso que tenha sido desenvolvido para auxiliar 
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pessoas deficientes a terem uma vida normal e autônoma. 

A função primordial da tecnologia assistiva é promover melhoria da 

qualidade de vida de pessoas que possuam algum tipo de deficiência, seja ela 

temporária ou permanente. 

Os recursos tecnológicos surgiram como um dos principais mecanismos 

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

Método Braille (Portal do deficiente visual, 1825) 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 para esses 

indivíduos (MONTEIRO, 2007). 

Em contra-partida é preciso preparar a comunidade para o uso de 

tecnologias assistivas. Não basta criar os produtos tecnológicos, o esclarecimento 

para o uso desta tecnologia faz parte do processo de inclusão. De nada adianta o 

desenvolvimento tecnológico se a população não possuir conhecimento para o uso. 

Em outubro de 2009 foi lançado o Catálogo Nacional de Produtos de 

Tecnologia Assistiva (TA), que reúne informações sobre produtos dessa tecnologia 

fabricados no Brasil, importados e distribuídos, assim como os dados de contato das 

organizações. O catálogo pode ser visualizado online no portal nacional de 

tecnologia assistiva (www.assistiva.org.br), e permite a busca por produtos assistivos 

disponibilizados e classificados de acordo com as categorias da ISO 9999/2007. 

Pesquisadores e estudiosos da área de TA afirmam que é importante se 

buscar formas acessíveis de auxílio técnicos personalizados para atender às 

necessidades especificas de pessoas com deficiência. A justificativa é que grande 

parte dos aparelhos existentes são produzidos fora do Brasil, portanto, nem sempre 

adaptados às necessidades encontradas no País (Revista Nacional de Tecnologia 

http://www.assistiva.org.br/
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Assistiva, 2009). 

Embora a oferta dos auxílios esteja em constante crescimento, cada 

pessoa possui particularidades, sendo difícil encontrar no mercado soluções para 

todos. Algumas organizações se especializaram em auxiliar o deficiente na 

personalização de objetos de TA (CVI- Rio, 2007). 

 

3.3 Artigos de informática usados por deficientes 

 

A tecnologia surgiu revolucionando a vida da pessoa com deficiência. 

Através dela o deficiente pode ter uma vida mais independente, quebrando barreiras 

históricas e ganhando espaço na sociedade e no mercado de trabalho. 

Dentre todas as classes de deficientes beneficiadas com a tecnologia o 

deficiente físico e o deficiente visual são os merecedores de maior atenção no 

estudo de sítios acessíveis. 

Sítios bem planejados permitem a liberdade para pessoas que tenham 

limitação no movimento do corpo, sobretudo aqueles que só podem movimentar a 

cabeça e pessoas com ausência total da visão. 

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). 

 

3.4 Objetos e sistemas computacionais que auxiliam o deficiente 

 

O conhecimento das tecnologias assistivas é tão importante quanto a sua 



36 

 

 

 

construção. É preciso que a comunidade esteja atenta para inovações tecnológicas 

de forma a melhorar o dia-a-dia de pessoas com deficiência. 

 

Lupa Eletrônica Digital 

 

Criada pela empresa Terra Eletrônica a Lupa Eletrônica Digital, assim 

como qualquer lupa, tem como função principal ampliar a imagem alcançada por ela; 

o diferencial é que a imagem ampliada é enviada para uma tela, podendo ser uma 

TV ou computador. Em telas de 20” a imagem pode ser ampliada 40x (Terra 

Eletrônica, 2010). A Figura 3 mostra a imagem de uma lupa eletrônica. 

 

 

Figura 3. Lupa eletrônica digital 

 

Impressora em Braille 

 

A impressora em Braille é uma impressora comum. Sua diferença das 

demais impressoras está na saída da impressão, que faz com que todo material 

impresso saia na linguagem Braille, linguagem usada por deficiente visual. A Figura 

4 mostra a imagem de uma impressora Braille. 
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Figura 4. Impressora Braille Index Basic-D Portal Nacional de Tecnologia Assistiva 

 

Leitor Autônomo 

 

O leitor autônomo é uma máquina que digitaliza textos e lê para o usuário. 

Alguns leitores precisam estar conectados ao computador, outros já possuem todos 

os sistemas no próprio dispositivo. A Figura 5 mostra a imagem de um leitor de tela. 

 

 

Figura 5. Leitor Autônomo - Poet Compact 

 

Bengala Eletrônica Ultracane 

 

Baseada na tecnologia de ultrassom que permite aos golfinhos 

encontrarem alimento e aos morcegos guiarem-se no escuro, a Sound ForeSight 

inventou a primeira bengala eletrônica para cegos - UltraCane (Figura 6)- que 

permite detectar todos os objetos à sua frente, tanto no nível dos pés e pernas, 
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como do tronco e da cabeça, como se tivesse um escudo invisível à sua frente 

(Assistiva, 2010).  

 

 

Figura 6. Bengala Eletrônica Ultracane 

 

Display Braille 

 

O Display Braille, também conhecido como linha Braille, é um dispositivo 

de saída de computador que exibe dinamicamente em Braille a informação da tela. 

Trabalha em sincronia com um software leitor de tela, que seleciona os textos e os 

traduz para o Braille. Seu sistema eletromecânico movimenta pinos dispostos 

verticalmente para representar múltiplas celas Braille, permitindo ao usuário a leitura 

tátil das informações exibidas (Assistiva, 2010). A Figura 7 representa esse 

dispositivo. 

 

 

Figura 7. Display Braille 
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Leitor de tela 

 

Os leitores de tela são software que navegando pela tela do computador 

leem o que está no foco atual do cursor. Esses aplicativos são muito utilizados por 

pessoas cegas para navegar na Internet. 

Os leitores de tela vão além do que é apresentado no visual da Home 

Page. Ele lê o código HTML de forma a transmitir com melhor qualidade o que 

realmente a página Web está apresentando. 

Páginas onde o código é confuso fazem com que a informação passada 

pelo leitor de tela seja imprecisa, deixando o usuário cego perdido no conteúdo do 

sítio. 

Existem vários leitores de tela no mercado, alguns comerciais e outros 

software livre. Dentre os leitores de tela dois se destacam: DOSVOX (UFRJ,1993) e 

o NVDA (NVDA, 2010). A Figura 8 mostra a logomarca do leitor de tela NVDA. 

Enquanto na Figura 9 é possível ver a logomarca do Sistema DOSVOX. 

 

NonVisual Desktop Access (NVDA) 

 

 

Figura 8. NonVisual Desktop Access 

 

O NVDA é um leitor de tela Open Source para o sistema operacional 

Microsoft Windows (NVDA, 2010). Retornando feedback através de síntese de voz e 

Braille, que permite ao deficiente visual acessar computadores executando o 
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Windows da mesma forma que uma pessoa com visão perfeita. As principais 

características incluem suporte para mais de 20 idiomas e a habilidade para 

executar inteiramente a partir de um drive USB sem instalação. 

 

Dosvox 

 

Figura 9. Dosvox 

 

O DOSVOX é um sistema para microcomputadores da linha PC que se 

comunica com o usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso 

de computadores por pessoas com deficiência visual, que adquirem, assim, um alto 

grau de independência no estudo e no trabalho (UFRJ, 2010). 

 

Máscara de acrílico para teclado 

 

Figura 10. Máscara de acrílico para teclado 

 

A máscara de acrílico para teclado (Figura 10) possui orifícios a cada 

tecla, evitando que o usuário com dificuldades motoras dispare várias teclas ao 
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mesmo tempo. Os orifícios são projetados para a passagem do dedo de um adulto 

(Assistiva, 2010). 

 

Ponteira de Cabeça 

 

Figura 11. Ponteiro de cabeça 

 

O Ponteiro de Cabeça (Figura 11) é ajustado na parte frontal de um 

dispositivo em forma de capacete de forma a permitir, com o movimento da cabeça, 

o uso do teclado ou de outro dispositivo. É ideal para pessoas tetraplégicas ou com 

paralisia cerebral, mas com boa mobilidade no nível do pescoço (Acessibilidade.net 

2010). 

 

Conclusão 

 

Existem diversas ferramentas assistivas e novas pesquisas estão sendo 

realizadas. Seria inviável listar todos os artigos sobre tecnologia assistiva existentes. 

No portal nacional de tecnologia assistiva (http://www.assistiva.org.br/) é possível 

encontrar o Catálogo Nacional de Produtos dessa Tecnologia. 

http://www.assistiva.org.br/
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O desconhecimento dessas ferramentas prejudica aquele que necessita 

de ambientes acessíveis. São poucas empresas que atuam na personalização de 

ferramentas assistivas. 

Focando a Internet, a falta de conhecimento dos programadores faz com 

que os ambientes Web não sejam desenvolvidos para perfeita comunicação com 

aplicativos de tecnologia assistiva. 

O mouse vem se tornando um recurso fundamental para a navegação na 

Web, consequentemente, pessoas que não podem utilizar esse recurso são 

parcialmente excluídas da Internet perdendo a autonomia.  

Os maiores prejudicados na navegação sem compatibilidade são pessoas 

com deficiência visual e o usuário do ponteiro de cabeça. Em geral, pessoas que 

necessitam que a navegação seja exclusivamente pelo teclado.  
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4 Capítulo 

 

 

 

METODOLOGIA PARA VALIDAÇÃO DE HOME PAGES ACESSÍVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia desenvolvida para a avaliação 

de portais acessíveis ao deficiente físico, bem como cada item de verificação 

com exemplos simples e didáticos. Dessa forma, o desenvolvedor poderá 

utilizá-la para garantir a construção de portais acessíveis a pessoas com 

deficiência. Em cada item, serão identificados os obstáculos que uma pessoa 

com deficiência encontra em uma Home Page, apresentando soluções simples 

para cada um dos problemas encontrados. 

Será desenvolvida uma tabela de verificação com a qual se pode pontuar o 

quanto uma página Web está acessível ao deficiente físico. 
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4 METODOLOGIA PARA VALIDAÇÃO DE HOME PAGES ACESSÍVEIS 

 

A internet é um importante meio para garantir a inclusão social. Através 

dela é possível vencer barreiras físicas e geográficas. Pessoas com deficiência 

podem executar diversas atividades do dia a dia como realizar compras, utilizar 

serviços bancários, atualizar-se acerca das notícias, entre outras atividades. 

Contudo, a mesma Internet que quebra barreiras e auxilia pessoas com deficiência 

pode torna-se bastante frustrante e impossível de utilizar-se. Páginas Webs mal 

planejadas podem impossibilitar o acesso de pessoas com deficiência. Os próximos 

itens deste capítulo tratam sobre as padronizações existentes, além de uma nova 

proposta de padronização e verificação da acessibilidade das páginas Webs. 

 

Visão Geral 

 

O desenvolvimento de páginas para Internet segue os mesmos princípios 

de software para desktop. Deve-se ter maior esforço na fase de elaboração e 

planejamento. Páginas bem planejadas são de fácil codificação e simples de 

verificar os requisitos de acessibilidade presentes. Para auxiliar a verificação da 

acessibilidade de forma manual é que se criou essa tabela de verificação. 

 

4.1 Metodologia 

 

A construção da tabela de verificação deu-se da junção das 

características verificadas no WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), E-

MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) e através de observações 
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feitas na construção de Home Page antigas. Procurou-se extrair o melhor de cada 

documento e posteriormente adequar à realidade atual da pessoa com deficiência. 

 

4.2 Aspectos observados 

 

Todos os aspectos observados, na pesquisa, foram descritos abaixo de 

forma a orientar o que cada item da tabela de verificação espera encontrar na Home 

Page. 

 

4.2.1 Alternativas ao conteúdo sonoro e visual 

 

Toda imagem ou vídeo contido em um ambiente virtual deverá ter 

correspondentes textuais claros e compactos com descrições concisas, pois, como o 

texto será lido por um leitor de tela, quanto mais longas forem as frases, maior será 

a probabilidade de interferência na compreensão do texto como um todo. 

 

Incorreto: 

 

Exemplo 1: <img src = “pernambuco.jpg” alt = “bandeira”> 

 

Neste exemplo, o conteúdo informa que o ícone trata-se de uma bandeira, 

porém, um usuário com perda total de visão não conseguirá identificar o teor da 

bandeira, logo, estamos diante de um modelo ineficiente quando direcionado para 

esse tipo de usuário. 
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Exemplo 2: <img src = “pernambuco.jpg” alt = “ ”> 

 

Neste exemplo, o leitor de tela simplesmente ignora a imagem, visto que 

o valor do atributo alt está em branco. Essa ação é adequada quando a imagem 

apresentada tiver a função meramente estética. No entanto, se o objetivo da imagem 

for transmitir algum tipo de informação, essa será invisível para usuários cegos. 

 

Exemplo 3: <img src = “pernambuco.jpg” alt = “Essa bandeira presente na 

página está representando o estado de Pernambuco. Ela faz parte do conjunto de 

bandeiras presentes na página que representam os estados do nordeste”> 

 

O exemplo 3 mostra preocupação do desenvolvedor em descrever 

detalhadamente a imagem apresentada. Para o usuário cego, informação excessiva 

pode gerar incompreensão do conteúdo da Home Page como um todo. 

 

Correto: 

 

<img src = “Pernambuco.jpg” alt = “Bandeira de Pernambuco”> 

 

Neste exemplo, o atributo alt recebe a descrição da imagem de forma 

clara e compacta, fazendo com que o usuário cego possa compreender a 

informação representada pela imagem, mas não perca a compreensão do conteúdo 

como todo. 

 

Uma forma bastante simples para observar se as imagens estão 



47 

 

 

 

adequadas aos padrões de acessibilidade para usuários cegos seria configurar o 

browser (Programa usado para navegar na Internet, conhecido também como 

navegador) para ocultar as imagens da Home Page. Dessa forma, no espaço 

reservado à imagem, seria apresentada a sua descrição ou espaço em branco caso 

não exista descrição para a imagem. 

 

4.2.2 Não utilizar apenas cores para transmitir informação 

 

Um erro comum na construção de um sítio é acreditar que todos os 

usuários seguem o mesmo padrão de acessibilidade. Normalmente, os 

desenvolvedores imaginam que todos têm a mesma capacidade visual. 

Alguns sítios já perceberam essa falha e começaram a oferecer a opção 

de mudar o layout das cores. Essa ação contribui para a acessibilidade de pessoas 

daltônicas, entretanto, a variação de cor em nada ajuda o acesso às Home Pages 

pelos usuários com ausência de visão. Para evitar esse tipo de problema é 

necessário que a página Web não faça uso exclusivo da cor para interagir com o 

usuário. Deve-se fornecer alternativa para visualização das informações 

apresentadas utilizando a cor. 
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Incorreto: 

 

 
Figura 12. Exemplo de tabela que usa a cor como elemento único de informação 

 

Na Figura 12, é apresentada uma tabela em que escolas que não 

atingiram o resultado esperado no ENEM são escritas com a cor vermelha e as que 

tiveram rendimento satisfatório têm o nome escrito em azul. Visualmente é fácil de 

perceber quais as escolas de cada grupo. No entanto, existem usuários que não 

possuem a visão para identificar essas escolas.  

 

Correto: 

 

 
Figura 13. Exemplo de tabela que usa a cor e outros elementos de informação 

 

A solução foi apenas acrescentar mais uma coluna na qual a informação 
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passou a ser transmitida de forma visual pela cor do nome da escola e de forma 

textual com a coluna status, conforme Figura 13 acima. 

 

4.2.3 Independência do CSS para exibir conteúdo 

 

Cascading Style Sheets (CSS) é um mecanismo simples para adicionar 

estilo (fontes, cores, espaçamento) a documentos Web. Tutoriais, livros, listas de 

discussão para os usuários (W3C, 2010).  

Uma das vantagens do CSS é a opção de separar a formatação do 

documento Web do seu conteúdo. O problema existe quando a Home Page passa a 

depender do CSS para ter sentido. Embora atualmente os navegadores mais 

populares trabalhem bem com essa nova linguagem, não significa que todas as 

plataformas aceitem o CSS.  

Atualmente, o acesso à Internet não é feito exclusivamente por 

computadores. Alguns dispositivos eletrônicos de menor capacidade computacional 

também são capazes de realizar acesso à Internet. Dois bons representantes dessa 

nova prática são os celulares e a TV digital. 

A dependência do CSS pode gerar inconsistência na informação. E por 

isso, é bastante recomendado que ambientes Web não dependam do CSS para 

mostrar seu conteúdo, mesmo que a ausência do CSS faça com que o visual da 

página não seja o ideal. 

 

4.2.4 Indicar claramente a linguagem vigente 

 

Não é dada a devida importância para a linguagem predominante na 
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Home Page. Qualquer pessoa que for desenvolver acredita que a linguagem 

predominante de uma Home Page é facilmente identificada pelo usuário no 

momento que este estiver acessando a página Web. No entanto, usuários cegos não 

têm como identificar a linguagem da Home Page. Para acessar o conteúdo do sítio, 

pessoas com deficiência visual utilizam programas que são conhecidos como 

leitores de tela. Para que seja feita uma correta leitura da página, é preciso que o 

leitor de tela possa identificar a linguagem predominante da Home Page. Utilize o 

atributo Lang para definir a linguagem padrão da página Web <p 

lang="en">Parágrafo em inglês.</p>.  

Além de especificar a linguagem predominante, o sítio deverá ter o 

correspondente por extenso para cada abreviação textual que existir. 

 

4.2.5 Transformação harmônica para as tabelas 

 

Os leitores de tela ou software que auxiliam pessoas com deficiência 

visual a terem acesso ao conteúdo da Home Page fazem a leitura do conteúdo das 

tabelas de forma linear. Essa transformação geralmente não é harmoniosa gerando 

confusão para o usuário que esteja acessando a Home Page. A quebra da harmonia 

da tabela é gerada por falta de informação em suas tags ou quando a tabela é 

utilizada para formatação da página. 

É recomendação da WAI que as linhas e colunas de uma tabela sejam 

identificadas. Uma prática comum é a substituição da tag TH pela tag TD. O motivo é 

o fato de tudo ser feito na tag TH e pode ser feito usando a tag TD. Visualmente não 

seria identificado qual das tag estaria sendo utilizada. No entanto, o leitor de tela 

trabalha verificando o código fonte da página e não identifica a tag TD como 
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cabeçalho de tabela, o que resultaria em perda de informação para deficientes 

visuais. Veja as imagens abaixo: 

 

 
Figura 14. Tabela codificada sem uso da tag 

TH 

                Errado 
 

 
 

 
Figura 15. Tabela codificada com uso da tag 

TH. 

                  Certo

Visualmente não é possível identificar diferença nas figuras acima, mas, 

para o deficiente que utiliza leitor de tela para ler o conteúdo da tabela, a diferença é 

significativa. Basta analisar o código de cada tabela. 

 

 

Código da primeira tabela (Figura 14) - Errado 

<table border = "3"> 

      <tr><td colspan = "2" bgcolor = "#0000FF"><font color = "white" align 

= "center"><b>Tabela das Estações do Ano</b></font></td></tr> 

     <tr><td bgcolor = "#00FFFF" align = "center"><b>Estação</b></td><td 

bgcolor = "#00FFFF" align = "center"><b>Mês Inicial</b></td></tr> 

     <tr><td bgcolor = "#FFFF00">Verão</td><td>Dezembro</td></tr> 

     <tr><td bgcolor = "#45C53F">Primavera</td><td>Setembro</td></tr> 

     <tr><td bgcolor = "#FFCC00">Outono</td><td>Março</td></tr> 

     <tr><td bgcolor = "#C0C0C0">Inverno</td><td>Junho</td></tr> 

   </table> 
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Código da segunda tabela (Figura 15) - Correto 

 

<table border = "3"> 

      <tr><th colspan = "2" bgcolor = "#0000FF"><font color = 

"white">Tabela das Estações do Ano</font></th></tr> 

     <tr><th bgcolor = "#00FFFF">Estação</th><th bgcolor = 

"#00FFFF">Mês Inicial</th></tr> 

     <tr><td bgcolor = "#FFFF00">Verão</td><td>Dezembro</td></tr> 

     <tr><td bgcolor = "#45C53F">Primavera</td><td>Setembro</td></tr> 

     <tr><td bgcolor = "#FFCC00">Outono</td><td>Março</td></tr> 

     <tr><td bgcolor = "#C0C0C0">Inverno</td><td>Junho</td></tr> 

   </table> 

 

Em tabelas com mais de um nível lógico de cabeçalho, deve-se utilizar 

anotações para associar células de dados às células de cabeçalho. Por exemplo, 

THEAD, TFOOT e TBODY para linhas COL e COLGROUP. 

Por fim, é importante que a tabela tenha um resumo, ajudando assim na 

sua perfeita compreensão por usuário deficiente visual. 

 

4.2.6 Adaptação harmônica ao tamanho da tela 

 

Com a evolução da tecnologia, o acesso à Internet passou a ocorrer a 

partir dos mais diferentes tipos de dispositivos. Cada um com sua característica em 

especial. Uma dessas características é o tamanho da tela. Não se pode imaginar 

que páginas Web feitas para monitores de 17” funcionam perfeitamente em telas 

menores. 

Para tentar solucionar esse problema algumas páginas já informam a 

resolução preferencial. Como exemplo: 800 X 600” ou 1024 X 786". No entanto, nem 
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sempre é possível que o acesso seja feito por dispositivos que atenda à resolução 

sugerida. Um exemplo disso seria quando o acesso for feito através de um celular. 

A solução para esse tipo de problema seria adaptar o tamanho da tela de 

forma harmônica. No lugar de se utilizar grandezas fixas no tamanho de 

componentes (TABLE, HR, P...), deve-se usar percentual. Dessa forma, a Home 

Page estará adaptada a variações de tela.  

 

Incorreto 

 

<hr width = “100”> 

 

No código acima a linha horizontal terá sempre o tamanho de 100 pixels, 

não importando o tamanho da tela. Esse valor fixo pode gerar deformação na Home 

Page. Se o tamanho da tela não for adequado, a acessibilidade ficará prejudicada 

tanto para pessoas sem deficiência como para pessoas com deficiência. 

 

Correto 

 

<hr width = “60%”> 

 

No código acima a linha horizontal ocupará sempre 60% da tela, não 

importando sua resolução. Valores proporcionais são adequados para garantir a 

transformação harmônica da página Web quanto à variação de tela. 

 



54 

 

 

 

4.2.7 Controle sobre alterações temporais 

 

Do seu surgimento para os dias atuais as linguagens voltadas para 

Internet evoluíram de forma exponencial. Páginas Web modernas em nada lembram 

as páginas estáticas do início da Internet. Uma dessas evoluções foi a mudança 

temporal do conteúdo. 

Existem páginas que trocam flashes de notícia em um período de tempo 

determinado, normalmente 10 segundos. Esse tempo é mais que suficiente para que 

as pessoas possam ler o que está presente no flash e clicar com o mouse no link, 

caso deseje ler a notícia por completo. No entanto, pessoas deficientes e até idosos 

podem necessitar de mais tempo do que o oferecido. A solução para esse tipo de 

problema é permitir que o usuário possa ter controle sobre a variação temporal do 

sítio. Assim, cada um poderia trabalhar no tempo permitido pelo próprio corpo. 

 

4.2.8 Permitir navegação exclusivamente pelo teclado 

 

É difícil imaginar a navegação na Internet sem o uso de dispositivo como 

o mouse. Somos condicionados ao click para fazer praticamente tudo. As páginas 

Web são desenhadas para trabalharem com essas ferramentas. No entanto, a 

utilização do mouse nem sempre é uma opção para o usuário. 

Pessoas com deficiência podem ter dificuldade em trabalhar com outra 

ferramenta que não seja o teclado. Os motivos são os mais diversos, como não 

possuir mãos, falta de coordenação motora para movimentar a ferramenta, ausência 

de visão. O que parece simples para uma pessoa comum pode não ser tão simples 

para pessoas com deficiência. 
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É necessário que a Home Page seja desenvolvida para permitir a 

navegação utilizando apenas o teclado, além do uso de teclas de atalho, que é 

recomendado para auxiliar na navegação do deficiente, mas deve ser de fácil 

acesso e bem informado. 

 

4.2.9 Funções acessíveis para vários dispositivos 

 

O crescimento da Internet foi determinante para a construção de várias 

formas de acesso à rede mundial. Há muito tempo que o computador desktop deixou 

de ser o único meio de acesso à Internet. 

Hoje contamos com uma infinidade de dispositivos que realizam essa 

função, seja celular, netbook, notebook ou computadores de mão entre outros. A 

variedade de dispositivos é enorme e cada um com sua metodologia de acesso. 

Como por exemplo, o acesso por voz ou usando apontador de cabeça que é o 

equipamento usado por pessoas que não podem usar as mãos nem os pés. Para 

garantir acessibilidade a todos os usuários, é importante que as páginas na WEB 

estejam adequadas a receber esses dispositivos. A figura 12 mostra a imagem de 

um apontador de cabeça. Pessoas que utilizam esse equipamento necessitam que a 

Home Page seja preparada para navegação exclusiva pelo teclado. 
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Figura 16. Apontador de cabeça 

 

4.2.10 Manter a compatibilidade com tecnologias antigas 

 

A mudança de tecnologia é uma das características mais conhecidas da 

informática. É comum que um determinado software deixe de funcionar 

adequadamente quando atualizamos a plataforma na qual ele executa. Os 

dispositivos para Internet seguem esse mesmo princípio evolutivo. 

Um aspecto da evolução tecnológica é a forma como algumas páginas 

Web apresentam seu MENU. Normalmente fica visível o nome do MENU e o 

SUBMENU só é apresentado quando o mouse está sobre esse nome. 

Aparentemente é uma ação perfeita, pois dessa forma, se pode enxugar o espaço 

visual da tela ajudando na navegação, visto que alguns itens só aparecem se forem 

necessários. Embora seja uma ação positiva para usuários sem limitações, os 

leitores de tela não conseguem determinar a existência de um SUBMENU. 

Outro aspecto que se encontra na forma de desenvolver para a Internet é 

a utilização de links que abrem novas janelas sem causar nenhum tipo de alteração 

na janela pai. Isso é positivo para que o usuário possa acessar novas informações e 
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depois retornar para a janela pai. O problema é que pessoas com deficiência visual 

não são capazes de perceber que uma nova janela foi aberta. Os leitores de tela não 

trabalham dessa forma e, por isso, ficam perdidos sem encontrar a informação 

correta. 

A solução para esse tipo de problema seria evoluir sem que haja perda da 

compatibilidade com versões anteriores. Dessa forma, ferramentas para a 

acessibilidade continuariam funcionando adequadamente. Essa visão é necessária 

pelo fato de que ferramentas para a acessibilidade não evoluem tão rápido como a 

tecnologia em geral. Os MENUS e SUBMENUS devem conter informações claras do 

que se tratam e o que será apresentado caso esses MENUS sejam acessados. É 

importante a garantia do acesso ao MENU via teclado e, quando o MENU ganhar o 

foco, o SUBMENU deve ficar visível para que o leitor de tela perceba a sua 

existência. 

 

4.2.11 Seguir padrões da W3C 

 

Embora existam outros padrões para o desenvolvimento de Home Pages 

acessíveis, é aconselhável que seja utilizado o padrão fornecido pela W3C. Dentre 

várias justificativas pode-se citar o fato de a W3C ser a entidade responsável pela 

padronização do desenvolvimento Web, fato esse que faz com que a W3C seja 

conhecida internacionalmente. A maioria dos software de tecnologia assistiva segue 

padrões da W3C. Para garantir acessibilidade de pessoas com deficiência, a Home 

Page deve ser desenvolvida seguindo os padrões da W3C. Mesmo padrões como 

WCAG Samurai e a E-MAG são baseados na regulamentação da W3C. 
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4.2.12 Fornecer informações sobre agrupamento 

 

Um recurso bastante utilizado em páginas para Internet são os 

agrupamentos de informações. Os frames e iframe são bons exemplos desse tipo de 

recurso. Contudo, um frame com pouca ou nenhuma informação pode se tornar 

totalmente invisível ao acesso de pessoas com deficiência. O problema desse tipo 

de componente é que normalmente as informações sobre os recursos são vagas ou 

muitas vezes esquecidas. O desenvolvedor omite informações como título e o 

resumo sobre finalidade do frame. Para o usuário normal esse tipo de informação é 

totalmente desnecessário, mas para a pessoa com deficiência são informações 

cruciais para garantir acesso à Home Page. 

É recomendado utilizar título em cada agrupamento, descrever resumo do 

que o componente apresente utilizando a tag ou longdesc, dividir blocos extensos 

em blocos menores facilitando sua compreensão e utilizar rótulos para identificar 

estruturas de controles. 

 

4.2.13 Clareza na metodologia de navegação 

 

Por mais óbvio que pareça, é necessário que seja dedicada grande 

parcela do tempo de criação do sítio em organização. Essa ação é fundamental para 

garantir boa navegabilidade, especialmente para pessoas deficientes. É necessário 

verificar a coerência na disposição dos elementos do sítio, utilizar linguagem clara e 

adequada às características da HOME PAGE. 

Deve-se, também, verificar a disposição dos componentes de forma que 

estejam adequados ao leitor de tela, lembrando que o leitor de tela ler de cima para 
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baixo e da esquerda para a direita. 

 

4.2.14 Opção de acesso ao conteúdo do Sítio de forma direta 

 

Páginas Web com MENU na horizontal obrigarão o usuário cego a passar 

por todas as informações do MENU para ter acesso ao conteúdo da Home Page. No 

entanto, nem sempre o usuário deseja ler todo o MENU ou clicar com o mouse em 

algum item. A solução possível para casos assim seria inserir um link que pule o 

MENU e qualquer outra informação indo diretamente para o conteúdo do sítio. 

 

4.2.15 Informar para onde o link está direcionado 

 

Importante lembrar que todo link deve ter claramente as informações para 

onde ele aponta, especialmente imagens clicáveis. Ela tende a ser invisível para 

usuários cegos se essa não contiver o atributo ALT com a informação do que a 

imagem representa. 

 

4.2.16 Informar a funcionalidade do componente 

 

É fundamental que todos os componentes tenham no seu cabeçalho 

informações referentes a suas funcionalidades. Para o usuário cego, essas 

informações são responsáveis pela possibilidade de navegação de leitores de tela. 

Sem elas, é como se não existisse conteúdo para apresentar. Um bom exemplo 

desse problema está na imagem de segurança que alguns sítios utilizam. 

Normalmente, é solicitado que se digite o conteúdo presente dentro da imagem, mas 
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o leitor de tela não é capaz de identificar qual o conteúdo presente dentro da 

imagem. Essas imagens são utilizadas apenas para que se tenha garantia de que 

realmente existe uma pessoa tentando acessar a página. No entanto, essa imagem 

poderia ser substituída por perguntas simples que só um ser humano poderia 

responder. Tipo, quantos meses tem um ano, qual a capital de Pernambuco e outras. 

 

4.2.17 Uso da tecla TAB ou Link de forma sequencial 

 

Através da tecla TAB usuários cegos podem navegar entre os links. A má 

disposição dos links pode deixar a HOME PAGE confusa para usuários cegos. 

Lembra o antigo problema gerado pelo comando GO TO em linguagens de 

programação que gerou a lógica do espaguete. Para evitar esse tipo de problema 

basta que o arranjo dos links seja feito de forma sequencial, sempre da esquerda 

para a direita e de cima para baixo. 

 

4.2.18 Informação clara de navegação em documentos compostos 

 

Documentos com mais de uma página devem conter informação clara 

para navegabilidade. As setas de avançar, recuar, página inicial e página final devem 

estar claramente documentadas. Dessa forma, o usuário cego terá fácil acesso à 

movimentação entre as páginas. 

 

4.2.19 Documentos simples e de fácil compreensão 

 

Um sítio de qualidade e de boa acessibilidade não é necessariamente 
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aquele que tem maior recurso computacional ou tecnológico. Um código mais 

simples, porém bem elaborado, deixará o sítio mais acessível do que códigos 

complexos e fora de ordem, lembrando que o leitor de tela faz uso do código do sítio 

para transmitir as informações da Home Page ao usuário cego. Na construção de 

páginas Web, a utilização de linguagem simples contribui para melhor compreensão 

de todos os usuários, em especial usuários cegos e estrangeiros.  

Sempre que possível, utilize gráfico e som para ajudar na compreensão 

da página Web, lembrando que a utilização inadequada desse recurso pode 

prejudicar a acessibilidade no lugar de contribuir para melhor compreensão. 

 

4.3. Tabela de Verificação 

 

As observações dos aspectos de acessibilidade discutidos anteriormente 

foram a base para criação de uma tabela de verificação. Através dela é possível 

observar o nível de acessibilidade de uma Home Page. É recomendado o uso da 

tabela na fase de planejamento e construção da Home Page, de forma que a página 

seja construída de maneira acessível para todos. No entanto, sítios que já tenham 

sido construídos podem utilizar essa tabela para adequarem-se às necessidades de 

pessoas deficientes. 

 

4.3.1 Metodologia da Tabela de Verificação 

 

A tabela de verificação é composta por 29 itens com seus respectivos 

pesos. Ao lado de cada item existe um quadro de pontuação que será marcado de 

acordo com o nível de acessibilidade que o sítio contiver para o item em questão. 
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4.3.1.1 PESO 
 

O peso tem variação de 1 a 5 onde: 

 

Peso 5 – A ausência deste item impede a navegabilidade de pessoas com 

deficiência. 

Peso 4 – A ausência deste item não impede totalmente a navegabilidade, 

mas gera grande dificuldade. 

Peso 3 – A ausência deste item gera dificuldade moderada na 

navegabilidade. 

Peso 2 – A ausência deste item gera transtorno para quem navegar neste 

sítio. 

Peso 1 – Esse item facilitaria a navegabilidade, mas não é fundamental. 

 

4.3.1.2 PONTUAÇÃO 
 

1,0   Quando o sítio satisfaz totalmente a requisição do item. 

0,5   Quando as requisições do item estão parcialmente presentes no 

sítio. 

0,0   Ausência total do requisitado no item. 
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4.3.2 Tabela de Verificação 

 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto.    

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação.    

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.    

1 Identificar e linguagem predominante    

4 Harmonia no uso das tabelas.    

3 Controle sobre alterações temporais.    

3 Ajuste harmônico a variação de tela.    

5 Navegar exclusivamente pelo teclado.    

2 Acessibilidade para vários dispositivos    

3 Tag TH usada para informar o título da tabela    

3 Associar células de dados a células do cabeçalho    

5 Alternativa para páginas feitas em flash    

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página    

3 Compatível com tecnologia antiga    

5 MENU e SUBMENU visível via teclado    

4 Link com informação clara sobre o destino do link    

3 Não utilizar links que abrem em outra página    

2 Seguir padrões da W3C    

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, 
cabeçalhos e resumo sobre a finalidade do componente 

   

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.     

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a 
funcionalidade do mesmo 

   

5 Alternativa para figuras com código de segurança    

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado    

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

   

1 Linguagem clara    

3 Variação no tamanho da fonte    

4 Formulário bem identificado    

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio    

3 Alternativa para o layout de cor do sítio     

Figura 17. Tabela de verificação 

 
4.3.3 Cálculo da acessibilidade 

 

O cálculo da nota é feito pela seguinte formula: 

Nota = (peso1*pontuação1) + (peso2*pontuação2) + ... + 

(peso29*pontuação29) / 10 

A nota pode variar entre 0 e 10. Dependendo do nível de acessibilidade 
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do sítio.  
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Capítulo 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DA ACESSIBILIDADE DE SÍTIOS EM RELAÇÃO À TABELA DE 
VERIFICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

  

Este capítulo trata da aplicação da tabela de Verificação em várias 

Home Pages. Nela será pesquisado o nível de acessibilidade dos 

sítios Brasileiros. A pesquisa será feita em quatro categorias de 

Home Page: comercial, governamental, educacional e financeira. 

Ao final deste capítulo será apresentado, de forma gráfica, um 

mapa da realidade das Home Pages brasileiras. 
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5 ESTUDO DA ACESSIBILIDADE DOS SÍTIOS EM RELAÇÃO À TABELA DE 
VERIFICAÇÃO 

 

O foco deste capítulo consiste em mensurar o nível de acessibilidade de 

diversas páginas Webs brasileiras utilizando a tabela de verificação para análise. Os 

próximos itens abordam, em detalhes, os problemas identificados após a análise de 

cada página Web, além de mostrar a realidade de quatro categorias de páginas: 

financeira, educacional, governamental e comercial. 

 

5.1 Objetivo 

 

O objetivo da utilização da tabela de Verificação é mensurar o nível de 

acessibilidade dos portais brasileiros em relação a pessoas com deficiência. 

Observar, portanto, os itens que tiveram maior frequência e quais tiveram um índice 

de presença baixo, os quais precisam ser melhores trabalhados na Home Page. 

 

5.2 Metodologia 

 

Foram escolhidos dozes sítios divididos em quatro categorias: Comercial, 

Educacional, Financeira e Governamental. Cada um desses sítios foi testado com a 

tabela de Verificação. De posse da nota de cada sítio, foi construído um gráfico 

mostrando o nível de acessibilidade de cada categoria e finalizou-se com um gráfico 

que mostra a acessibilidade dos sítios em geral. 
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5.3 Sítios escolhidos 

 

A escolha dos sítios foi de forma aleatória dentro dos critérios de 

pertencer à categoria pesquisada e ter grande incidência de acesso ou 

popularidade. Sendo assim, os sítios escolhidos são: 

 

 

5.3.1 Sítios comerciais 

 
Lojas Americanas 

Sítio: http://www.americanas.com/  

Submarino 

Sítio: http://www.submarino.com.br/  

Mercado Livre 

Sítio: http://www.mercadolivre.com.br/  

 
5.3.2 Sítios educacionais 

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Sítio: http://www.ifpe.edu.br 

Universidade Federal de Pernambuco 

Sítio: http://www.ufpe.br 

Ministério da Educação 

Sítio: http://portal.mec.gov.br/index.html 

 
 
 

http://www.americanas.com/
http://www.submarino.com.br/
http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.ifpe.edu.br/
http://www.ufpe.br/
http://portal.mec.gov.br/index.html
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5.3.3 Sítios governamentais 

 
Receita Federal 

Sítio: http://www.receita.fazenda.gov.br/ 

República Federativa do Brasil 

Sítio: http://www.brasil.gov.br/  

Previdência social 

Sítio: http://www.previdenciasocial.gov.br/  

 
5.3.4 Sítios Financeiros 

 
Banco do Brasil 

Sítio: http://www.bb.com.br 

Caixa Econômica Federal 

Sítio: http://www.caixa.gov.br/ 

Bovespa 

Sítio: http://www.bmfbovespa.com.br  

 
 

5.4 Forma de Verificação da Acessibilidade 

 
A verificação da acessibilidade de uma Home Page pode ser feita de 

forma manual ou através de software que automatiza o processo.  

 

5.4.1 Verificação Automática 

 

Para verificar automaticamente uma Home Page, faz-se necessária a 

utilização de software construído para essa finalidade. O Ases (Avaliador e 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.bb.com.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
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Simulador para Acessibilidade de Sítios) [Governo Eletrônico, 2010] é exemplo 

desse tipo de software. 

O problema da verificação automática seria a dificuldade em encontrar 

software que já esteja utilizando as normas da WCGA 2.0. Outro problema seria a 

verificação ser feita de forma rígida, não sendo possível observar detalhes como 

linguagem adequada ou disposição dos componentes na página. 

 

5.4.2 Verificação Manual 

 

Na verificação manual é recomendado o uso de uma checklist. Essa 

modalidade de verificação é capaz de tratar detalhes que não seriam visíveis em um 

software (Linguagem adequada, layout...). A verificação embora siga padrões com 

uma checklist é totalmente personalizada, o que garante a flexibilidade necessária 

para o dinamismo da Web. 

 

5.5 Justificativa para uso da tabela de Verificação 

 

A tabela de verificação surge como proposta para ser utilizada na 

verificação manual da acessibilidade das Home Pages. A vantagem na sua utilização 

é o fato de que ela foi construída segundo padrões da WAI, adequada à realidade 

brasileira, mas sem perder o foco internacional. Sua maior vantagem está na 

simplicidade com que é mensurado o nível de acessibilidade. Assim, 

desenvolvedores menos experientes podem facilmente utilizar esse recurso na 

criação de Home Pages acessíveis. 
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5.6 Análise dos Sítios 

 

Para realizar a análise, utilizou-se o navegador Internet Explore 8.0, 

sistema operacional Windows 7 Home, 4GB de memória RAM e conexão de 1 MB. 

Embora não seja necessário o uso de máquinas com grande recurso computacional, 

essa configuração foi escolhida para garantir análise sem interferências por falta 

desse recurso. 

5.6.1 Sítios Comerciais 

5.6.1.1 AMERICANAS 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto.  X  

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.  X  

1 Identificar e linguagem predominante   x 

4 Harmonia no uso das tabelas. X   

3 Controle sobre alterações temporais.  X  

3 Ajuste harmônico a variação de tela.  X  

5 Navegar exclusivamente pelo teclado.   X 

2 Acessibilidade para vários dispositivos   X 

3 Tag TH usada para informar o título da tabela   X 

3 Associar células de dados a células do cabeçalho   X 

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página  X  

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado X   

4 Link com informação clara sobre o destino do link   X 

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C  X  

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, 
cabeçalhos e resumo sobre a finalidade do componente 

 X  

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a 
funcionalidade do mesmo 

 X  

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

  X 

1 Linguagem clara  X  

3 Variação no tamanho da fonte   X 

4 Formulário bem identificado   X 
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1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio  X  

3 Alternativa para o layout de cor do sítio    X 

NOTA DE ACESSIBILIDADE 5,15 

Figura 18. Tabela de verificação apresentando a analise sítio das lojas Americanas 

 

A Figura 18 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio das lojas americanas. Através da análise é possível 

verificar os seguintes fatores: 

 

Fatores graves 

 

O sítio das Lojas Americanas preocupa-se em colocar em suas imagens a 

informação sobre o que ela representa. No entanto, algumas imagens recebem 

excessos na informação escrita no atributo ALT, o que gera confusão para o usuário 

deficiente visual. 

A navegação pelo teclado é comprometida pela maneira como os links 

estão dispostos na tela. Uma melhor organização do layout da tela facilitaria a 

compreensão de usuários cegos, visto que estes necessitam percorrer grande parte 

do conteúdo do sítio para chegar a uma possível informação desejada. 

 

Fatores importantes 

 

A ausência da opção de ir direto para o conteúdo da tela não chega, neste 

caso, a ser um fator grave, pelo fato de a página não apresentar a característica de 

centralizar informação. No entanto, o usuário cego terá grande trabalho na tentativa 

de localizar a informação desejada. É importante que exista uma opção de 

direcionamento ao conteúdo da página para pessoas que não possuem visão. 
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É importante que exista informação sobre a finalidade do componente ou 

agrupamento. Sua ausência contribui para dificultar a navegação na Home Page. 

Nesse sítio, existem vários blocos de MENU, mas nenhum deles com informação 

sobre o seu conteúdo, obrigando ao usuário cego percorrer todo o MENU para saber 

se existe o link desejado. 

 

Fatores desejados 

 

Embora não seja fundamental para a navegabilidade, a ausência de itens 

como variação no tamanho da fonte, opção de mudar as cores do layout e 

informação para onde o link aponta geram problemas na acessibilidade da Home 

Page. 

 

Resultado da Análise 

 

O sítio das lojas americanas tem boa acessibilidade para usuários 

comuns ou com deficiência simples. No entanto, é necessário que seja adaptado a 

pessoas com maior grau de deficiência; em especial, pessoas que não possuem a 

visão. Nos itens avaliados pela tabela de verificação, a nota 5 mostra a necessidade 

de que seja revista a questão de acessibilidade. 

 

5.6.1.2 SUBMARINO 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto.  X  

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   
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3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.   X 

1 Identificar e linguagem predominante   X 

4 Harmonia no uso das tabelas. X   

3 Controle sobre alterações temporais.  X  

3 Ajuste harmônico a variação de tela. X   

5 Navegar exclusivamente pelo teclado.   X 

2 Acessibilidade para vários dispositivos  X  

3 Tag TH usada para informar o título da tabela   X 

3 Associar células de dados a células do cabeçalho   X 

5 Alternativa para páginas feitas em flash  X  

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página  X  

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado   X 

4 Link com informação clara sobre o destino do link   X 

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C  X  

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, 
cabeçalhos e resumo sobre a finalidade do componente 

 X  

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.   X  

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a 
funcionalidade do mesmo 

  X 

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

X   

1 Linguagem clara  X  

3 Variação no tamanho da fonte   X 

4 Formulário bem identificado   X 

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio  X  

3 Alternativa para o layout de cor do sítio    X 

NOTA DE ACESSIBILIDADE 4,5 

Figura 19. Tabela de verificação apresentando a analise sítio do Submarino 

 

A Figura 19 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio do submarino. Através da análise é possível verificar os 

seguintes fatores: 

 

Fatores Graves 

 

O sítio apresenta falhas na forma como as imagens são apresentadas. 

Embora o atributo ALT seja utilizado para identificar imagem, as informações 

presentes no atributo são excessivas, deixando o sítio confuso e de difícil 

compreensão para usuários cegos. A navegação exclusiva pelo teclado é impossível 



74 

 

 

 

pelo fato de alguns itens ficarem ocultos em SUBMENUS. 

 

Fatores importantes 

 

A ausência de mecanismos que levem ao conteúdo principal do sítio não 

chega a ser um problema pela forma como é planejado. No entanto, a organização 

no posicionamento dos links torna-o bastante confuso. Links sem informação do 

destino e componentes que não possuem informação no cabeçalho são fatores que 

contribuíram para dificultar o entendimento do sítio por pessoas que utilizam leitores 

de tela para navegar na Internet. 

 

Fatores desejados 

 

A ausência de controle sobre alterações temporais e a presença de links 

que abrem novas janelas são fatores que dificultam muito a navegabilidade no sítio. 

Nem todos, que acessam o sítio, têm agilidade para navegar no tempo definido pela 

Home Page. Pessoas com dificuldade motora, mental, cegos ou outro deficientes 

necessitam que a página Web permita que a navegação seja feita em ritmo próprio e 

não por timer determinado pelo desenvolvedor. É desejado que a Home Page 

permita o controle sobre alterações temporais e que os links sejam abertos na janela 

pai. 
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Resultado da Análise 

 

O sítio do submarino tem bom layout para pessoas que não apresentam 

deficiência física. No entanto, é necessário que exista maior atenção com a 

acessibilidade de pessoas com deficiência. Características do sítio o tornam 

inacessível em sua totalidade para deficientes físicos. A nota 4,5 mostra o quanto 

esta Home Page está despreparada para atender às necessidades da pessoa com 

deficiência.  

5.6.1.3 MERCADO LIVRE 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto. X   

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML. X   

1 Identificar e linguagem predominante   X 

4 Harmonia no uso das tabelas.   X 

3 Controle sobre alterações temporais. X   

3 Ajuste harmônico a variação de tela.  X  

5 Navegar exclusivamente pelo teclado. X   

2 Acessibilidade para vários dispositivos   X 

3 Tag TH usada para informar o título da tabela   X 

3 Associar células de dados a células do cabeçalho   X 

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página X   

3 Compatível com tecnologia antiga X   

5 MENU e SUBMENU visível via teclado X   

4 Link com informação clara sobre o destino do link   X 

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C  X  

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, 
cabeçalhos e resumo sobre a finalidade do componente 

  X 

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a 
funcionalidade do mesmo 

  X 

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

X   

1 Linguagem clara  X  

3 Variação no tamanho da fonte   X 

4 Formulário bem identificado   X 



76 

 

 

 

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio  X  

3 Alternativa para o layout de cor do sítio    X 

NOTA DE ACESSIBILIDADE 6,15 

Figura 20. Tabela de verificação apresentando a analise sítio do Mercado Livre 

A figura 20 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio do Mercado Livre. Através da análise é possível verificar 

os seguintes fatores: 

 

Fatores graves 

 

O sítio do mercado livre não possui fatores graves que impedem a 

acessibilidade de pessoas deficientes. Os itens de peso 5 são todos satisfatórios. 

 

Fatores Importantes 

 

A falta de informação sobre cada componente é o item que se destaca 

negativamente como fator importante. Para programas conhecidos como leitor de 

tela, a ausência de informação faz com que o componente seja ignorado, ficando 

invisível para usuários cegos. Esse aspecto é facilmente detectado quando o leitor 

de tela tenta identificar o título de cada MENU. A falta de informação também é 

detectada entre os links, fazendo com que o usuário deficiente tenha dificuldade em 

identificar para onde o link está apontado. 

 

Fatores desejados 

 

Ausência de opção para mudança da cor do sítio ou alterar o tamanho da 

fonte são pontos que geram dificuldades de acessibilidade de pessoas com 
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deficiência visual. O ideal seria que o sítio possibilitasse a mudança das cores do 

layout, assim como a variação no tamanho da fonte. 

 

Resultado da Análise 

 

O sítio demonstra não ter sido planejado para atender a questões de 

acessibilidade. No entanto, a simplicidade na codificação contribuiu para ajudar na 

navegabilidade de pessoas com deficiência, fazendo com quem a nota da Home 

Page, na tabela de verificação, seja 6,5. 

 

RESULTADO DAS ANÁLISES DOS SÍTIOS COMERCIAIS 
 

A análise dos sítios comerciais mostra que muito se investe em visual. A 

característica principal desse tipo de Home Page é a apresentação de vários 

produtos na tela principal. No entanto, esse tipo de layout gera prejuízo na 

acessibilidade de pessoas com deficiência. 

Os sítios comerciais não estão preparados para atender a clientes com 

deficiência. Tal fato pode ser comprovado no gráfico da Figura 21, que apresenta a 

nota das Home Pages comerciais pesquisadas. Esse despreparo vai de encontro às 

leis que garante acessibilidade para todos. Entretanto, a necessidade de sítio 

acessível está longe de ser apenas social. Portais inclusivos atingem novos clientes 

que não encontram facilidade nas Home Pages atuais.  
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Figura 21. Gráfico das notas de acessibilidade dos sítios comerciais 

 

5.6.2 Sítios Educacionais 

5.6.2.1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFPE) 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto. X   

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação.   X 

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.  X  

1 Identificar e linguagem predominante X   

4 Harmonia no uso das tabelas. X   

3 Controle sobre alterações temporais.   X 

3 Ajuste harmônico a variação de tela. X   

5 Navegar exclusivamente pelo teclado.  X  

2 Acessibilidade para vários dispositivos  X  

3 Tag TH usada para informar o título da tabela X   

3 Associar células de dados a células do cabeçalho X   

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página  X  

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado   X 

4 Link com informação clara sobre o destino do link   X 

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C  X  

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, cabeçalhos e resumo 
sobre a finalidade do componente 

 X  

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a funcionalidade do   X 
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mesmo 

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, avançar, 
recuar, ultima página) 

X   

1 Linguagem clara X   

3 Variação no tamanho da fonte X   

4 Formulário bem identificado X   

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio  X  

3 Alternativa para o layout de cor do sítio  X   

NOTA DE ACESSIBILIDADE 6,8 

Figura 22. Tabela de verificação apresentando a analise sítio do IFPE 

 

A Figura 22 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio do IFPE. Através da análise é possível verificar os 

seguintes fatores: 

 

Fatores Graves 

 

O sítio apresenta SUBMENUs que são parcialmente invisíveis ao software 

conhecido como leitor de tela. Os links presentes nos SUBMENUs só ficam visíveis 

quando clicados com o mouse, mas não existe nenhuma informação no MENU 

sobre a presença de SUBMENUs. A falta de informação faz com que os SUBMENUs 

fiquem invisíveis para usuários cegos.  

 

Fatores Importantes 

 

Componentes que se destacam apenas por variação de cor são invisíveis 

para usuários cegos. A presença desse tipo de componente afeta o nível de 

acessibilidade do sítio. É importante que exista mais de uma forma para destacar o 

componente e não apenas pela cor. 
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Outro aspecto a ser observado é a presença de componentes e links que 

não possuem informação sobre suas funcionalidades. Usuários cegos só sabem que 

existe um componente na página, mas não tem como saber o que esse componente 

fará. O uso do atributo ALT é importante para informar a finalidade do componente. 

 

Fatores desejados 

 

Alterações temporais estão sendo usadas para alternar entre informações 

apresentadas. No entanto, a falta de controle sobre esse tipo de recurso faz com 

que o sítio perca em acessibilidade. É desejado que o usuário possa ter controle 

sobre alterações temporais de forma a adequar as alterações à realidade do usuário. 

 

Resultado da Análise 

 

O sítio demonstra preocupação em promover acessibilidade. No entanto, 

alguns itens precisam de maior atenção. Detalhes como uso de cor para transmitir 

informação prejudicam o acesso de pessoas deficientes, deixando o sítio com nota 

6,8 na tabela de Verificação. 

 

5.6.2.2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto.   X 

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.   X 

1 Identificar e linguagem predominante X   

4 Harmonia no uso das tabelas.   X 

3 Controle sobre alterações temporais. X   
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3 Ajuste harmônico a variação de tela.   X 

5 Navegar exclusivamente pelo teclado. X   

2 Acessibilidade para vários dispositivos  X  

3 Tag TH usada para informar o título da tabela   X 

3 Associar células de dados a células do cabeçalho   X 

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página   X 

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado X   

4 Link com informação clara sobre o destino do link   X 

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C  X  

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, cabeçalhos e 
resumo sobre a finalidade do componente 

  X 

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a funcionalidade do 
mesmo 

  X 

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, avançar, 
recuar, ultima página) 

  X 

1 Linguagem clara X   

3 Variação no tamanho da fonte   X 

4 Formulário bem identificado X   

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio   X 

3 Alternativa para o layout de cor do sítio    X 

NOTA DE ACESSIBILIDADE 4,85 

Figura 23. Tabela de verificação apresentando a analise sítio da UFPE 

 

 

A Figura 23 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio do UFPE. Através da análise é possível verificar os 

seguintes fatores: 

 

Fatores Graves 

 

A falta de informação no atributo ALT da imagem é uma falha grave. 

Imagens sem informação são invisíveis para software conhecidos por leitores de 

tela. E por consequência são invisíveis para usuários cegos que utilizam o leitor de 

tela para navegar pela Home Page. 
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Fatores Importantes 

 

Não é aconselhável o uso de tabelas para funções estéticas. Tags como 

div são melhores para essa função. Tabelas devem ser usadas para transmissão de 

conteúdo. As dimensões da tabela devem possuir valores em percentual de forma 

que seja imune a variações de tela. Também é importante que as tabelas tenham 

seus cabeçalhos definidos pela tag TH. 

Outro aspecto a ser observado é a falta de informação acerca do destino 

do link e cabeçalho dos componentes e agrupamento. O leitor de tela busca 

informações no código da página para que esta seja transmitida aos usuários cegos. 

A falta dessa informação torna o componente inacessível para usuário com 

deficiência na visão. 

 

Fatores desejados 

 

Variação no tamanho da fonte usada na tela do sítio e mudança das cores 

são fatores desejados para sítios acessíveis.  

 

Resultado da Análise 

 

O sítio da UFPE possui componente e design moderno. No entanto, muito 

se precisa trabalhar na acessibilidade. Dependência do CSS e setas de navegação 

pequenas são fatores que dificultam a acessibilidade de deficientes físicos. A nota 

4,85 na tabela de verificação mostra que é preciso rever a codificação do sítio para 

que software de acessibilidade possa ter melhor aproveitamento em sua função de 

auxiliar pessoas deficientes. 
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5.6.2.3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto. X   

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.  X  

1 Identificar e linguagem predominante X   

4 Harmonia no uso das tabelas. X   

3 Controle sobre alterações temporais. X   

3 Ajuste harmônico a variação de tela.  X  

5 Navegar exclusivamente pelo teclado. X   

2 Acessibilidade para vários dispositivos  X  

3 Tag TH usada para informar o título da tabela X   

3 Associar células de dados a células do cabeçalho X   

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página   X 

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado X   

4 Link com informação clara sobre o destino do link  X  

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C X   

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, cabeçalhos 
e resumo sobre a finalidade do componente 

X   

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a 
funcionalidade do mesmo 

 X  

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

X   

1 Linguagem clara X   

3 Variação no tamanho da fonte X   

4 Formulário bem identificado X   

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio X   

3 Alternativa para o layout de cor do sítio  X   

NOTA DE ACESSIBILIDADE 8,65 

Figura 24. Tabela de verificação apresentando a analise sítio do MEC 

 

A Figura 24 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio do MEC. Através da análise é possível verificar os 

seguintes fatores: 
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Fatores Graves 

 

Não foram encontrados fatores graves que prejudiquem a acessibilidade 

do sítio. 

 

Fatores Importantes 

 

Links com informação de destino contribuem para compreensão e 

acessibilidade de usuários cegos. Assim como a opção de ir direto ao conteúdo da 

página evita que o usuário cego perca tempo navegando entre links não desejados. 

Esses dois fatores estão ausentes na Home Page do MEC. É importante que sejam 

incluídos na codificação da Home Page, melhorando assim a acessibilidade. 

 

Fatores desejados 

 

Layout do sítio com valores percentuais fazem com que a Home Page 

seja imune à variação de tela. É desejado que a Home Page seja codificada usando 

valores percentuais e não grandezas físicas.  

 

Resultado da Análise 

 

O portal do MEC é um exemplo de ambiente acessível a pessoas 

deficientes. A Home Page combina layout moderno e codificação completa. Dessa 

forma, usuários deficientes têm pouca dificuldade em navegar por suas páginas na 

Web. A nota 8,65 na tabela de verificação mostra que a Home Page já é adequada 

às necessidades de pessoas com deficiência, mas ainda é possível melhorar. 
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CONCLUSÕES DA ANÁLISE SOBRE SÍTIOS EDUCACIONAIS 
 

A análise dos sítios educacionais mostra que existe disparidade entre os 

sítios. Alguns estão empenhados em promover acessibilidade para todos e outros 

não demonstram preocupação com o tema. A média de 6,77 não reflete a 

necessidade de mudança na metodologia de codificação. Fato que é comprovado 

pela análise da Figura 25. Embora seja o órgão que regulamenta a educação no 

Brasil, o exemplo do sítio do MEC não é seguido, e instituições de educação pública 

têm seus sítios inacessíveis para deficientes físicos. Fato que vai de encontro a leis 

inclusivas promovidas pelo governo federal. 

 

 

Figura 25. Gráfico das notas de acessibilidade dos sítios educacionais 
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5.6.3 Governamental 

5.6.3.1 RECEITA FEDERAL 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto. X   

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.  X  

1 Identificar e linguagem predominante X   

4 Harmonia no uso das tabelas. X   

3 Controle sobre alterações temporais. X   

3 Ajuste harmônico a variação de tela.   X 

5 Navegar exclusivamente pelo teclado.  X  

2 Acessibilidade para vários dispositivos  X  

3 Tag TH usada para informar o título da tabela  X  

3 Associar células de dados a células do cabeçalho  X  

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página   X 

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado   X 

4 Link com informação clara sobre o destino do link   X 

3 Não utilizar links que abrem em outra página  X  

2 Seguir padrões da W3C  X  

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, cabeçalhos 
e resumo sobre a finalidade do componente 

 X  

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a 
funcionalidade do mesmo 

  X 

5 Alternativa para figuras com código de segurança   X 

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

X   

1 Linguagem clara X   

3 Variação no tamanho da fonte X   

4 Formulário bem identificado  X  

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio  X  

3 Alternativa para o layout de cor do sítio    X 

NOTA DE ACESSIBILIDADE 5,5 

Figura 26. Tabela de verificação apresentando a analise sítio da Receita Federal 

 

A Figura 26 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio da Receita Federal. Através da análise é possível 

verificar os seguintes fatores: 
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Fatores Graves 

 

A navegabilidade exclusiva pelo teclado fica comprometida por existir 

componentes ocultos. SUBMENUs que só são revelados com o passar do mouse 

ficam totalmente invisíveis para deficientes que não podem utilizar o mouse para 

navegar. A Home Page deve estar adaptada à navegação exclusiva pelo teclado. 

Permitindo que os SUBMENUs fiquem visíveis quando o MENU ganhar o foco e não 

apenas quando o MENU é clicado com o mouse. 

Outro fator relevante é o uso da imagem como dispositivo de segurança. 

Esse tipo de segurança impede que usuários de leitores de tela possam acessar o 

ambiente, visto que tais leitores não podem ler a informação presente na imagem. 

 

Fatores Importantes 

 

Componentes e links sem informação são fatores que prejudicam o 

acesso de pessoas cegas. É importante que cada componente ou agrupamento 

receba informação referente a sua função. Leitores de tela procuram essa 

informação para transmitir a usuários cegos. 

A ausência da opção de saltar diretamente para o conteúdo da página faz 

com que o usuário cego passe por grande quantidade de links que nem sempre são 

desejados para alcançar o conteúdo esperado. 

Fatores desejados 

 

O sítio não apresenta opção para mudança do layout das cores. Essa 

opção é esperada para que usuários daltônicos possam navegar sem dificuldade.  

Outro aspecto a ser observado é a ausência da tag TH na formação do 
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título das tabelas. Para leitores de tela, a tabela é vista como um componente sem 

título. 

 

Resultado da Análise 

 

A Home Page da Receita Federal obteve nota 5,5 na tabela de 

verificação. Essa nota vem a confirmar os inúmeros problemas de acessibilidade 

presentes na Home Page. É necessário que seja revisto o código desta Home Page 

de forma a torná-la mais acessível, sobretudo pelo grau de importância que ela tem 

na vida dos brasileiros. 

 

5.6.3.2 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto. X   

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.  X  

1 Identificar e linguagem predominante X   

4 Harmonia no uso das tabelas.  X  

3 Controle sobre alterações temporais.  X  

3 Ajuste harmônico a variação de tela.  X  

5 Navegar exclusivamente pelo teclado.  X  

2 Acessibilidade para vários dispositivos  X  

3 Tag TH usada para informar o título da tabela   X 

3 Associar células de dados a células do cabeçalho   X 

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página X   

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado X   

4 Link com informação clara sobre o destino do link X   

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C X   

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, cabeçalhos 
e resumo sobre a finalidade do componente 

X   

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a 
funcionalidade do mesmo 

X   
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5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

X   

1 Linguagem clara X   

3 Variação no tamanho da fonte X   

4 Formulário bem identificado X   

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio X   

3 Alternativa para o layout de cor do sítio  X   

NOTA DE ACESSIBILIDADE 8,25 

Figura 27. Tabela de verificação apresentando a analise sítio da República Federativa do Brasil 

 

A Figura 27 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio da República Federativa do Brasil. Através da análise é 

possível verificar os seguintes fatores: 

 

Fatores Graves 

 

Alguns itens responsáveis pela animação e criação de ambientes 

interativos, fazem com que o portal tenha pontos inacessíveis via teclado. Dessa 

forma, a navegação exclusiva por teclado é prejudicada, dificultando o acesso de 

usuários cegos ou que não tenham possibilidade de usar o mouse. 

 

Fatores Importantes 

 

O portal praticamente não apresenta falhas importantes, com exceção da 

harmonia observada nas tabelas para variação de tela. Width com valores 

percentuais são ideais para evitar problemas no layout por mudanças do tamanho 

da tela.  
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Fatores desejados 

 

Tabelas com cabeçalho formado através da tag TH são adequadas para 

identificação do leitor de tela. Esse tipo de software procura no código da página 

informações que possam ser transmitidas a usuários cegos. A identificação de 

componente de forma errônea ou a ausência desta atrapalham a acessibilidade do 

deficiente visual. 

 

Resultado da Análise 

 

A nota 8,25 na tabela de verificação mostra que o portal Brasil é um 

exemplo da preocupação com a acessibilidade de todos. Sua codificação é bem 

completa em comparação com outros portais. No entanto, ainda existe falha na 

questão da harmonia entre novas tecnologias e navegabilidade exclusiva pelo 

teclado. A criação de teclas de atalho seria uma boa saída para esta questão. 

 

5.6.3.3 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto. X   

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.  X  

1 Identificar e linguagem predominante X   

4 Harmonia no uso das tabelas. X   

3 Controle sobre alterações temporais. X   

3 Ajuste harmônico a variação de tela. X   

5 Navegar exclusivamente pelo teclado. X   

2 Acessibilidade para vários dispositivos  X  

3 Tag TH usada para informar o título da tabela X   

3 Associar células de dados a células do cabeçalho X   

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página  X  
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3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado X   

4 Link com informação clara sobre o destino do link X   

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C X   

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, cabeçalhos 
e resumo sobre a finalidade do componente 

X   

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a 
funcionalidade do mesmo 

X   

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

X   

1 Linguagem clara X   

3 Variação no tamanho da fonte   X 

4 Formulário bem identificado X   

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio X   

3 Alternativa para o layout de cor do sítio    X 

NOTA DE ACESSIBILIDADE 8,8 

Figura 28. Tabela de verificação apresentando a analise sítio da Previdência Social 

 

A Figura 28 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio da Previdência Social. Através da análise é possível 

verificar os seguintes fatores: 

 

Fatores Graves 

 

Não foi detectada a existência de fatores graves que prejudiquem a 

acessibilidade da Home Page. 

 

Fatores Importantes 

 

Pouco foi detectado sobre fatores importantes que possam atrapalhar 

acessibilidade do sítio. Um fator importante é a ausência da opção para ir direto ao 

conteúdo do sítio, contribuindo para que usuários cegos percam tempo navegando 
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entre vários links até chegar ao conteúdo. É importante que o usuário possa ter a 

opção de ir direto ao conteúdo do sítio.  

 

Fatores desejados 

 

Opções como modificar o tamanho da fonte e alterar o layout de cores 

são facilitadores para acessibilidade de pessoas que possuem deficiência visual. A 

ausência desses itens não impede a navegação, mas pode atrapalhar a 

compreensão do conteúdo. 

 

Resultado da Análise 

 

O portal da previdência social obteve nota 8,8 na tabela de verificação. 

Foi a maior nota dos sítios analisados. O que demonstra a preocupação do sítio com 

a acessibilidade. 

 

CONCLUSÕES DA ANÁLISE SOBRE SÍTIOS GOVERNAMENTAIS 
 

Com uma média de 7,52 na questão acessibilidade, os portais ligados 

diretamente ao Governo Federal são exemplos de sítios acessíveis. 

Infelizmente, indo de encontro às regras de acessibilidade e às leis 

governamentais que garantem acessibilidade para todos, está o sítio da Receita 

Federal. A forma como é codificado impede que deficientes visuais possam navegar 

utilizando leitores de tela, o que não pode ser aceitável para um portal que presta 

serviço aos contribuintes brasileiros. Na Figura 29 é possível observar a disparidade 

da nota do sítio da Receita Federal em relação aos demais sítios governamentais 
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que foram analisados. 

 

 

Figura 29. Gráfico das notas de acessibilidade dos sítios Governamentais 

 

5.6.4 Financeiros 

5.6.4.1 BANCO DO BRASIL 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto. X   

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.  X  

1 Identificar e linguagem predominante X   

4 Harmonia no uso das tabelas.   X 

3 Controle sobre alterações temporais.  X  

3 Ajuste harmônico a variação de tela.  X  

5 Navegar exclusivamente pelo teclado.  X  

2 Acessibilidade para vários dispositivos  X  

3 Tag TH usada para informar o título da tabela   X 

3 Associar células de dados a células do cabeçalho   X 

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página  X  

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado   X 

4 Link com informação clara sobre o destino do link   X 

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C  X  
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4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, cabeçalhos 
e resumo sobre a finalidade do componente 

 X  

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a 
funcionalidade do mesmo 

  X 

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

X   

1 Linguagem clara X   

3 Variação no tamanho da fonte X   

4 Formulário bem identificado X   

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio  X  

3 Alternativa para o layout de cor do sítio    X 

NOTA DE ACESSIBILIDADE 5,9 

Figura 30. Tabela de verificação apresentando a analise sítio do Banco do Brasil 

 

A Figura 30 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio do Banco do Brasil. Através da análise é possível 

verificar os seguintes fatores: 

 

Fatores Graves 

 

Falta de informação no cabeçalho de alguns componentes o tornam 

invisíveis para navegação exclusiva pelo teclado, limitando o acesso de deficientes 

visuais. Um forte exemplo desse problema seriam as caixas da digitação que são 

identificadas pelo leitor de tela, mas não existem informações sobre o que deve ser 

digitado. O usuário sabe que o competente existe, mas não sabe o que deve fazer 

com o componente encontrado. O atributo ALT deve ser usado para informar a 

utilidade do componente. 
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Fatores Importantes 

 

A falta de informação é o principal problema encontrado neste sítio. Links 

que não informam para onde estão direcionados deixam usuários cegos perdidos 

sem saber se devem ou não clicar com o mouse no link. Componentes e 

agrupamentos sem informação tornam-se invisíveis a leitores de tela e 

consequentemente a usuários cegos. 

 

Fatores desejados 

 

As tabelas devem utilizar a tag TH para informar o seu título. Tabelas que 

usem TD para títulos confundem a navegação de usuários cegos. 

A opção para mudança das cores do sítio contribui para que usuários 

daltônicos possam navegar sem risco de perder informação. É desejado que os 

sítios tenham essa opção para melhorar a acessibilidade. 

 

Resultado da Análise 

 

O sítio apresenta alguma preocupação com acessibilidade, entretanto, a 

nota 5,9 na tabela de verificação mostra que muito precisa ser feito para torná-lo 

acessível. O principal problema está na falta de informação para os componentes, 

deixando-os invisíveis para usuários cegos. 
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5.6.4.2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto.  X  

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.   X 

1 Identificar e linguagem predominante X   

4 Harmonia no uso das tabelas. X   

3 Controle sobre alterações temporais.   X 

3 Ajuste harmônico a variação de tela.  X  

5 Navegar exclusivamente pelo teclado.  X  

2 Acessibilidade para vários dispositivos  X  

3 Tag TH usada para informar o título da tabela X   

3 Associar células de dados a células do cabeçalho X   

5 Alternativa para páginas feitas em flash  X  

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página X   

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado   X 

4 Link com informação clara sobre o destino do link X   

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C  X  

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, cabeçalhos e 
resumo sobre a finalidade do componente 

X   

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a funcionalidade 
do mesmo 

 X  

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 
Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, 
avançar, recuar, ultima página) 

X   

1 Linguagem clara X   

3 Variação no tamanho da fonte   X 

4 Formulário bem identificado  X  

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio  X  

3 Alternativa para o layout de cor do sítio    X 

NOTA DE ACESSIBILIDADE 6,6 

Figura 31. Tabela de verificação apresentando a analise sítio da Caixa Econômica Federal 

 

A Figura 31 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio do Caixa Econômica Federal. Através da análise é 

possível verificar os seguintes fatores: 
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Fatores Graves 

 

Toda imagem e vídeo devem receber, no atributo ALT, informação sobre o 

que representam. Essa informação é transmitida ao usuário cego quando o leitor de 

tela encontra o código HTML da imagem. A ausência dessa informação faz com que 

nada seja transmitido para usuários cegos. 

A falta de informação no cabeçalho dos componentes, campos que não 

permitem a perda do foco sem que algum dado seja inserido e SUBMENU ocultos, 

são fatores graves que impedem a navegação exclusiva pelo teclado.  

 

Fatores Importantes 

 

A falta de informação no cabeçalho dos componentes faz com que o 

ambiente fique confuso para usuários cegos. O leitor de tela identifica a presença do 

componente, mas não sabe informar qual a função. Usuários cegos ficam confusos 

em sítios deste tipo. 

 

Fatores Desejados 

 

A opção de variar o tamanho da fonte e alterar o layout das cores são 

facilitadores para melhorar a navegabilidade do sítio. A ausência desses itens pode 

confundir o usuário atrapalhando a acessibilidade. 

 

 

 



98 

 

 

 

Resultado da Análise 

 

O portal da Caixa Econômica apresenta preocupação com a 

acessibilidade de todos. No entanto, ainda falta trabalhar detalhes simples como 

fontes e cores dos sítios. Opções de acessibilidade só são apresentadas para 

usuários cadastrados. E mesmo esses usuários necessitam instalar componentes 

complicados praticamente impossíveis para usuário cegos. A nota 6,6 na tabela de 

verificação reflete a necessidade de alterações, no código, para melhorar a 

acessibilidade da Home Page. 

 

5.6.4.4 BOVESPA 
 

Tabela de Verificação 

Peso Itens para verificação 
Pontuação 

01 0,5 00 

5 Imagem e vídeo com correspondente textual claro e compacto. X   

4 Alternativa para o uso da cor como elemento de informação. X   

3 Páginas compreensíveis apenas com HTML.  X  

1 Identificar e linguagem predominante X   

4 Harmonia no uso das tabelas. X   

3 Controle sobre alterações temporais. X   

3 Ajuste harmônico a variação de tela. X   

5 Navegar exclusivamente pelo teclado.  X  

2 Acessibilidade para vários dispositivos X   

3 Tag TH usada para informar o título da tabela X   

3 Associar células de dados a células do cabeçalho X   

5 Alternativa para páginas feitas em flash X   

4 Opção de ir diretamente ao conteúdo da página   X 

3 Compatível com tecnologia antiga  X  

5 MENU e SUBMENU visível via teclado  X  

4 Link com informação clara sobre o destino do link   X 

3 Não utilizar links que abrem em outra página X   

2 Seguir padrões da W3C  X  

4 
Frames, iframes ou componentes semelhantes com títulos, cabeçalhos e 
resumo sobre a finalidade do componente 

X   

4 Uso da tecla TAB de forma seqüencial e ordenada.  X   

4 
Todos componentes com informação no cabeçalho sobre a funcionalidade do 
mesmo 

 X  

5 Alternativa para figuras com código de segurança X   

5 Alternativa ao teclado virtual. Acesso pelo teclado X   

4 Setas de navegabilidade claramente documentada. (primeira página, X   
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avançar, recuar, ultima página) 

1 Linguagem clara X   

3 Variação no tamanho da fonte   X 

4 Formulário bem identificado X   

1 Uso de imagem e vídeo para ajudar na compreensão do sítio X   

3 Alternativa para o layout de cor do sítio    X 

NOTA DE ACESSIBILIDADE 7,5 

Figura 32. Tabela de verificação apresentando a analise sítio da Bovespa 

 

A Figura 32 apresenta a tabela de verificação preenchida com dados 

extraídos da análise do sítio do Bovespa. Através da análise é possível verificar os 

seguintes fatores: 

 

Fatores Graves 

 

SUBMENUs que só são visíveis quando clicados deixam o sítio 

inacessível para deficientes visuais que utilizam leitores de tela para navegar na 

página. Dessa forma, a navegação exclusiva pelo teclado fica impossível e assim a 

acessibilidade é prejudicada. 

Fatores Importantes 

 

A opção de ir direto para o conteúdo do sítio é importante para usuários 

cegos, sua ausência faz com que o usuário necessite passar por todos os links 

antes de chegar ao conteúdo desejado, prejudicando a acessibilidade do sítio que 

não identifica adequadamente o ponto inicial de seu conteúdo principal. 

Link sem informação sobre o destino confunde usuários cegos. O leitor de 

tela é capaz de determinar a presença do link, mas não tem como informar o seu 

destino. É importante o que a Home Page utilize o atributo ALT para informar o 

destino do link. 
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Fatores Desejados 

 

A falta de opção para modificar o tamanho da fonte ou cores do sítio é um 

fator que dificulta a navegação por usuários cegos. É desejado que a Home Page 

apresente opção para mudança no layout do sítio de forma a melhor adaptar-se às 

necessidades de usuário com deficiência visual. 

 

Resultado da Análise 

 

O portal da Bovespa não demonstrar ter sido desenvolvido pensando na 

questão de acessibilidade para deficientes. No entanto, a qualidade da codificação, 

aliada a um ambiente otimizado, torna o sítio acessível para deficientes físicos. Fato 

que pode ser comprovado pela nota 7,5 na tabela de verificação. 

 

RESULTADO DA ANÁLISE SOBRE SÍTIOS FINANCEIROS 
 

A acessibilidade dos sítios financeiros do Brasil é inadequada. Com média 

de 6,67 na tabela de Verificação (Figura 35) os sítios demonstram que precisam ter 

suas codificações revistas. Questões simples como alterar o tamanho da fonte e 

cores são deixadas de lado. É importante que estes procurem seguir padrões de 

acessibilidade, visto que são importantes para usuários deficientes que venham 

receber seus benefícios através dessas instituições financeiras. 

Um bom exemplo de portal acessível na área financeira é o sítio da 

Bovespa. Sua codificação permite que investidores deficientes possam navegar sem 

a necessidade de auxilio de terceiros. Dessa forma, o portal está aberto à capitação 

de recursos de pessoas deficientes, assim como pessoas não deficientes. 



101 

 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfico das notas de acessibilidade dos sítios Financeiros 

 

5.7 Analise Final dos sítios  

 

Após avaliação detalhada de cada sítio, dividido por área, pode-se 

verificar que os portais do Brasil não estão preparados para garantir a acessibilidade 

de pessoas com deficiência. A Figura 34 mostra que de todos os sítios pesquisados, 

apenas três tem nota igual ou superior a oito, que seria o valor mínimo para 

considerar o sítio acessível ao deficiente físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,90

6,60

7,50

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Notas

Sítios

Banco do Brasil

Caixa econômica Federal

Bovespa



102 

 

 

 

 

Figura 34. Gráfico das notas de acessibilidade de todos os sítios avaliados 

 

Dentre as áreas observadas, a comercial é a que apresenta maior 

problema. O gráfico da Figura 34 mostra o fraco desempenho dos sítios comerciais. 

Mais do que apenas uma questão inclusiva, o setor comercial perde a oportunidade 

de vender para um público especial e de poder aquisitivo crescente. 

 

 

Figura 35. Gráfico da média do nível de acessibilidade das áreas pesquisadas 

 

Por fim, a Figura 35 mostra que embora o governo tenha criado leis para 
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garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, o gráfico de portais acessíveis 

revela que poucos são os sítios preparados para promover a inclusão. Esse fato 

ocorre por falta de padronização na codificação dos sítios. 

A Figura 36 reforça a necessidade de que os sítios brasileiros sejam 

revisto quanto à questão de acessibilidade. Nela pode-se verificar que apenas 25% 

dos sítios pesquisados obtiveram nota 8, nota mínima para o sítio ser considerado 

adequado a pessoas com deficiência.  

 

 

Figura 36. Percentual de portais acessíveis em comparação com os não acessíveis 
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Capítulo 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse capítulo apresenta as considerações finais 

desta pesquisa. Concluindo com sugestões para 

trabalhos futuros. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Os itens deste capítulo concluem todo o trabalho realizado. Apresenta 

uma análise geral de tudo que foi feito e o que ainda precisa ser trabalhado, 

indicando os primeiros passos para futuros trabalhos na área de tecnologia assistiva 

para Internet. 

 

6.1 Considerações Finais 

 

O crescimento da Internet é uma tendência que não deve mudar nos 

próximos anos. O aumento da venda de produtos que a utilizam vem comprovar esta 

tendência. 

Corroborando esse crescimento, as empresas vêm aumentando a 

atenção aos clientes virtuais. Clientes esses que estão geograficamente distantes, 

mas que, mesmo assim, têm a liberdade de visitar a loja virtual e realizar compras. 

A Internet não serve apenas como meio de comunicação entre pessoas 

tidas como “normais”. Ela é uma importante ferramenta para que pessoas 

deficientes possam ter uma vida normal, quebrando barreiras impostas por suas 

limitações físicas. 

Aliada à tecnologia assistiva, a Internet promove melhor qualidade de vida 

para pessoas com deficiência, sobretudo o visual e locomotor. No entanto, o 

desconhecimento das técnicas de acessibilidade pelos desenvolvedores de Home 

Page pode tornar frustrante a navegação do deficiente físico. 

O desenvolvimento das páginas Web ainda segue padrões de beleza e 

estética que, embora sejam aceitáveis para pessoas “normais”, tornam a Home 
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Page inacessível ao deficiente físico. É preciso que exista harmonia entre a estética 

do sítio e as questões de acessibilidade. 

 

6.2 Contribuição 

 

A principal contribuição deste trabalho é a criação de uma nova 

metodologia de avaliação da acessibilidade dos sítios. Desenvolvedores amadores 

ou profissionais podem usar a tabela de Verificação para confeccionar sítios 

acessíveis.  

A tabela surge como ferramenta que mescla as ideias apresentadas no 

WCGA e E-MAG, mas as apresenta de forma clara e objetiva. 

A simplicidade na utilização da tabela de Verificação é o que possibilita 

sua usabilidade por pessoas que estão iniciando no desenvolvimento Web, até 

pessoas que já possuem ampla experiência nesta área.  

É aconselhável que a tabela de Verificação seja utilizada na fase de 

planejamento da Home Page, mas páginas já construídas podem utilizá-la para 

medir seu nível de acessibilidade.  

Para garantir um bom nível de acessibilidade, a página Web deve 

alcançar a nota 8 (oito) na tabela de Verificação. No entanto, uma nota 7 (sete) já é 

bastante positiva em comparação com a maioria das Home Page brasileiras. 

Embora exista software de validação automática, nenhum desses 

programas substitui a análise humana. Um software pode realizar observações 

genéricas, mas a utilização da tabela de Verificação garante que especificidades do 

sítio sejam analisadas. 
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6.3 Trabalhos futuros 

 

A área da tecnologia assistiva é muito ampla e pouco explorada. A maior 

barreira encontrada é a falta de informação, o desconhecimento de quem 

desenvolve e até mesmo dos usuários que não sabem o que existe no mercado. 

Seguindo a linha desta dissertação, podemos planejar novas 

metodologias para o desenvolvimento de Home Page.  

Buscar alternativa para o uso do Java e Flash como ferramentas de 

animação, dada a limitação de acessibilidade que podem causar. 

Outra questão que pode ser trabalhada é a utilização da Web2 como 

ferramenta para promover a acessibilidade de deficientes físicos, sobretudo os 

deficientes visuais. No entanto, se mal planejado, o uso da Web2 tende a ser mais 

exclusivo. O desenvolvimento de novas normas para o uso dessas ferramentas 

geraria um ambiente mais inclusivo para a sociedade. 

Por fim, conclui-se que a tabela de Verificação é uma importante 

ferramenta que pode auxiliar no desenvolvimento de sítios na Web. Dessa proposta, 

podem-se gerar novas normas de qualidade para sítios acessíveis. Além disso, já se 

deseja ser a base de avaliação para a criação de um selo certificador. 
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